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Novo modelo de gestão propõe ampliar alianças, inclusive com concorrentes. A época em que 
uma estratégia de negócio era guardada a sete chaves e comercializada por cifras consideráveis 
chegou ao fim. "As imitações cresceram muito, em rápida velocidade, e é difícil garantir sigilo. 
Formar alianças e ampliar o ecossistema da empresa são as melhores maneiras de reagir no 
mercado", afirma o especialista francês Georges Blanc, professor da Fundação Dom Cabral.  
 
A Procter & Gamble é uma das empresas citadas por ele como ousada em iniciativas estratégicas. 
A companhia estabeleceu como objetivo para este ano que 50% de seus novos produtos devem 
ser fabricados em outras organizações, incluindo concorrentes, que hoje já respondem por 35% 
de sua produção. Na França, as concorrentes Renault e Peugeot se uniram para montar uma 
indústria de reciclagem de bateria de carro. "São exemplos de como agregar valor sem perder 
espaço para o concorrente, tornando-o aliado no processo." Microsoft e Cisco são outros cases 
bem-sucedidos (ver tabela).  
 
Para o professor, as empresas brasileiras ainda são resistentes a parcerias, mas começam a ceder 
a modelos de joint venture e contratos de longa duração. A rede MagazineLuiza, por exemplo, 
anunciou em dezembro aliança com a seguradora francesa Cardif para a criação da LuizaSeg. 
"Trata-se de uma junção dos pontos fortes das duas empresas: o know-how em seguros com a 
experiência e ousadia da MagazineLuiza no varejo", disse o diretor-presidente da Cardif do Brasil, 
Ricardo Braga, ao anunciar a joint venture.  
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Franquias também são bons modelos de ecossistema. "Há um dono independente na ponta da 
cadeia, mas que segue normas e faz prestação de contas ao franqueador, se relacionando com o 
cliente, com o fornecedor, com o distribuidor etc". Este é um dos sistemas que mais têm crescido 
no País. Conforme a Associação Brasileira de Franchising, já são 971 redes de franquias - contra 
814 em 2004 - que atingiram faturamento de R$ 35 bilhões no ano passado.  
 
Outra estratégia defendida por Blanc é ficar de olho nos fornecedores dos fornecedores e ter 
instituições governamentais como aliadas. "Se ofereço um sistema de processamento de dados 
para um banco que tem usineiros como principais clientes, tenho que estudar essa demanda para 
oferecer um serviço mais adequado. As empresas devem observar toda a cadeia fornecedora, 
afinal, qualquer membro pode impactar o negócio positiva ou negativamente."  



 
Se a empresa estiver informada sobre a periferia e os cenários de interações, não será 
surpreendida por mudanças indiretas. Exemplo: em países onde o peso do governo ainda é forte, 
como China, Índia e Brasil, é preciso definir como conduzir a relação com instituições para que 
elas não criem problemas, mas façam parte da estratégia.  
 
Outro ponto a ser considerado é a externalização ou internalização de serviços e processos. "A 
empresa tem que analisar seu negócio principal e possíveis valores agregados, e definir no que 
investir ou deixar de investir para ser competitiva. É melhor comprar tal atividade ou peça ou 
desenvolvê-la internamente?".  
 
Há quatro anos, a Motorola decidiu não produzir os próprios aparelhos celulares e passou toda a 
fabricação para a asiática Flextronics. "Não é só uma questão de economia, mas de deixar 
empresas especializadas encarregadas do processo, enquanto a marca cuida da imagem, dos 
modelos e da comercialização", diz Blanc. "A Flextronics seguramente vai lançar seus próprios 
celulares e a Motorola não pode impedir, mas sim investir em seus diferenciais competitivos".  
 
Há 15 anos trabalhando em países tradicionais no pensamento estratégico, como Estados Unidos, 
e também em emergentes como China, Índia e Indonésia, Blanc afirma que o principal erro 
estratégico das empresas brasileiras é justamente não ter estratégia. Mas há uma explicação 
histórica para isso.  
 
"No Brasil, somente em meados dos anos 90 surgiu a necessidade de se desenvolver práticas e 
reflexões nesse sentido. O País tinha muitas estatais e cartéis, um conceito diferente de mercado 
que não utilizava estratégia." Somente com as privatizações e crescimento da concorrência, as 
empresas começaram a sair do planejamento formal.  
 
Hoje o peso das contas estatais ainda é grande e o sistema de licitação não milita a favor de 
empresas criativas, mas sim do menor preço. Além disso, a base dominante da economia 
brasileira são commodities, como aço e soja, o que reduz o esforço em torno de inovação de 
serviços e produtos sofisticados. "O que é um risco", alerta Blanc.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 abr. 2006, Administração & Serviços, p. C-7. 


