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Nosso objetivo quando escrevemos cada edição deste livro é apresentar um novo padrão

atualizado para explicar o processo de administração estratégica. Para atingir esse objetivo

com esta edição do nosso texto líder de mercado, apresentamos novamente uma análise inte-

lectualmente rica e ao mesmo tempo totalmente prática da administração estratégica.

Com cada nova edição somos desafiados e estimulados pelo objetivo de estipular um

novo padrão para apresentar os conhecimentos sobre administração estratégica em um estilo

legível. Para nos prepararmos para cada nova edição, estudamos cuidadosamente as pesqui-

sas acadêmicas mais recentes para nos assegurarmos de que o conteúdo de administração

estratégica apresentado seja extremamente atual e relevante para as empresas. Além disso,

lemos continuamente os artigos que aparecem em várias publicações diferentes da área de

negócios (por ex.: Wall Street Journal, Business Week, Fortune, Barron's e Fast Company, entre

outras) para identificar exemplos valiosos de como empresas reais utilizam o processo de

administração estratégica. Muitas das centenas de empresas que discutimos neste livro serão

bem familiares, porém também incluímos algumas empresas novas e diferentes. Particular-

mente utilizamos exemplos de empresas do mundo todo para mostrar o que se tornaram os

negócios globalizados no século XXI. Para maximizar as suas chances de aprender enquanto

lê e refletir como empresas reais estão utilizando as ferramentas, as técnicas e os conceitos

relevantes de administração estratégica (com base nas pesquisas mais recentes), enfatizamos

um estilo literário vivaz e amigável ao usuário.

Existem várias características desta edição que visam aumentar as suas chances de aprender:

• Este livro oferece a cobertura mais abrangente e completa de administração estratégica

disponível no mercado.

• As pesquisas aqui utilizadas foram extraídas de "clássicos" e das contribuições mais

recentes para a literatura da área de administração estratégica. As pesquisas historica-

mente relevantes (ou clássicas) dão a base para grande parte do que se sabe sobre

administração estratégica, enquanto as contribuições mais recentes revelam insights

sobre como utilizar a administração estratégica eficazmente no complexo ambiente

mundial de negócios no qual a maioria das empresas atua e tentam ter um desempe-

nho melhor do que seus concorrentes. Nosso livro também apresenta vários exemplos

de como as empresas utilizam as ferramentas, as técnicas e os conceitos desenvolvidos

pelos principais pesquisadores. Esta obra é extremamente voltada para a aplicação prá-

tica e dá aos leitores mais exemplos e aplicações de conceitos, técnicas e ferramentas de

administração estratégica do que qualquer outro texto sobre esse assunto. Nesta edi-

ção, por exemplo, analisamos mais de 600 empresas para descrever a utilização das fer-

ramentas, técnicas ou conceitos de administração estratégica. Coletivamente, nenhum

outro livro sobre administração estratégica apresenta a combinação de pesquisa e apli-

cações úteis e que facilite a compreensão em uma vasta gama de organizações como

disponível neste texto.

• Nós integramos cuidadosamente dois dos conceitos teóricos mais populares e conheci-

dos na área de administração estratégica: economia de organização industrial  e a visão

baseada em recursos. Os outros livros normalmente enfatizam uma dessas duas teorias

(em detrimento de explicar a outra para descrever a administração estratégica). No

entanto, esse enfoque está incompleto; pesquisas e a experiência prática indicam que

ambas as teorias têm um papel importante para se entender o elo entre administração
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estratégica e o sucesso organizacional. Nenhum outro livro integra essas duas perspectivas teóricas de maneira

eficaz para explicar o processo de administração estratégica e a sua aplicação em todos os tipos de organizações.

• Utilizamos as idéias de proeminentes estudiosos (por ex.: Richard Bettis, Alfred Chandler, Kathy Eisenhardt, Suman-

tra Ghoshal, Don Hambrick, Gary Hamel, Rosabeth Kanter, Rita McGrath, Michael Porter, C. K. Prahalad, Richard

Rumelt, Ken Smith, David Teece, Oliver Williamson e vários outros) para moldar a discussão do que é administra-

ção estratégica. Descrevemos as práticas de proeminentes executivos e praticantes (por ex.: Carlos Gutierrez, Reed

Hastings, Jeffrey Immelt, Steven Jobs, Herb Kelleher, Anne Mulcahy, Meg Whitman e vários outros) para nos ajudar

a descrever como a administração estratégica é utilizada em vários tipos diferentes de organizações.

• Nós (os autores do livro) também somos acadêmicos ativos. Fazemos pesquisas sobre vários tópicos diferentes de

administração estratégica. Nosso interesse em fazer isso é contribuir para a literatura sobre administração estraté-

gica e entender melhor como aplicar eficazmente as técnicas, as ferramentas e os conceitos para aumentar o

desempenho organizacional. Conseqüentemente, nossas próprias pesquisas são integradas nos capítulos apropria-

dos com as pesquisas de outros estudiosos.

Além das características do nosso livro descritas, existem algumas outras específicas desta edição que queremos des-

tacar para você:

• Novos Casos de Abertura e de Segmentos de Foco Estratégico. Continuamos a nossa tradição de apresentar Casos

de Abertura e de Segmentos de Foco Estratégico totalmente novos. Além disso, incluímos exemplos específicos de

empresas em cada capítulo. Com isso oferecemos aos leitores uma riqueza de exemplos de como organizações

de verdade, grande parte delas concorrendo internacionalmente e nos seus mercados locais, utilizam o processo de

administração estratégica para aumentar a sua capacidade de concorrer e obter um desempenho melhor.

• Um Equilíbrio Excepcional entre pesquisas recentes e suas aplicações em empresas de verdade (e na sua maior

parte amplamente reconhecidas). O conteúdo tem não só a melhor documentação das pesquisas, mas também a

maior quantidade de exemplos eficazes de empresas para ajudar os alunos assíduos a entender os vários tipos de

estratégias que as empresas utilizam para atingir suas visão e missão.

• Casos Totalmente Novos com uma mistura eficaz de organizações sediadas ou com base nos Estados Unidos e

em uma série de outros países. Muitos dos casos oferecem aos alunos chances de aplicar o processo de adminis-

tração estratégica e entender as condições e os contextos das organizações e de fazer recomendações adequadas

para lidar eficazmente com os interesses críticos.

• Exercícios para Aplicação Prática para apoiar os esforços das pessoas para entender como a administração estra-

tégica é utilizada em todos os tipos de organizações.

• Estilo Literário Vivaz e Conciso para manter a atenção dos leitores e aumentar o seu interesse em administração

estratégica.

• Cobertura Contínua e Atualizada dos tópicos essenciais de administração estratégica, tais como a rivalidade

entre concorrentes e a dinâmica competitiva, alianças estratégicas, fusões e aquisições, estratégias internacionais,

governança corporativa e ética. Além disso, nosso livro continua sendo o único no mercado com um capítulo à

parte dedicado ao empreendedorismo estratégico.

Para manter o conteúdo atual e em dia, vários novos conceitos são explorados nesta edição. Apresentamos um novo

texto no Capítulo 2 sobre o conceito de complementadores, que são uma rede de empresas que vendem bens ou servi-

ços que "complementam" o bem ou serviço da firma em questão. Por exemplo, é necessária uma gama de complemen-

tos para vender automóveis, incluindo serviços financeiros para obter crédito, opcionais de luxo tais como equipamento

de som, garantia estendida etc. Esses produtos complementares muitas vezes facilitam a competência central de uma

empresa de vender os seus produtos ao consumidor.

No Capítulo 7 enfatizamos como as aquisições além das fronteiras (cross-border) são utilizadas para implementar as

estratégias das empresas e influenciar seus desempenhos. Entre os exemplos estão a aquisição dos ativos de PC da IBM

pelo Grupo Lenovo e a aquisição fracassada da Unocol Corporation por parte da CNOOC. Tanto a Lenovo quanto a

CNOOC são empresas chinesas. Também enfatizamos a reestruturação de grandes grupos diversificados de negócios, tal

como o Grupo Tata da Índia.
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Uma das idéias interessantes introduzidas no Capítulo 8 que trata de estratégia internacional, é o impacto das

recentes mudanças na legislação referente à propriedade intelectual na Índia e na China. Firmas multinacionais sediadas

em outros países exigiram leis mais severas para proteger a propriedade intelectual nesses países. O interessante é que

muitas das empresas chinesas e indianas estão começando a enfatizar a inovação em vez de imitar outros produtos mul-

tinacionais. Conseqüentemente, essas empresas vêem de bom grado proteções de patentes mais rígidas para a proprie-

dade intelectual que desenvolvem.

No Capítulo 10 analisamos o impacto atual da Lei Sarbanes-Oxley (SOX) sancionada pelo Congresso Americano.

Embora as mudanças legais fossem muito desejadas pelo mercado, elas aumentaram a intensidade dos mecanismos de

governança corporativa e custaram muito para as firmas e ao mesmo tempo tornaram o processo de administração

estratégica mais avesso ao risco e conservador.

No Capítulo 11 descrevemos novas estruturas utilizadas por empresas transnacionais. Ilustramos duas estruturas

alternativas à medida que vamos descobrindo novas maneiras das empresas implantarem essa emergente estratégia para

concorrer mundialmente. As novas combinações de estratégia e estrutura são ilustradas nas mudanças na Unilever

como exemplo da evolução do desenho estrutural.

No Capítulo 12, "Liderança Estratégica", a discussão sobre a administração do portfólio de recursos da empresa foi

enriquecida com a concentração no desenvolvimento e no uso do capital humano e do capital social.
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OBJETIVOS DE CONHECIMENTO

O estudo deste capítulo dará a você o conhecimento da administração estratégica necessário
para:

1. Definir competitividade estratégica, estratégia, vantagem competitiva, retornos acima da
média e o processo de administração estratégica.

2. Descrever o cenário competitivo do século XXI e explicar como a globalização e as
mudanças tecnológicas o transformam.

3. Utilizar o modelo de organização industrial (I/O) para explicar como as empresas podem
obter retornos acima da média.

4. Utilizar o modelo baseado em recursos para explicar como as empresas podem obter
retornos acima da média.

5. Descrever a visão e a missão e discutir seus valores.

6. Definir stakeholders e descrever suas capacidades de influenciar as organizações.

7. Descrever o trabalho dos líderes estratégicos.

8. Explicar o processo de administração estratégica.

Administração Estratégica
e Competitividade
Estratégica

1CAPÍTU
LO
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Capítulo 1 | Administração Estratégica e Competitividade Estratégica 3

Caso de Abertura
General Motors: Quão Brilhante é o Futuro?

Participação no mercado decrescendo, desvantagens
de custo em relação a alguns concorrentes, aumento
da concorrência de empresas de economias emer-
gentes como a China, um downgrade de sua dívida e
aumentos constantes nos custos de seus programas
de seguro-saúde. Estas são algumas das questões
mais sérias que a General Motors (GM) enfrenta.

Quando pensamos na companhia de hoje em dia
em termos dos problemas que ela enfrenta, podemos
nos perguntar se pode ficar pior. O status dessa
empresa gigantesca (com vendas mundiais de US$ 193
bilhões em 2004) mostra, no mínimo, que “nenhuma
empresa é grande demais para falhar ou acabar enco-
lhendo drasticamente. Nem mesmo a poderosa GM”.
“Como ela acumulou tantos problemas? O que esta
enorme empresa pode fazer para reverter a sua sorte?”

Quão séria é a situação com a qual a GM se
depara? Para responder a essa pergunta, analise os
seguintes fatos. Na metade de 2005 a GM tinha fluxo
de caixa negativo, o que significa que ela estava con-
sumindo mais dinheiro do que ganhava com a venda
de carros. Alguns analistas concluíram que a GM
estava “carregada com um déficit de US$ 1.600 por
veículo em assim chamados custos herdados, na sua
maior parte, benefícios referentes a planos de saúde
dos aposentados e aposentadoria”. 

Entre a primavera de 2000 e a metade de 2005 a
GM perdeu 74% de seu valor de mercado. Analisando
o desempenho mais recente da empresa em design,
fabricação, distribuição e serviços de carros e cami-
nhões, algumas pessoas argumentam que a “GM efe-
tivamente havia se tornado uma empresa de financia-
mento que, na verdade, perdia dinheiro produzindo
carros”. Outras sugerem que “é fácil ver a GM como
uma enorme provedora de assistência médica e apo-
sentadoria com um negócio paralelo de produção de
carros”. Talvez surpreendentemente, dada a importân-
cia histórica da GM na economia mundial, em 2005
alguns analistas sugeriram que a falência era uma
opção viável para a companhia. Apesar dessas difi-
culdades, nesse mesmo ano o investidor bilionário
Kirk Kerkorian aumentou seus investimentos na GM
para cerca de 9%. Para obter retorno sobre seu inves-
timento, Kerkorian poderia desafiar a diretoria da GM
a “vender ativos não-essenciais, cortar custos ou
reestruturar o negócio ‘inchado’ de carros muito mais

rapidamente do que a gerência atual parecia estar
propensa a fazer”.

Para mudar sua sorte e melhorar significativa-
mente o seu desempenho (ações e resultados com
potencial para satisfazer Kerkorian e outros investido-
res da empresa), a GM aparentemente tinha de agir
rápida e ousadamente. Quando pensamos no im-
pacto sobre o desempenho da GM e nas medidas
corretivas que a empresa poderia tomar, temos de
nos lembrar que as condições no ambiente externo
da GM estão fora do seu controle direto. Os custos
das matérias-primas, por exemplo, aumentaram dras-
ticamente no mundo todo em 2005. Em razão desses
aumentos, a GM previu gastar pelo menos mais US$
500 milhões para comprar os produtos de aço neces-
sários para produzir seus carros e caminhões. Porém,
existiam medidas que a GM poderia tomar para
influenciar o seu desempenho.

Talvez, o conjunto mais básico dessas medidas
seria “produzir carros que as pessoas realmente qui-
sessem comprar”. Isso parece difícil e talvez, até
certo ponto, realmente seja. Por outro lado, nas últi-
mas décadas, a GM se comprometeu em termos de
design e engenharia para que suas fábricas pudes-
sem manter o volume de produção. Talvez a GM se
saísse melhor se focasse numa quantidade menor de
produtos. Em vez de produzir o que alguns podiam
considerar “placas personalizadas” (por exemplo, as
diferenças entre as placas do Pontiac, Buick e Che-
vrolet não são facilmente identificadas), a GM pode-
ria se beneficiar se oferecesse a seus clientes uma
quantidade menor de modelos de carros e cami-
nhões, mas que tivessem designs interessantes e
engenharia de alta qualidade.

As estatísticas a seguir são interessantes em ter-
mos de foco. Enquanto a GM oferecia 89 placas dife-
rentes em oito marcas na América do Norte, a Toyota
oferecia 26 em três marcas. Entre outros resultados
positivos, se concentrar em uma quantidade menor
de marcas e placas aumentaria a probabilidade de
produtos serem diferentes e possibilitaria que as
campanhas de marketing visassem especificamente
grupos de clientes precisamente identificados. Para
aprimorar o seu foco de produção, a GM eliminou a
marca Oldsmobile há alguns anos. Alguns analistas
acham que as marcas Pontiac, Buick e Saab também
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Como vimos no Caso de Abertura, a GM está tendo dificuldades em obter o êxito desejado pelas pessoas que têm

interesse no desempenho da empresa. Porém, ela tem potencial para ser bem-sucedida. A divulgação de vendas recorde no

primeiro semestre de 2005 na China, combinada com a expectativa de um crescimento de mais de 20% no ano é um

exemplo do que a GM pode fazer1. Mesmo assim, dados os fatos apresentados no Caso de Abertura, é provável que seus

acionistas, funcionários, fornecedores, clientes, as comunidades locais e outros afetados pelo desempenho da GM não este-

jam totalmente satisfeitos com os feitos atuais da empresa. Por isso, podemos sugerir que as estratégias da GM não são tão

eficazes quanto era de se esperar. No Capítulo 2 você saberá mais sobre como o ambiente externo está afetando a GM.

Porém, no final da análise podemos crer que aqueles que dirigem a GM querem que ela seja altamente competitiva

(algo que denominamos condição de competitividade estratégica) e lucre na forma de retornos acima da média. Esses são

resultados importantes que as empresas tentam obter quando utilizam o processo de administração estratégica (veja a

Figura 1.1). O processo de administração estratégica é explicado em detalhes neste livro. Nos próximos parágrafos apre-

sentamos esse processo.

Obtém-se competitividade estratégica quando uma empresa consegue formular e implantar com sucesso uma

estratégia de criação de valor. Uma estratégia é um conjunto integrado e coordenado de compromissos e ações definido

para explorar competências essenciais e obter vantagem competitiva. Quando definem uma estratégia, as empresas

escolhem alternativas para competir. Nesse sentido, a estratégia definida indica o que a empresa pretende e o que não

pretende fazer. A Sony Corp., por exemplo, revelou uma nova estratégia em setembro de 2005 que visava recuperar a

capacidade da empresa de obter retornos acima da média. Mudanças na produção e distribuição de televisores e nos pro-

dutos portáteis para ouvir música são exemplos das questões que a Sony abordou quando mudou sua estratégia. Os

comentários de Howard Stringer, o novo CEO da Sony, demonstram que foram feitas escolhas. “Não podemos travar

batalhas em todas as frentes. Temos de fazer escolhas... e decidir quais devem ser as prioridades da empresa2”.

Uma empresa tem vantagem competitiva quando implementa uma estratégia que os concorrentes não conseguem

copiar ou acham custosa demais para imitar.

Uma empresa tem vantagem competitiva quando implanta uma estratégia que os concorrentes não conseguem

copiar ou consideram custosa demais para imitar3. Uma organização só pode ter certeza de que sua estratégia resultou

em uma ou mais vantagens competitivas úteis quando os esforços dos concorrentes para copiá-la pararam ou fracassa-

ram. Além disso, as empresas têm de entender que nenhuma vantagem competitiva é permanente4. A velocidade com

que os concorrentes conseguem adquirir as habilidades necessárias para duplicar os benefícios de uma estratégia de

criação de valor de uma empresa determina quanto tempo uma vantagem competitiva irá durar5.

Retornos acima da média são retornos maiores do que o investidor espera ganhar com outros investimentos com

risco semelhante. Risco é a incerteza do investidor quanto às perdas ou aos ganhos financeiros que resultarão de um deter-

minado investimento6. Os retornos normalmente são medidos em termos de valores contábeis, tais como retorno sobre os

ativos, retorno sobre a eqüidade ou retorno sobre as vendas. Como alternativa, os retornos podem ser medidos com base

no retorno da bolsa de valores, tais como os retornos mensais (o preço da ação no final do período menos o preço inicial

da ação, dividido pelo preço inicial da ação, o que dará um retorno percentual). Em empresas menores com novos

empreendimentos de negócios, o desempenho às vezes é medido em termos da quantidade e velocidade do crescimento 
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deveriam ser fechadas. Além disso, fechar pelo
menos cinco das suas fábricas de montagem e pro-
duzir aproximadamente 4 milhões de carros por ano
para o mercado norte-americano, em vez dos atuais
5,1 milhões, são outros rumos que a empresa poderia
seguir. Embora necessário, tomar medidas como

essas seria difícil, visto que a GM é uma empresa
extremamente burocrática na qual aparentemente há
uma quantidade significativa de pessoas que se
opõem à possibilidade de se iniciar mudanças signifi-
cativas. Por outro lado, será que a GM pode não
mudar sua maneira de competir?
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FIGURA 1.1 O Processo de Administração Estratégica

(por exemplo, nas vendas anuais) em vez de se utilizar as medidas de lucratividade mais tradicionais7 (o motivo para isso é

que novos empreendimentos requerem tempo para apresentar retornos aceitáveis sobre os investimentos dos investido-

res8). Entender como explorar uma vantagem competitiva é importante para as empresas que visam obter retornos acima

da média9. As empresas sem vantagem competitiva ou que não competem numa indústria atrativa conseguem, no

máximo, retornos médios. Retornos médios são retornos iguais aos que os investidores esperam ganhar em outros investi-

mentos com risco semelhante. Em longo prazo, a incapacidade de obter pelo menos retornos médios resulta em fracasso.

O fracasso ocorre porque os investidores retiram seus investimentos das empresas que obtêm lucros abaixo da média.

Retornos acima da média são retornos maiores do que o investidor espera ganhar com outros investimentos com risco

semelhante.

Risco é a incerteza do investidor quanto às perdas ou aos ganhos financeiros que resultarão de um determinado investimento.

Retornos médios são retornos iguais aos que os investidores esperam ganhar em outros investimentos com risco semelhante.

O processo de administração estratégica (Ver a Figura 1.1) é o conjunto de compromissos, decisões e ações

necessários para que a empresa obtenha vantagem competitiva e retornos acima da média. O primeiro passo de uma

empresa no processo é analisar seus ambientes externo e interno para determinar seus recursos, suas capacitações e
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competências essenciais – suas fontes de informações estratégicas (“inputs”). Com essas informações, a empresa

desenvolve a sua visão e missão e formula sua estratégia. Para implantar essa estratégia a empresa toma ações no sen-

tido de obter vantagem competitiva e retornos acima da média. O resumo dessa seqüência de atividades é a seguinte:

ações estratégicas eficazes que ocorrem no contexto para cuidadosamente integrar as ações de formulação e imple-

mentação da estratégia produzem os resultados estratégicos desejados. É um processo dinâmico, visto que os merca-

dos passam por constantes mudanças e as estruturas competitivas têm de ser coordenadas pela empresa por meio das

informações estratégicas pertinentes (“inputs”) em contínua evolução10.

O processo de administração estratégica é o conjunto completo de compromissos, decisões e ações necessários para que

a empresa obtenha vantagem competitiva e retornos acima da média.

Nos outros capítulos deste livro vamos utilizar o processo de administração estratégica para explicar o que as empre-

sas devem fazer para obter competitividade estratégica e retornos acima da média. Essas explicações demonstram porque

algumas empresas constantemente competem com sucesso e outras não conseguem fazê-lo11. Você vai ver que a reali-

dade da concorrência global é parte fundamental do processo de administração estratégica e influencia significativa-

mente o desempenho das empresas12. Realmente, aprender como competir em um mundo globalizado é um dos desa-

fios mais importantes para as empresas que competem no século XXI13.

Vários tópicos são discutidos neste capítulo. Primeiramente, descrevemos o cenário competitivo do século XXI,

que é desafiador e está sendo criado principalmente pelo surgimento de uma economia globalizada e de rápidas

mudanças tecnológicas. A seguir examinamos dois modelos que as empresas utilizam para coletar as informações e os

conhecimentos necessários para escolher suas estratégias e decidir como implantá-las. Os insights obtidos desses modelos

também servem de base para formar a visão e a missão da empresa. O primeiro modelo (organização industrial ou

I/O) sugere que o ambiente externo é o principal determinante das ações estratégicas da empresa. O segredo deste

modelo é identificar e competir com sucesso em uma indústria atrativa (isto é, lucrativa)14. O segundo modelo

(baseado em recursos) sugere que os recursos e as capacitações únicos de uma empresa são o elo fundamental para a

competitividade estratégica15. Conseqüentemente, o primeiro modelo se preocupa com o ambiente externo da

empresa, enquanto o segundo se concentra no seu ambiente interno. Depois de discutir a visão e a missão, declarações

que definem o rumo que influenciam a escolha e utilização das estratégias organizacionais, descrevemos os stakehol-

ders aos quais que as organizações atendem. A capacidade de a empresa de atender diretamente às necessidades dos

stakeholders aumenta quando elas obtêm competitividade estratégica e lucros acima da média. Encerrando o capítulo,

apresentamos líderes estratégicos e os elementos do processo de administração estratégica.

O Cenário Competitivo do Século XXI 

A natureza fundamental da competição em várias indústrias no mundo está mudando16. O ritmo dessa mudança é

implacável e está aumentando. Até mesmo definir os limites de uma indústria se tornou um desafio. Veja, por exem-

plo, como os avanços nas redes interativas de computadores e nas telecomunicações tornaram indistintas as fronteiras

da indústria do entretenimento. Atualmente, redes como a ABC, CBS, Fox, NBC e HBO competem não só entre em si,

mas também com a AT&T, Microsoft, Sony e outras. As parcerias entre empresas de diferentes segmentos da indústria

do entretenimento tornam ainda mais indistintos os limites na indústria. Por exemplo, a MSNBC é co-propriedade da

NBC (que, por sua vez, pertence à General Electric) e da Microsoft17. Com vídeo e som chegando rapidamente aos

dispositivos móveis, os telefones celulares também competem pelos clientes da indústria (setor) de entretenimento. As

empresas de aparelhos sem fio, por exemplo, estão fazendo parcerias com as empresas da indústria (setor) de música

para introduzir recursos de reprodução musical nos telefones móveis18. A Walt Disney Company, uma gigante do

ramo do entretenimento, está vendendo planos de telefonia móvel para crianças19. O fato de os vídeos da Disney

poderem ser transmitidos por maio de telefones é outro exemplo da dificuldade de estipular as fronteiras da indústria.

Vale a pena ressaltar também outras características do cenário competitivo do século XXI. As fontes tradicionais de

vantagem competitiva como as economias de escala e grandes verbas publicitárias não são mais tão eficazes quanto cos-

tumavam ser. Além disso, a mentalidade administrativa tradicional dificilmente fará com que as empresas obtenham

vantagem competitiva. Os gerentes têm de adotar uma nova mentalidade que valorize a flexibilidade, velocidade, inova-

ção, integração e os desafios que surgem como resultado das constantes mudanças. As condições do cenário competi-
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tivo levam a um mundo de negócios perigoso, no qual os investimentos necessários para competir em escala global são

enormes e as conseqüências do fracasso são graves20. Desenvolver e implantar estratégias continuam sendo elementos

importantes para ser o sucesso nesse ambiente, pois permitem que as ações estratégicas sejam planejadas e surjam

quando as condições ambientais forem adequadas. Também ajuda a coordenar as estratégias desenvolvidas pelas unida-

des de negócio nas quais a responsabilidade de competir em determinados mercados é descentralizada21.

Hiperconcorrência é um termo que normalmente é utilizado para captar as realidades do cenário competitivo do

século XXI. Em uma situação de hiperconcorrência “as hipóteses de estabilidade do mercado são substituídas por

conceitos de instabilidade inerente e mudanças22”. A hiperconcorrência é resultado da dinâmica das manobras estra-

tégicas entre concorrentes globais e inovadores. É uma situação de concorrência que evolui rapidamente com base no

posicionamento preço-qualidade, concorrência para criar novo know-how e estabelecer vantagem para aquele que

chega primeiro (first-mover), e concorrência para proteger ou invadir mercados de produto ou mercados geográficos

estabelecidos23. Em um mercado hipercompetitivo, as empresas geralmente desafiam agressivamente seus concorren-

tes na esperança de melhorar sua posição competitiva e, por fim, o seu desempenho24.

Vários fatores criam ambientes hipercompetitivos e influenciam a natureza do cenário competitivo do século XXI.

Os dois principais direcionadores (drivers) são o surgimento de economia e tecnologia globalizadas e mudanças tecno-

lógicas, especificamente rápidas.

A Economia Globalizada 
Uma economia globalizada é aquela na qual bens, serviços, pessoas, habilidades e idéias cruzam livremente as frontei-

ras geográficas. Relativamente liberada das restrições artificiais, tais como tarifas, a economia globalizada amplia e com-

plica significativamente o ambiente competitivo de uma empresa25.

Uma economia globalizada é aquela na qual bens, serviços, pessoas, habilidades e idéais cruzam livremente as frontei-

ras geográficas.

Oportunidades e desafios interessantes estão associados ao surgimento da economia globalizada26. Por exemplo, a

Europa, e não mais os Estados Unidos, é atualmente o maior mercado mundial, com potenciais 700 milhões de clientes.

A União Européia e os outros países da Europa Ocidental também têm um produto interno bruto 35% maior do que o

PIB norte-americano27. A economia da China atualmente é maior que a do Canadá, o que fez com que um analista

sugerisse que “é difícil continuar falando expressivamente sobre economia mundial sem incluir a China28”. Um indica-

dor do rápido aumento da capacidade da economia chinesa é o fato de que aproximadamente entre 1986 e 2005 a

China retirou “cerca de 400 milhões dos seus habitantes da pobreza dolorosa de US$ 1 por dia29”. A Índia, a maior

democracia do mundo, tem uma economia que também está crescendo rapidamente e hoje em dia é a quarta do

mundo30. Até 2050 se estima que Estados Unidos, China, Índia, Japão, Grã-Bretanha, França, Alemanha e Coréia do Sul

sejam as maiores economias do mundo. A Rússia e a Itália são duas economias que se acredita que irão diminuir em

tamanho e influência até 205031.

As estatísticas que detalham a natureza da economia globalizada refletem as realidades de um ambiente de negócios

hipercompetitivo e desafiam as empresas a pensar seriamente nos mercados nos quais competem. Considere o caso da

General Electric (GE). Embora ela esteja sediada nos Estados Unidos, se estima que 60% do aumento da sua receita até

2015 sejam gerados competindo em economias que estão se desenvolvendo rapidamente (por exemplo, da China e da

Índia). A decisão de contar com o aumento da receita em países em desenvolvimento e não em países desenvolvidos,

como os Estados Unidos e países da Europa, parece bem razoável na economia globalizada. Na verdade, de acordo com

um analista, o que a GE está fazendo não é por opção, mas por necessidade: “Nos países em desenvolvimento é que está

ocorrendo o crescimento mais rápido e sustentável32.” Com base nas análises dos mercados mundiais e do seu potencial,

a GE estima que até 2024 a China será o maior consumidor de eletricidade do mundo e será o maior mercado de con-

sumo e financiamento de consumidores (áreas de negócios nas quais a GE compete). A GE está tomando decisões estra-

tégicas hoje tais como a de investir significativamente na China e na Índia para melhorar a sua posição competitiva em

países que ela acredita que estejam se tornando fontes essenciais de receita e lucratividade. Da mesma maneira, a FedEx

estima que em não mais de 10 anos a maior parte do aumento de sua receita será gerada por negócios fora dos Estados

Unidos, e não pelas suas operações locais. O Brasil e a Índia são dois mercados nos quais a FedEx está fazendo investi-

mentos significativos, prevendo possibilidades de aumento de receita33.
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A Marcha da Globalização
Globalização é a interdependência econômica cada vez maior entre os países e suas organizações, de acordo com o refle-

tido no fluxo de bens e serviços, capital financeiro e conhecimento através das fronteiras dos países34. A globalização é o

produto de uma quantidade maior de empresas competindo umas com as outras em um número cada vez maior de

economias globalizadas.

Em mercados e indústrias globalizados, o capital financeiro pode ser obtido em um mercado nacional e utilizado

para comprar matérias-primas em outro. Equipamentos de produção comprados de um terceiro mercado nacional

podem, então, ser utilizados para fabricar produtos vendidos em um quarto mercado. Conseqüentemente, a globaliza-

ção aumenta a gama de oportunidades para as empresas que concorrem no cenário competitivo do século XXI35.

O Wal-Mart, por exemplo, está tentando alcançar uma situação de varejo sem fronteiras, globalizando seus preços,

fornecedores e logística. Com o varejo sem fronteiras, a empresa está tentando tornar o fluxo de bens e a utilização de

estratégias de definição de preços tão automáticos entre todas as suas operações internacionais quanto tem sido histo-

ricamente entre suas lojas no mercado doméstico (americano). A empresa está buscando esse tipo de varejo progressi-

vamente. Por exemplo, a maior parte dos seus investimentos internacionais originais era feita no Canadá e no México

porque era mais fácil para a empresa repetir ou aplicar suas práticas globais em países geograficamente próximos de

onde ela está sediada, os Estados Unidos. Com base no que aprendeu, a empresa atualmente se expandiu para a

Europa, América do Sul e Ásia. Hoje em dia, o Wal-Mart é a maior loja varejista do mundo (com um total de mais de

3.600 unidades). Internacionalmente, o Wal-Mart atualmente emprega mais de 330.000 pessoas em suas mais de 1.500

unidades internacionais36. A globalização torna cada vez mais difícil pensar em sedes de empresas em várias economias

do mundo como apenas empresas locais. Considere os seguintes fatos sobre três organizações sediadas nos Estados

Unidos: anualmente, o Wal-Mart continua aumentando a porcentagem de sua receita anual proveniente das suas ope-

rações internacionais. Aproximadamente 47% da sua receita operacional em 2004 foram gerados de operações inter-

nacionais do McDonald’s37. Como acabamos de explicar, a GE estima que mais de 60% do seu aumento na receita de

vendas em um futuro próximo virá de operações em mercados emergentes. O desafio para as empresas que vivenciam a

globalização no nível dessas três companhias é entender a necessidade de decisões culturalmente sensíveis quando uti-

lizam o processo de administração estratégica e se antecipar à complexidade cada vez maior em suas operações, à

medida que bens, serviços, pessoas etc. cruzam livremente as fronteiras geográficas e se movimentam pelos diferentes

mercados econômicos.

A globalização também afeta o design, a produção, a distribuição e o pós-venda dos bens e serviços. Em vários

casos, por exemplo, a globalização resulta em bens e serviços de maior qualidade. O competidor global Toyota Motors

Company dá um exemplo de como isso ocorre. Como a Toyota inicialmente enfatizou a confiabilidade do produto e o

atendimento superior ao cliente, os produtos da empresa têm uma alta demanda em todo o mundo e, por isso, as ações

competitivas da Toyota forçaram seus concorrentes mundiais a efetuar melhorias em termos de confiabilidade e atendi-

mento ao cliente em suas operações38. Na verdade, qualquer carro ou caminhão comprado praticamente de qualquer

fabricante tem mais qualidade e um melhor atendimento ao cliente do que antes de a Toyota começar a competir com

sucesso na economia globalizada.

Em geral, é importante para as empresas entenderem em que a globalização levou a níveis mais elevados de

padrões de desempenho em várias dimensões competitivas, incluindo as de qualidade, custo, produtividade, tempo

para introduzir produtos e eficiência operacional. Além das empresas que competem na economia globalizada, esses

padrões afetam as que competem na economia local, porque os clientes irão comprar de um concorrente global, e

não de um local, quando o bem ou serviço da empresa globalizada for superior. Como os trabalhadores atualmente

transitam mais livremente pelas economias globalizadas e como os funcionários são uma fonte-chave de vantagem

competitiva, as empresas têm de entender que cada vez mais “as melhores pessoas vêm... de qualquer lugar39”. Em

termos gerais, as empresas têm de aprender a lidar com a realidade de que, no cenário competitivo do século XXI,

somente as empresas capazes de atender, se não superar, os padrões globais geralmente são capazes obter retornos

acima da média40.

Como explicamos, a globalização cria oportunidades (como as aproveitadas pelas empresas Toyota, Wal-Mart,

McDonald’s e GE, entre outras). Porém, a globalização não é livre de riscos. Coletivamente, os riscos de atuar fora do

país de origem da empresa na economia globalizada são chamados de “desvantagens de ser estrangeiro”41.

Um dos riscos de se entrar no mercado globalizado é que normalmente as empresas levam um tempo razoável para

aprender como competir em mercados novos para elas. O desempenho de uma empresa pode sofrer até esse conheci-
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mento ser desenvolvido localmente ou transferido do mercado de origem para a nova localização global42. Além disso, o

desempenho da empresa pode sofrer com a excessiva globalização. Nesse caso, as empresas podem se superdiversificar

internacionalmente além de sua capacidade de administrar essas operações diversificadas43. O resultado da superdiversi-

ficação pode ter fortes impactos negativos no desempenho geral da empresa44.

Conseqüentemente, entrar em mercados internacionais, mesmo para empresas com bastante experiência na eco-

nomia globalizada, como Toyota, McDonald’s e GE, requer o uso adequado do processo de administração estratégica.

Nesse sentido, as empresas devem optar por entrar em mais mercados internacionais somente quando houver uma

oportunidade viável para elas e quando tiverem as vantagens competitivas necessárias para serem bem-sucedidas nes-

ses mercados.

Também é importante observar que, embora os mercados globalizados sejam opções estratégicas atrativas para

algumas empresas, eles não são a única fonte de competitividade estratégica. Na verdade, para a maioria das empresas,

mesmo para aquelas em condições de competir com êxito nos mercados globalizados, é fundamental que elas continuem

comprometidas e estrategicamente competitivas no mercado de origem (doméstico)45. E os mercados domésticos

podem servir como teste para a possível entrada no mercado internacional no futuro. Por exemplo, alguns bancos que

operam no Texas recentemente reconheceram a atratividade dos latinos como um grupo diferente de clientes. Um dos

motivos pelo qual este grupo é atrativo é que menos de 50% dos latinos que moram no Texas possuem conta bancária.

Para atraí-los, os bancos tomaram medidas como reformar suas situações para que se parecessem com haciendas (fazen-

das), reduzir as tarifas sobre transferências de dinheiro para o México e patrocinar eventos comunitários importantes

para essa população-alvo. Se esses esforços se revelarem bem-sucedidos, em algum momento os bancos poderão, pres-

supondo que as normas permitam essas medidas, utilizar as aptidões adquiridas localmente como base para entrar em

um mercado internacional como o do México46.

Tecnologia e Mudanças Tecnológicas
Existem três categorias de tendências e condições – difusão de tecnologia e tecnologias disruptivas, a era da informação

e uma intensidade cada vez maior de conhecimento – por meio dos quais a tecnologia está mudando significativamente

a natureza da concorrência e, assim, contribuindo para ambientes competitivos instáveis.

Difusão da Tecnologia e Tecnologias Disruptivas
A velocidade de difusão da tecnologia – a rapidez com que novas tecnologias são disponibilizadas e utilizadas – aumen-

tou significativamente nos últimos 15 a 20 anos. Veja os seguintes índices de difusão de tecnologias:

O telefone levou 35 anos para entrar em 25% de todos os lares dos Estados Unidos. A TV demorou 26 anos; o rádio, 22

anos, os PC, 16 anos, e a Internet, 7 anos 47.

Inovação permanente é o termo utilizado para descrever quão rápida e constantemente novas tecnologias intensivas em

termos de informação substituem as mais antigas. Os ciclos de vida mais curtos dos produtos, que resultam das dissemina-

ções dessas tecnologias, conferem um prêmio competitivo à capacidade de introduzir novos bens e serviços inovadores no

mercado48. Na verdade, quando esses produtos se tornam um tanto indistintos em razão da ampla e rápida disseminação

das tecnologias, a velocidade de introdução de produtos inovadores no mercado pode ser a principal fonte de vantagem

competitiva49 (veja o Capítulo 5). No entanto, algumas pessoas argumentam que a economia globalizada é cada vez mais

impulsionada ou passa por constantes inovações. Portanto, não é de admirar que essas inovações tenham de ser derivadas

do entendimento de padrões globais e das expectativas globais no tocante à funcionalidade dos produtos50.

Outro indicador da rápida disseminação da tecnologia é que atualmente são necessários apenas de 12 a 18 meses

para as empresas coletarem informações sobre pesquisa e desenvolvimento e as decisões em relação a produtos dos seus

concorrentes51. Na economia globalizada, os concorrentes às vezes imitam as ações competitivas bem-sucedidas de uma

empresa em apenas alguns dias. Antes, uma fonte de vantagem competitiva – a proteção que as empresas tinham ante-

riormente – por meio de suas patentes, foi extinta pela velocidade atual da difusão tecnológica. Hoje em dia, as patentes

podem ser uma maneira eficaz de proteger a tecnologia proprietária somente em algumas poucas indústrias, como a far-

macêutica. Na verdade, muitas empresas que concorrem na indústria de eletrônicos normalmente não requerem patentes

para evitar que seus concorrentes tenham acesso aos conhecimentos tecnológicos inclusos na requisição de patentes.
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As tecnologias disruptivas – aquelas que destroem o valor de uma tecnologia existente e criam novos mercados52 –

surgem freqüentemente nos mercados competitivos de hoje. Pense nos novos mercados criados pelas tecnologias por

trás do desenvolvimento de produtos como iPod, PDA, WiFi e browsers53. Produtos como esses, para algumas pessoas,

representam inovações radicais ou avanços54 (discutiremos mais as inovações radicais no Capítulo 13). Uma tecnologia

disruptiva ou radical pode criar algo que é essencialmente uma nova indústria ou prejudicar os incumbents (empresas

ou produtos já estabelecidos) das indústrias. Porém, alguns incumbents conseguem se adaptar com base nos seus recur-

sos superiores, na experiência e habilidade de obter acesso à nova tecnologia por meio de várias fontes (por exemplo,

alianças, aquisições e a contínua pesquisa interna básica)55. Quando uma tecnologia disruptiva cria uma nova indústria,

a concorrência acompanha. Como explicamos no enfoque estratégico, o lançamento da Amazon.com criou uma nova

indústria utilizando uma tecnologia disruptiva que conhecemos como Internet.

Além de usar a Internet de uma maneira inovadora para criar a Amazon.com, Jeff Bezos também utilizou uma

competência essencial em tecnologia para estudar as informações sobre seus clientes. Esses esforços resultam em opor-

tunidades de entender as necessidades de cada cliente e depois oferecer bens e serviços para satisfazê-las. Evidente-

mente, a Amazon compreendeu a importância da informação e do conhecimento (tópicos que discutiremos a seguir)

como ferramentas para serem utilizadas no cenário competitivo do século XXI.

A Era da Informação
Nos últimos anos, ocorreram mudanças drásticas na tecnologia de informação. Os computadores pessoais, telefones

celulares, inteligência artificial, realidade virtual e grandes bases de dados (por exemplo, Lexis/Nexis) são alguns exem-

plos de como as informações são utilizadas diferentemente como resultado de desenvolvimentos tecnológicos. Um

resultado importante dessas mudanças é que a capacidade de acessar e utilizar eficaz e eficientemente as informações se

tornou uma fonte significativa de vantagem competitiva em praticamente todas as indústrias56.

Tanto o ritmo das mudanças na tecnologia da informação quanto a sua disseminação continuarão aumentando.

Por exemplo, se estima que a quantidade de computadores pessoais em uso nos Estados Unidos chegará a 278 milhões

até 2010. Os custos decrescentes das tecnologias de informação e a acessibilidade cada vez maior às mesmas também

estão evidentes no cenário competitivo do século XXI. A proliferação global da capacidade de informação relativamente

barata e a sua ligação em escala mundial por meio de redes de computadores se unem para aumentar a velocidade e

disseminação das tecnologias de informação. Conseqüentemente, o potencial competitivo das tecnologias de informa-

ção atualmente está disponível para empresas de todos os portes no mundo todo, e não só para empresas grandes na

Europa, no Japão e na América do Norte.

Como salientamos no Enfoque Estratégico sobre a Amazon, a Internet é outra inovação tecnológica que contribui

para a hipercompetição. Disponível para uma quantidade cada vez maior de pessoas em todo o mundo, a Internet ofe-

rece a infra-estrutura que permite que as informações sejam fornecidas para os computadores de qualquer localidade. O

acesso a quantidades significativas de informações relativamente baratas oferece oportunidades estratégicas para uma

série de empresas nos mercados globais. Praticamente todos os varejistas, como Abercrombie & Fitch, Gap e Benetton,

usam a Internet para oferecer vários privilégios aos seus clientes de diversas localidades quando forem comprar. Como

canal de distribuição, a popularidade da Internet está aumentando nos Estados Unidos. Na metade de 2005, por exem-

plo, mais de 3% de todas as vendas de varejo (excluindo revendedores de carros e postos de gasolina) eram provenien-

tes da Internet57. A explosão do uso da Internet na China (94 milhões de usuários na metade de 2005, superada apenas

pelos Estados Unidos) está criando oportunidades para as empresas norte-americanas de Internet (Google, Yahoo! e

eBay). Na verdade, o enorme potencial dessas empresas fez com que um analista dissesse que as empresas de Internet

sem grandes investimentos na China poderiam experimentar um crescimento menor e conseqüentemente teriam uma

possibilidade maior de um desempenho ruim, em longo prazo58.

Aumentando a Intensidade do Conhecimento
O conhecimento (informação, inteligência e expertise) é a base da tecnologia e da sua aplicação. No cenário competitivo

do século XXI, o conhecimento é um recurso organizacional fundamental e está se tornando cada vez mais uma fonte

valiosa de vantagem competitiva59. Na verdade, a partir dos anos de 1980, a base da concorrência começou a mudar de

ativos tangíveis para ativos (ou recursos) intangíveis. Por exemplo, “a Wal-Mart transformou o varejo por meio de sua

abordagem proprietária da gerência da cadeia de fornecedores e seus relacionamentos ricos em informações com clien-

tes e fornecedores60”. Os relacionamentos são um exemplo de recurso intangível.
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Enfoque Estratégico
Amazon.com: Utilizando a Tecnologia para Criar
Mudanças

Jeff Bezos, CEO da Amazon.com, fundou sua empresa no seu porão, em 1994. O con-
ceito inovador de Bezos era utilizar a tecnologia que ainda estava surgindo, denomi-
nada Internet, para criar uma empresa on-line de venda de livros. No início Bezos pre-
tendia vender somente livros utilizando o que se tornou um software proprietário da
Amazon baseado na Internet. Na verdade, a visão de Bezos para a Amazon era de que
a empresa fosse “a maior livraria da Terra”. Devido ao seu crescimento e expansão, a
visão da Amazon hoje em dia é oferecer a “maior seleção da Terra”.

A Amazon “nasceu” oficialmente no dia 16 de julho de 1995. O primeiro livro que
a empresa vendeu foi Fluid Concepts & Creative Analogies: Computer Models of the
Fundamental Mechanisms of Thought. Na época do lançamento da Amazon, muitos
analistas financeiros e certamente concorrentes no ramo de livros (por exemplo,
Barnes & Noble) duvidavam seriamente que os consumidores reagissem favoravel-
mente a uma oportunidade de comprar livros na Internet a partir de um empreendi-
mento desconhecido. No entanto, os céticos evidentemente estavam errados. A Ama-
zon cresceu rapidamente, criando a sua milionésima conta de cliente em 1997, o ano
em que a empresa foi aberta ao público. A empresa hoje tem mais de 47 milhões de
clientes. A receita das vendas em 2004 ficou perto de US$ 7 bilhões. A Amazon está no
topo da lista anual das 400 maiores de empresas de varejo pela Internet e está bem à
frente do segundo lugar, a Dell Inc., em termos de vendas ao consumidor.

Aos olhos de muitos, a Amazon se tornou o primeiro mercado de varejo on-line
bem-sucedido nos Estados Unidos e provavelmente no mundo (dada a expansão
constante da empresa em mercados internacionais). Na verdade, as vendas interna-
cionais (de mercados fora da América do Norte) atualmente representam cerca de
50% da receita de vendas da Amazon. Bezos disse que a Amazon continuará se
esforçando para aumentar o índice de expansão nos mercados internacionais. A
empresa vende artigos no mundo todo, agrupados em 31 categorias de produtos.
Equipamentos, eletrônicos, brinquedos, artigos para bebês, estojos de banjo, artigos
para casa e cozinha, serviços de viagem e jóias são apenas alguns dos produtos
disponíveis na Amazon. Como a empresa utiliza espaço de “prateleira on-line” (e não
físico), os bens e serviços que ela pode acrescentar ao que oferece são praticamente
infinitos em termos de quantidade e variedade.

Uma vasta seleção de bens e serviços, uma marca conhecida por muitas pes-
soas no mundo todo, um site que é fácil de entender e de se navegar e uma repu-
tação de confiabilidade são as vantagens competitivas da Amazon. As inovações
tecnológicas são a fonte dessas vantagens. Desde a sua criação, a Amazon investiu
muito dinheiro em tecnologia para criar sua infra-estrutura, que permite oferecer aos
clientes uma maneira confiável e fácil de navegar para comprarem os seus produtos.
Coerente com as características de um ambiente instável no qual ocorrem mudanças
rápidas, a Amazon desenvolve constantemente novas tecnologias para melhorar o
que oferece aos seus clientes. Além disso, a tecnologia é a fonte da expansão da
Amazon em novas áreas, como seu serviço de busca na Internet. Por meio da sua
unidade A9, a Amazon oferece buscas aos usuários para localizarem restaurantes,
museus e outros locais em regiões específicas. Mas a Amazon compete com outros
nessa área de negócios, incluindo a Microsoft, Yahoo! e Google.

O que o futuro reserva para a Amazon? Embora ela atualmente tenha concor-
rentes que não existiam na época do seu lançamento, alguns analistas acham que a
Amazon “está sempre um passo à frente” dessas empresas. Bezos acha que os
investimentos constantes da empresa em tecnologia permitirão inovar de forma que
impeça seus concorrentes de copiarem suas vantagens competitivas. 

Fontes: J. Kaufman, 2005, A novel heroine: Harriet Klausner, online book reviewer, Wall Street Journal Online,
www.wsj.com, 29 de março; M. Mangalimdan, 2005, Amazon.com unit launches search for local areas, Wall Street
Journal Online, www.wsj.com,  27 de Janeiro; J. B. Stewart, 2005, Common sense: Internet big four hold prospects
for greater growth, Wall Street Journal Online, www.wsj.com, 4 de maio de 2005, Internet: Amazon.com to cut num-
ber of merchants, New York Times Online, www.nytimes.com, 12 de maio de 2005, Amazon.com, Standard &
Poor’s Stock Report, www.standardandpoors.com, 2 de julho de 2005, At 10 years, Amazon’s top challenge: itself,
Dallas Morning News Online, www.dallasnews.com, 4 de julho.
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O conhecimento é obtido por meio de expertise, observação e dedução e é um recurso intangível (os recursos tangí-
veis e intangíveis são descritos em detalhes no Capítulo 3). O valor de recursos intangíveis, incluindo o conhecimento,
em proporção ao valor total para o acionista, está aumentando61. A probabilidade de obter competitividade estratégica
no cenário competitivo do século XXI aumenta para a empresa que percebe que a sua sobrevivência está na capacidade
de captar inteligência, transformá-la em conhecimento utilizável e difundi-la rapidamente por toda a empresa62. Conse-
qüentemente, as empresas têm de desenvolver (por exemplo, com programas de treinamento) e adquirir (por exemplo,
contratando funcionários com formação e experiência) conhecimentos, integrá-los na organização para criar capacida-
des e depois aplicá-los para obter vantagem competitiva63. Além disso, as empresas precisam criar rotinas que facilitem
a disseminação dos conhecimentos locais por toda a organização para serem utilizados onde tiverem valor64. As empre-
sas conseguem fazer isso melhor quando têm flexibilidade estratégica.

Flexibilidade estratégica é o conjunto de capacitações utilizado para responder a várias demandas e oportunidades que
existem em um ambiente competitivo dinâmico e incerto. Assim, a flexibilidade estratégica envolve lidar com a incerteza e
os riscos que a acompanham65. As empresas devem tentar desenvolver flexibilidade estratégica em todas as áreas em que
atuam. No entanto, aqueles que trabalham em empresas para criar flexibilidade estratégica têm de entender que isso não é
uma tarefa fácil, em grande parte, pela inércia surgida com o decorrer do tempo66.

Flexibilidade estratégica é o conjunto de capacitações utilizado para responder a várias demandas e oportunidades que
existem em um ambiente competitivo dinâmico e incerto.

Para ser continuamente estrategicamente flexível e obter os benefícios competitivos dessa flexibilidade, a empresa
deve desenvolver a capacidade de aprender. Nas palavras de John Browne, CEO da British Petroleum: “Para gerar valor
extraordinário para os acionistas, a empresa tem de aprender melhor do que os seus concorrentes e aplicar esse conhe-
cimento em todos os seus negócios mais rápida e amplamente do que eles67”. O aprendizado constante proporciona à
empresa conjuntos de habilidades novas e atualizadas que permitem adaptar o seu ambiente à medida que ocorrem
mudanças68. As empresas que conseguem aplicar o que aprenderam têm flexibilidade estratégica e a conseqüente capa-
cidade de mudar as formas que aumentam a sua probabilidade de lidar com êxito em ambientes incertos e hipercompe-
titivos. Como discutimos no Enfoque Estratégico, algumas empresas têm de mudar drasticamente para continuarem
competitivas ou novamente se tornarem competitivas.

As mudanças observadas na Kodak e Albertsons irão levar a um desempenho melhor? O tempo dará a resposta a essa
pergunta, como fez parcialmente no caso da Albertsons. O que sabemos é que estar preparado para se envolver constan-
temente em mudanças aumenta a probabilidade de uma empresa obter lucros acima da média com o decorrer do tempo.

A seguir, descrevemos dois modelos que as empresas utilizam para gerar as informações que necessitam para for-
mar a sua visão e missão, depois selecionar e decidir implantar uma ou mais estratégias.

O Modelo de I/O com Retornos Acima da Média 

Dos anos 60 até os 80 o ambiente externo era considerado o principal determinante das estratégias que as empresas seleciona-
vam para serem bem-sucedidas69. O modelo de organização industrial (I/O) de retornos acima da média explica a influência
predominante do ambiente externo nas ações estratégicas de uma empresa. Este modelo diz que a indústria na qual a
empresa decide competir tem uma influência maior no desempenho do que as escolhas que os gerentes fazem em suas orga-
nizações70. Acredita-se que o desempenho da empresa seja determinado principalmente por uma gama de propriedades
industriais, incluindo economias de escala, barreiras à entrada no mercado, diversificação, diferenciação de produtos e o grau
de concentração de empresas na indústria71. Essas características da indústria são analisadas no Capítulo 2.

Baseado na economia, o modelo de I/O é formado por quatro hipóteses básicas. Primeiramente se pressupõe que o
ambiente externo exerça pressão e imponha restrições que determinam as estratégias que resultariam em retornos acima
da média. Em segundo lugar se considera que a maioria das empresas que competem em uma indústria ou em um deter-
minado segmento dela controlem recursos semelhantes estrategicamente relevantes e adotem estratégias similares à luz
desses recursos. Em terceiro lugar se supõe que os recursos utilizados para implantar estratégias tenham bastante mobili-
dade entre as empresas. Conseqüentemente, qualquer diferença de recursos que surja entre as empresas terá vida curta.
Em quarto lugar, se imagina que as pessoas que tomam decisões nas empresas sejam racionais e estejam comprometidas
com os interesses da empresa, o que seria demonstrado pelo seu comportamento de maximização de lucros72. O modelo
de I/O desafia as empresas a localizarem a indústria mais atrativa para competirem. Como se pressupõe que a maioria
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Enfoque Estratégico
Mudança Organizacional: Esteja Preparado, Pois Ela
Não Pode Ser Evitada

No cenário competitivo do século XXI, algumas pessoas argumentam que a essência
da concorrência é a mudança – ser capaz de mudar eficaz e rapidamente de
maneira que os concorrentes achem difícil imitar. Com as mudanças, as organiza-
ções têm chances de crescer e aprender. Em um ciclo contínuo, os novos aprendiza-
dos resultantes de uma mudança são a base para um novo ciclo de crescimento e
futuras mudanças. Sem mudanças e o conseqüente aprendizado que impulsiona
esse ciclo contínuo, a probabilidade de a organização declinar e possivelmente falir
aumenta muito. Ser capaz de mudar de maneira rápida e bem-sucedida está se tor-
nando cada vez mais uma dimensão insubstituível da capacidade de obter retornos
acima da média na economia globalizada.

Não obstante, sua importância, a mudança é difícil para as pessoas e organiza-
ções. Se pensarmos nas pessoas, podemos nos surpreender em saber que cerca de
90% dos pacientes que usam marca-passo não mudam seus estilos de vida – mesmo
com o risco de morrerem. A dificuldade que as pessoas sentem quando tentam
mudar o seu comportamento revela o desafio de se conseguir efetuar mudanças em
uma organização que, afinal, é um conjunto de pessoas que muitas vezes resistem às
mudanças. Mesmo assim, existem casos interessantes de mudança organizacional,
dois dos quais discutiremos a seguir. 

Antonio M. Perez é o novo CEO da Eastman Kodak Co. Durante o seu mandato
anterior na Hewlett-Packard, Perez “tinha obsessão por criar uma nova categoria de
produto a cada dois anos”. Criar novas categorias de produtos com essa rapidez e
freqüência é função do aprendizado e constantes mudanças. Contratando Perez, a
diretoria da Kodak achou que ele tinha as aptidões para ajudar a companhia a intro-
duzir novos produtos e adquirir os conhecimentos necessários para continuar
mudando freqüente e significativamente.

Lawrence R. Johnston, um ex-executivo da GE, é atualmente o CEO da Albert-
sons Inc. Além dos supermercados concorrentes convencionais, a Albertsons (bem
como outras cadeias locais tais como a Safeway e Kroger) enfrenta uma ameaça séria
da Wal-Mart. Na verdade, se estima que a Wal-Mart irá gerar mais de US$ 162 bilhões
em “vendas do tipo supermercado” até o final de 2007. Esse montante estimado é
maior do que a receita anual combinada da Kroger, Albertsons e Safeway. Sabendo que
sua empresa não pode concorrer com a Wal-Mart com base no preço e na maior efi-
ciência operacional, Johnston está contando com a tecnologia para efetuar mudan-
ças significativas na Albertsons como forma de competir. O objetivo é mudar o ato de
comprar nas lojas da Albertsons de forma que os clientes descrevam essa experiên-
cia como “rápida e fácil”. Para fazer isso, scanners manuais estão disponíveis para os
compradores em alguns locais. Os scanners estão ligados a um banco de dados da
empresa e ao sistema global de posicionamento de satélites (GPS). Os scanners
mantêm o controle dos produtos que o consumidor selecionou e indicam o caminho
mais rápido a seguir na loja para encontrar o artigo solicitado. Na saída, os scanners
debitam os artigos em um cartão de crédito, evitando, assim, que o cliente espere em
uma fila de caixa. Uma experiência de compra intensiva em termos de tecnologia
como essa provocará grandes mudanças nos padrões de trabalho estabelecidos
entre os funcionários da empresa.

O que uma organização pode fazer para aumentar sua capacidade de mudar?
Uma das coisas que devem ser reconhecidas é que não existem atalhos. Fazer uma
empresa mudar é uma tarefa árdua – que requer esforço dedicado de muitas pes-
soas. Para ajudar as empresas a aprenderem como se envolver de forma constante
e eficaz em mudanças, as pesquisas indicam que os líderes estratégicos (de quem
falaremos posteriormente neste capítulo e detalhadamente no Capítulo 12) devem se
envolver em uma série de medidas, incluindo (1) expressar a necessidade de mudar
de estilo, de modo que sensibilize os funcionários e suas cognições; (2) transmitir a
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história que descreva as mudanças necessárias, que seja simples, direta e atrativa e
(4) criar e descrever continuamente histórias sobre o sucesso da empresa com dife-
rentes iniciativas de mudança. Embora essas ações não levem à mudança organiza-
cional sem ruptura e um certo temor por parte de alguns funcionários, elas facilitam os
esforços para aumentar as chances de sucesso quando tomadas as atitudes para efe-
tuar mudanças na organização.

O interessante é que, se esses esforços não estimularem mudanças, a empresa
normalmente terá de agir de maneira drástica. Em setembro de 2005, a Albertsons
mostrou que estava disposta a ser vendida para quem desse o maior lance. Embora as
empresas privadas fossem as mais possíveis compradores no início, um analista espe-
culou que lojas de desconto européias e concorrentes da Wal-Mart poderiam estar inte-
ressadas. ‘A inglesa Tesco, o grupo varejista belga Delhaize e a francesa Carrefour esta-
vam entre os prováveis candidatos’. Como a Albertsons é a segunda em termos de
participação de mercado, isso representaria uma boa oportunidade de entrada no mer-
cado norte-americano. Se não for efetuada uma grande mudança quando necessário, a
realidade competitiva forçará mudanças como as ilustradas no exemplo da Albertsons.

Fontes: 2005, Albertsons sale draws bidders, Los Angeles Times, www.latimes.com, 19 de setembro; A. Deustchman,
2005, Making change, Fast Company, maio, 52-62; M. Arndt, A. Carter & C. Arnst, 2005, Needed: More bite to fight fat,
Business Week, 31 de Janeiro, 36; J. A. Bryne, 2005; The case for change, Fast Company, 12 de abril; J. A. Bryne, 2005,
Great work if you can get it, Fast Company, 14 de abril; S. Holmes, 2005, The Jack Welch of the meat aisle, Business
Week, 24 de janeiro, 60-61; W. C. Symonds & P. Burrows, 2005, A digital warrior for Kodak, Business Week, 23 de maio, 42.  

das empresas tenha recursos valiosos semelhantes que circulam entre elas, o seu desempenho normalmente só pode ser
melhorado quando elas atuarem na indústria com maior potencial de lucro e aprenderem como utilizar seus recursos
para implantar a estratégia exigida pelas características estruturais da indústria73.

O modelo das cinco forças de concorrência é uma ferramenta analítica utilizada para ajudar as empresas nessa tarefa.

Esse modelo (explicado no Capítulo 2) engloba diversas variáveis e tenta captar a complexidade da concorrência. Ele

sugere que a lucratividade de uma indústria (isto é, a taxa de retorno sobre o capital investido em relação ao custo de capi-

tal) é função das interações entre cinco forças: fornecedores, compradores, rivalidade competitiva entre empresas que este-

jam na indústria no momento, produtos substitutos e potenciais entrantes na indústria (setor)74. As empresas podem utili-

zar essa ferramenta para entender o potencial de lucro de uma indústria (setor) e a estratégia necessária para estabelecer

uma posição competitiva defensável levando em conta as características estruturais da indústria (setor). Normalmente este

modelo supõe que as empresas podem obter lucros acima da média produzindo produtos ou prestando serviços padroni-

zados a custos menores do que dos seus concorrentes (estratégia de liderança em custos) ou fabricando produtos diferen-

tes pelos quais os clientes estejam dispostos a pagar um preço premium (estratégia de diferenciação). As estratégias de lide-

rança em custos e diferenciação de produtos são descritas em detalhes no Capítulo 4.

Como mostra a Figura 1.2, o modelo de I/O afirma que as empresas conseguem obter retornos acima da média quando

implantam a estratégia determinada pelas características da indústria (setor) geral e pelos ambientes competitivos

(ambientes que são discutidos no Capítulo 2). As empresas que desenvolvem ou adquirem as habilidades internas necessárias

para implantar as estratégias exigidas pelo ambiente externo provavelmente serão bem-sucedidas, enquanto aquelas que não

o fizerem provavelmente fracassarão. Conseqüentemente, esse modelo constata que os retornos são determinados basica-

mente por características externas, e não pelos recursos e capacidades internos exclusivos de uma empresa.

Dados fornecidos por pesquisas apóiam o modelo de I/O dizendo que aproximadamente 20% da lucratividade de

uma empresa podem ser explicados pela indústria (setor) na qual ela opta por competir. Porém, essa pesquisa também

revela que 36% da discrepância na lucratividade podem ser atribuídas às características e ações da empresa75. Isto sugere

que tanto o ambiente quanto as características da empresa influenciam o nível específico de sua lucratividade. Assim, é

provável que exista uma relação de reciprocidade entre o ambiente e a estratégia da empresa, o que, portanto, afeta o

seu desempenho76.

Como se pode ver, o modelo de I/O considera a estratégia da empresa como um conjunto de compromissos, ações

e decisões que se formam em resposta às características da indústria (setor) da qual a empresa decidiu competir. O

modelo com base em recursos, que discutiremos a seguir, apresenta uma visão diferente das principais influências na

formulação e implantação de estratégias.
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FIGURA 1.2 O Modelo de I/O de Retornos Acima da Média 

O Modelo Baseado em Recursos (RBV) 
com Retornos Acima da Média 

O modelo baseado em recursos com retornos acima da média pressupõe que toda organização seja um conjunto único

de recursos e capacitações. A singularidade dos seus recursos e capacidades é a base para a estratégia da empresa e sua

capacidade de obter retornos acima da média.

Recursos são insumos (inputs) do processo produtivo de uma empresa, tais como equipamentos importantes, as

habilidades de cada funcionário, patentes, finanças e gestores talentosos. Normalmente os recursos de uma empresa são

divididos em três categorias: físicas, humanas e capital organizacional. Descritos em detalhes no Capítulo 3, os recursos

são de natureza tangível ou intangível.

Recursos são inputs ao processo produtivo de uma empresa, tais como equipamentos importantes, as habilidades de

cada funcionário, patentes, finanças e gestores talentosos.

Os recursos por si só podem não propiciar vantagem competitiva77. Na verdade, os recursos têm mais probabilidade

de ser a fonte de uma vantagem competitiva quando são integrados em uma capacitação. Capacitação é a faculdade de

O Ambiente Externo
•  O ambiente geral
•  O ambiente do setor (indústria)
•  O ambiente dos concorrentes

Um Setor Atrativo
• Uma indústria (setor) cuja
 característica estrutural indique
 retornos acima da média

Formulação da Estratégia
• Seleção de uma estratégia associada
 a retornos acima da média em
 uma determinada indústria (setor)

Ativos e Habilidades
• Os ativos e habilidades necessários
 para implantar a estratégia selecionada

Implantação da Estratégia
• Seleções de ações estratégicas
 associadas à implantação eficaz
 da estratégia selecionada

Retornos Superiores
• Obtenção de retornos acima
 da média

1. Estudar o ambiente externo,
 principalmente o ambiente
 da indústria (setor).

2. Localizar uma indústria (setor) 
 com alto potencial de retornos 
 acima da média.

3. Identificar a estratégia
 exigida pela indústria (setor)
 atrativa para obter retornos
 acima da média.

4. Desenvolver ou adquirir
 os ativos e as capacidades
 necessários para implantar
 a estratégia.

5. Utilizar os pontos fortes 
 da empresa (os ativos e as 
 aptidões que desenvolvidos 
 ou adquiridos) para implantar
 a estratégia.
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um conjunto de recursos de executar uma tarefa ou atividade de forma integrada. As capacitações evoluem com o

tempo e têm que ser administradas de forma dinâmica na busca de retornos acima da média78. Competências essen-
ciais são recursos e capacitações  que servem de fonte de vantagem competitiva para uma empresa em relação aos seus

concorrentes. As competências essenciais geralmente são visíveis na forma de funções organizacionais. Por exemplo, o

marketing é uma competência essencial para a Philip Morris, que é uma divisão do Altria Group, Inc. Isso significa que

a Philip Morris utilizou seus recursos para comercializar seus produtos de maneira superior à forma como seus concor-

rentes os comercializam.

Capacitação é a condição de um conjunto de recursos de executar uma tarefa ou atividade de forma integrada.

Competências essenciais são recursos e capacidades que servem de fonte de vantagem competitiva para uma empresa

em relação aos seus concorrentes.

Segundo o modelo baseado em recursos, as diferenças nos desempenhos das empresas ao longo do tempo se devem

principalmente aos seus recursos e capacitações exclusivos, e não às características estruturais da indústria (setor). Este

modelo também pressupõe que as empresas adquirem recursos diferentes e desenvolvem capacitações exclusivas com

base na maneira como os combinam e os utilizam; que os recursos e certamente as capacitações não circulam muito

pelas empresas, e que as diferenças nos recursos e capacitações são a base da vantagem competitiva79. Pelo uso contínuo,

as capacitações se tornam mais sólidas e mais difíceis de serem entendidas e imitadas pelos concorrentes. Como fonte de

vantagem competitiva, uma capacidade não deve ser “nem tão simples que possa ser facilmente imitada e nem tão com-

plexa que desafie a direção e o controle internos80”.

A Figura 1.3 ilustra o modelo baseado em recursos com retornos superiores. Como se pode ver, o modelo baseado em

recursos indica que a estratégia escolhida pela empresa deve permitir utilizar suas vantagens competitivas em uma indús-

tria (setor) atrativa (utiliza-se o modelo de I/O para identificar uma indústria (setor) atrativa).

Nem todos os recursos e capacitações das empresas têm o potencial para ser a base de uma vantagem competitiva.

Esse potencial é realizado quando os recursos e capacitações são valiosos, raros e custosos para imitar, e insubstituí-

veis81. Os recursos são valiosos quando permitem que a empresa tire proveito de oportunidades ou neutralize ameaças

no seu ambiente externo. Eles são raros quando são de propriedade de poucos, se houver, dos concorrentes atuais e

potenciais. Os recursos são custosos para imitar quando outras empresas não conseguem obtê-los ou estão em desvanta-

gem em termos de custos para adquiri-los em relação à empresa que já os possui. E são insubstituíveis quando não

apresentam equivalentes estruturais.

Muitos recursos podem ser imitados ou substituídos com o decorrer do tempo. Conseqüentemente é difícil obter e

sustentar uma vantagem competitiva com base apenas nos recursos82. Porém, quando esses quatro critérios são atendi-

dos, os recursos e as capacitações se tornam competências essenciais.

Como observamos anteriormente, pesquisas mostram que tanto o ambiente de uma indústria (setor) quanto os ati-

vos internos de uma empresa afetam o seu desempenho ao longo do tempo83. Conseqüentemente, para formar uma

visão e missão, selecionar uma ou mais estratégias e definir como implantá-las, as empresas utilizam o modelo de I/O e

o modelo baseado em recursos84. Na verdade, esses modelos se complementam no sentido de que o foco de um (I/O)

está fora da empresa e o foco do outro (baseado em recursos) está inserida nela. No Capítulo 2 descrevemos como as

empresas utilizam o modelo de I/O, e no Capítulo 3, como as empresas utilizam o modelo baseado em recursos. Ações

bem-sucedidas de formulação e implementação de estratégias só ocorrem quando a empresa utiliza adequadamente

ambos os modelos. A seguir, discutimos a visão e missão de uma empresa – medidas tomadas depois que a empresa

entende as realidades dos seus ambientes externo (Capítulo 2) e interno (Capítulo 3).

Visão e Missão 

Depois de analisar os ambientes externo e interno, a empresa tem as informações de que precisa para formar uma visão

e uma missão (veja a Figura 1.1.) Os stakeholders (aqueles que afetam ou são afetados pelo desempenho de uma

empresa, como discutiremos mais adiante neste capítulo) aprendem muito sobre uma empresa analisando a sua visão e

missão. Na verdade, uma das finalidades-chave das declarações de missão e visão é informar aos stakeholders o que a

empresa é, o que pretende realizar e a quem pretende atender.
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FIGURA 1.3 O Modelo Baseado em Recursos com Retornos Acima da Média

Visão
A Visão é um retrato do que a empresa pretende ser e, em termos amplos, do que pretende realizar85. Conseqüente-

mente, uma declaração de visão articula a descrição ideal de uma organização e molda o futuro pretendido. Em outras

palavras, uma declaração de visão direciona a empresa para onde ela gostaria de estar nos próximos anos. Visão é pen-

sar no “quadro geral” com uma paixão que ajuda as pessoas a sentirem o que devem fazer86. As pessoas sentem o que

devem fazer quando a visão da sua empresa é simples, positiva e tocante87. A visão força e desafia as pessoas e evoca

emoções e sonhos. Imagine os sonhos evocados e as emoções sentidas quando os funcionários ficam sabendo que,

como parte da visão da empresa, o novo CEO da LG Electronics diz: “Nós temos de ser uma grande empresa com gran-

des pessoas88”.

A Visão é um retrato do que a empresa pretende ser e, em termos amplos, do que pretende realizar.

Também é importante observar que as declarações de visão refletem os valores e as aspirações de uma empresa e

visam captar o coração e a mente de cada funcionário e, assim se espera, muitos de seus outros stakeholders. A visão de

uma empresa tende a ser duradoura, enquanto a sua missão pode mudar em razão de transformações nas condições

1. Identificar os recursos da 
 empresa. Estudar seus 
 pontos fortes e fracos em 
 relação aos dos concorrentes.

Recursos
• Inputs ao processo produtivo de
 uma empresa.

Capacitação
• Capacitação de um conjunto integrado 
 de recursos para executar uma tarefa ou
 atividade de maneira integrada.

Vantagem Competitiva
• A capacitação de uma empresa de ter 
 um desempenho melhor do que o de
   seus concorrentes.

Uma Indústria (Setor) Atrativa
• Um indústria (setor) com oportunidades 
 que podem ser exploradas pelos recursos 
 e capacitações da empresa.

Formulação e Implantação de 
Estratégias
• Ações estratégicas tomadas para 
 obter retornos acima da média.

Retornos Superiores
• Obtenção de retornos acima da média.

2. Definir as capacidades da
 empresa. O que as capacidades
 permitem que a empresa faça
 melhor do que os seus concorrentes? 

3. Definir o potencial dos recusos
 e capacidades da empresa em
 termos de vantagem competitiva.

4. Localizar uma indústria (setor) atrativa.

5. Selecionar a estratégia que mais bem
 permita à empresa utilizar seus
 recursos e capacitações no tocante
 às oportunidades no ambiente 
 externo.
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ambientais. Uma declaração de visão tende a ser relativamente curta e concisa, o que a torna fácil de ser lembrada. Entre

os exemplos de declarações de visão estão:

Nossa visão é ser o melhor restaurante de atendimento rápido (McDonald’s).

Tornar o automóvel acessível a todos os norte-americanos (visão da Ford Motor Company quando fundada por Henry Ford).

Como líder estratégico mais importante e proeminente da empresa, o CEO é responsável por trabalhar com os

outros para formar a visão da empresa. Isto é importante para o CEO porque, de acordo com Dan Rosensweig, gerente

operacional (CEO) da Yahoo!, “com uma visão clara e liderança sólida, pode-se fazer quase tudo acontecer”89.

A experiência mostra que a declaração de visão mais eficaz ocorre quando o CEO envolve várias pessoas (por

exemplo, outros gerentes do alto escalão, funcionários que trabalham em diversas áreas da empresa, fornecedores e

clientes) para elaborá-la. Além disso, para que a empresa atinja o status futuro desejado, a declaração de visão deve estar

claramente associada às condições dos ambientes externo e interno da empresa e tem de ser realizável. Além disso, as

decisões e ações das pessoas envolvidas na elaboração da visão, principalmente o CEO e os outros gerentes do alto esca-

lão, devem ser coerentes com tal visão. Na verdade não há nada pior do que as ações dos líderes estratégicos do alto

escalão da empresa serem incoerentes com tal visão. No McDonald’s, por exemplo, não dar abertamente aos funcioná-

rios o que eles precisam para atender rápida e eficazmente os clientes seria a receita para o fracasso.

Missão
A visão é a base da missão da empresa. A missão especifica o(s) negócio(s) no(s) qual(is) a empresa pretende competir

e os clientes aos quais pretende atender90. Como veremos no Capítulo 4, os clientes de hoje tendem a ser bastante exi-

gentes no tocante às suas expectativas de variedade e qualidade dos produtos91.

A missão especifica o(s) negócio(s) no(s) qual(is) a empresa pretende competir e os clientes aos quais pretende atender.

A missão da empresa é mais concreta do que sua visão. Porém, assim como a visão, a missão deve definir a indivi-

dualidade de uma empresa, deve ser inspiradora e relevante para todos os stakeholders92. Juntas, a visão e a missão for-

mam a base que a empresa precisa para selecionar e implantar uma ou mais estratégias. A probabilidade de criar uma

missão eficaz aumenta quando os funcionários têm um grande senso de padrões éticos para orientar o seu comporta-

mento quando estiverem trabalhando para ajudar a empresa a atingir a sua visão93. Conseqüentemente, a ética nos

negócios é parte essencial das discussões da empresa sobre o que pretende se tornar (sua visão), bem como sobre os

clientes aos quais pretende atender e como planeja atender a essas pessoas e grupos (sua missão)94.

Assim como ocorre com a visão, a responsabilidade final pela elaboração da missão da empresa é do CEO, embora

este e outros gerentes do alto escalão tendam a envolver muitas pessoas nessa elaboração. O principal motivo para isso é

que a missão lida mais diretamente com os mercados de produtos e clientes. Em comparação com o CEO e outros

gerentes do alto escalão, os gerentes intermediários e de menor escalão e outros funcionários têm mais contato com os

clientes e os mercados nos quais estes são atendidos. Entre os exemplos de missão estão:

Ser o melhor empregador para nossos funcionários em todas as comunidades do mundo e oferecer excelência operacional

aos nossos clientes em todos nossos restaurantes (McDonald’s).

Nossa missão é sermos reconhecidos por nossos clientes como líderes no setor de engenharia de aplicações. Sempre focamos

nas atividades que os clientes desejam, somos extremamente motivados e lutamos para aprimorar nossos conhecimentos

técnicos nas áreas de material, design de peças e tecnologia de fabricação (LNP, divisão de plásticos da GE).

Observe como a declaração de missão do McDonald’s decorre da sua visão de ser o melhor restaurante de atendi-

mento rápido. A declaração de missão da LNP descreve as áreas de negócios (material, design de peças e tecnologia de

fabricação) nas quais a empresa pretende competir.

Lendo as declarações de visão e missão descritas anteriormente, você provavelmente observou que obter retornos

acima da média (às vezes denominado maximização dos lucros) não foi mencionado em nenhuma delas. Isso ocorre

porque todas as empresas visam obter tais retornos (o que significa que esse objetivo não diferencia a empresa dos seus

rivais) e que os resultados financeiros desejados decorrem de atender adequadamente determinados clientes ao se tentar
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atingir o futuro desejado da empresa. Em outras palavras, os retornos acima da média são os frutos dos esforços da

empresa para atingir sua visão e missão. Na verdade, pesquisas mostram que ter visão e missão eficazmente elabora-

das tem um impacto positivo no desempenho, de acordo com o medido pelo aumento das vendas, lucros, emprego

e patrimônio líquido95. Por sua vez, o desempenho positivo da empresa aumenta sua capacidade de atender aos

interesses dos seus stakeholders (que discutiremos a seguir). O oposto também parece ser verdade, a saber, a empresa

sem uma visão e missão adequadamente elaboradas tem mais probabilidade de fracassar do que aquela que criou

declarações de visão e missão adequadamente96.

Stakeholders

Toda organização é um sistema de grupos básicos de stakeholders com os quais ela estabelece e administra relações97.

Stakeholders são pessoas e/ou grupos que podem afetar e são afetados pelos resultados estratégicos obtidos e que têm

reivindicações aplicáveis no tocante ao desempenho da empresa98, as quais são colocadas em prática pela da capacidade

dos stakeholders de deterem participação essencial para a sobrevivência, competitividade e lucratividade da organiza-

ção99. Os stakeholders continuam apoiando uma organização quando o seu desempenho corresponde ou supera suas

expectativas100. Além disso, pesquisas revelam que as empresas que administram bem as suas relações com os stakehol-

ders têm um desempenho melhor do que aquelas que não o fazem. Conseqüentemente, as relações com os stakeholders

podem ser administradas de forma que sejam fonte de vantagem competitiva101.

Stakeholders são pessoas e/ou grupos que podem afetar e são afetados pelos resultados estratégicos obtidos e que têm

reivindicações aplicáveis no tocante ao desempenho da empresa.

Embora as organizações tenham relação de dependência com os seus stakeholders, elas não dependem igualmente

de todos eles durante todo o tempo102. Desse modo, nem todo stakeholder tem o mesmo grau de influência. Quanto

mais essencial e valorizada for a participação de um stakeholder, mais influência terá nos compromissos, nas decisões e

ações da empresa. Os gerentes têm de encontrar formas de ajustar ou isolar a organização das demandas dos stakehol-

ders que controlam os recursos críticos103.

Classificação dos Stakeholders
As partes envolvidas nas operações de uma empresa podem ser divididas em pelo menos três grupos104, como mostra a

Figura 1.4. Esses grupos são: os stakeholders do mercado de capitais (acionistas e os principais fornecedores de capital da

empresa), os stakeholders do mercado de produtos (os principais consumidores, fornecedores, comunidades anfitriãs e

sindicatos que representam a força de trabalho) e os stakeholders organizacionais (todos os funcionários da empresa,

incluindo o pessoal de gerência e administrativo).

Cada grupo de stakeholders espera que aqueles que tomam decisões estratégicas em uma empresa exerçam a lide-

rança por meio da qual seus objetivos serão atingidos105. Os objetivos desses diversos grupos de stakeholders geralmente

diferem uns dos outros, o que às vezes faz com que as pessoas envolvidas no processo de administração estratégica

fiquem em uma situação na qual é necessário fazer concessões. Os stakeholders mais evidentes, pelo menos nas organi-

zações norte-americanas, são os acionistas – pessoas e grupos que investiram capital em uma empresa na expectativa de

obter um retorno positivo sobre o seu investimento. Os direitos desses stakeholders estão baseados nas leis que regem as

empresas privadas.

Os acionistas querem que o retorno sobre seu investimento (conseqüentemente, sua riqueza) seja maximizado. A

maximização dos retornos às vezes é alcançada à custa de investir no futuro da empresa. Os ganhos obtidos reduzindo o

investimento em pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, poderiam ser devolvidos aos acionistas, aumentando assim

o retorno do seu investimento em curto prazo. Porém, esse aumento em curto prazo da riqueza dos acionistas pode afe-

tar negativamente a capacidade competitiva futura da empresa, e os investidores sofisticados com portfólios diversifica-

dos podem vender a sua participação se a empresa não investir no seu futuro. As pessoas que tomam decisões estratégi-

cas são responsáveis pela sobrevivência da empresa tanto no longo quanto no curto prazo. Conseqüentemente não é do

interesse de nenhum stakeholder que os investimentos na empresa sejam indevidamente minimizados.
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FIGURA 1.4 Os Três Grupos de Stakeholders

´

Diferentemente dos acionistas, outro grupo de stakeholders – o de clientes da empresa – prefere que os investidores
recebam um retorno mínimo sobre seu investimento. Os clientes maximizam a sua participação quando a qualidade e
confiabilidade dos produtos da empresa melhoram sem que haja aumento de preço. Podem ocorrer retornos elevados
aos clientes à custa de retornos mais baixos negociados com os acionistas do mercado de capitais.

Devido ao potencial de conflitos, toda empresa é desafiada a administrar os seus stakeholders. Primeiramente ela
precisa identificar cuidadosamente todos os stakeholders importantes. Em segundo lugar, dar prioridade a eles, caso não
possa satisfazer a todos. O poder é o critério mais importante na priorização dos stakeholders. Entre os outros critérios
estão a urgência de satisfazer a um determinado grupo de stakeholders e o grau de importância de cada um deles para a
empresa106.

Quando a empresa obtém retornos acima da média, o desafio de administrar eficazmente as relações com os stake-
holders é amenizado consideravelmente. Com a capacidade e flexibilidade oferecidas pelos retornos acima da média,
uma empresa consegue satisfazer vários stakeholders ao mesmo tempo. Quando a empresa obtém apenas retornos
médios, não consegue maximizar os interesses de todos os seus stakeholders. As decisões de concessão são tomadas pon-
derando-se quão importante é o apoio de cada grupo de stakeholders para a empresa. Por exemplo, os grupos ambien-
tais podem ser muito importantes para a empresa no setor de energia, mas são menos importantes para as empresas de
serviços profissionais107. Uma empresa que obtém retornos abaixo da média não consegue satisfazer minimamente a
todos os stakeholders. O desafio gerencial nesse caso é permitir concessões que minimizem a perda do apoio dos stake-
holders. Os valores societários também influenciam a alocação geral de pesos entre os três grupos de stakeholders apre-
sentados na Figura 1.4. Embora todos esses três grupos sejam atendidos por empresas dos principais países industriali-
zados, as prioridades no seu atendimento variam devido às diferenças culturais. A seguir apresentamos mais detalhes
sobre cada um desses três principais grupos de stakeholders.

Stakeholders do Mercado de Capitais
Os acionistas e investidores (de capital) esperam que a empresa preserve e aumente a riqueza que confiaram a ela. Os

retornos que esperam são proporcionais ao grau de risco aceito com esses investimentos (isto é, se esperam retornos mais

baixos com investimentos de baixo risco, e retornos mais elevados com investimentos de alto risco). Os investidores insa-

tisfeitos podem impor acordos mais rigorosos no tocante ao empréstimo subseqüente de capital. Os acionistas insatisfei-

tos podem refletir suas preocupações de várias maneiras, inclusive, vendendo suas ações.

Stakeholders
Pessoas que são afetadas pelo 
desempenho da empresa e que têm
reivindicações sobre ele.

Stakeholders do Mercado 
de Capital
•  Acionistas
•  Principais fornecedores de capital
 (por exemplo, bancos)

Stakeholders do Mercado 
de Produtos
•  Principais clientes
•  Fornecedores
•  Comunidades anfitriãs
•  Sindicatos

Stakeholders Organizacionais
•  Empregados
•  Gerentes
•  Não gerentes
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Quando uma empresa está ciente de possíveis ou reais insatisfações entre os stakeholders do mercado de capitais,

pode responder às suas preocupações, e essa é afetada pela natureza da sua relação de dependência com os mesmos

(que, como observamos anteriormente, é influenciada pelos valores de uma sociedade). Quanto maior e mais impor-

tante for a relação de dependência, mais direta e significativa será a resposta da empresa. Dada a situação da GM, como

explicamos no Caso de Abertura, é razoável esperar que o CEO e os gerentes do alto escalão da GM estejam refletindo

seriamente sobre o que deve ser feito para melhorar o desempenho financeiro da empresa a fim de satisfazer seus stake-

holders do mercado de capitais.

Stakeholders do Mercado de Produtos
Algumas pessoas podem pensar que os stakeholders do mercado de produtos (clientes, fornecedores, comunidades anfi-

triãs e sindicatos) tenham alguns interesses em comum. No entanto, todos esses quatro grupos podem se beneficiar

quando a empresa se envolve em batalhas competitivas. Por exemplo, dependendo do produto e das características da

indústria (setor), a concorrência do mercado pode resultar na oferta de produtos com preços mais baixos aos clientes e

no pagamento de preços mais altos aos seus fornecedores (a empresa pode estar disposta a pagar preços mais altos aos

fornecedores para garantir a entrega dos tipos de bens e serviços associados ao seu sucesso competitivo).

Como observamos no Capítulo 4, os clientes, como stakeholders, requerem produtos confiáveis ao menor preço

possível. Os fornecedores procuram clientes fiéis que estejam dispostos a pagar o preço sustentável mais alto pelos bens

e serviços que recebem. As comunidades anfitriãs buscam empresas que estejam dispostas a ser empregadoras por longo

prazo e contribuintes fiscais sem sobrecarregar os serviços públicos de apoio com uma demanda excessiva. Os agentes

sindicais estão interessados em empregos seguros com condições de trabalho extremamente desejáveis para os emprega-

dos que representam. Conseqüentemente, os stakeholders do mercado de produtos geralmente ficam satisfeitos quando

a margem de lucro de uma empresa reflete pelo menos um equilíbrio entre os retornos para os stakeholders do mercado

de capitais (isto é, os retornos que os investidores e acionistas estão dispostos a aceitar e ainda assim continuar inves-

tindo na empresa) e os retornos que compartilham.

Stakeholders Organizacionais
Os empregados – os stakeholders organizacionais de uma empresa – esperam que esta ofereça um ambiente de trabalho

dinâmico, estimulante e gratificante. Como empregados, geralmente nos satisfazemos em trabalhar para uma empresa que

esteja crescendo e desenvolvendo ativamente nossas aptidões, principalmente aquelas necessárias para que sejamos mem-

bros efetivos de uma equipe e para atender ou exceder os padrões globais de trabalho. Trabalhadores que aprendem a uti-

lizar novos conhecimentos de maneira produtiva são fundamentais para o êxito da organização. Em termos coletivos, a

educação e as habilidades da força de trabalho de uma empresa são armas competitivas que afetam a implantação de estra-

tégias e o desempenho da empresa108. Como sugere a declaração a seguir, os líderes estratégicos são os maiores responsá-

veis pelo atendimento diário das necessidades dos stakeholders organizacionais: “A função da liderança (estratégica) é utili-

zar totalmente o potencial humano, criar organizações nas quais as pessoas possam crescer e aprender e ao mesmo tempo

atingir um objetivo comum, alimentar o espírito humano109.”

Líderes Estratégicos 

Líderes Estratégicos são pessoas situadas em vários setores da empresa, que utilizam o processo de administração estra-

tégica para ajudá-la empresa a atingir a sua visão e missão. Independentemente do cargo que ocupem, os líderes estraté-

gicos são decisivos e estão comprometidos a proteger aqueles ao seu redor110 e a ajudar a empresa a criar valor para seus

clientes e retornos para os acionistas e outros stakeholders111.

Líderes Estratégicos são pessoas situadas em vários setores da empresa, que utilizam o processo de administração estra-

tégica para ajudá-la empresa a atingir a sua visão e missão.

Quando identificamos líderes estratégicos, a maioria de nós tende a pensar nos diretores-presidentes (CEO) e outros
gerentes do alto escalão. Evidentemente essas pessoas são líderes estratégicos e, em último caso, os CEO são responsáveis
por assegurar que sua empresa utilize o processo de administração estratégica de maneira eficaz. Realmente, hoje a pressão
exercida sobre os CEO para fazer isso está mais forte do que nunca112. No entanto, existem várias outras pessoas nas orga-
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nizações de hoje que ajudam a selecionar a estratégia de uma empresa e depois estipulam ações a serem tomadas para
implantá-las com êxito113. O motivo principal para isso é que as realidades da concorrência do século XXI, que discutimos
anteriormente neste capítulo (por exemplo, a economia globalizada, globalização, mudanças tecnológicas rápidas e a
importância cada vez maior do conhecimento e das pessoas como fonte de vantagem competitiva), estão criando uma
necessidade para os que estão “mais próximos da ação” de ser aqueles que tomam decisões e estipulam as ações a serem
tomadas114. Na verdade, os CEOs e gerentes do alto escalão mais eficazes entendem como delegar responsabilidades estra-
tégicas para as pessoas de toda a empresa que influenciam a utilização dos recursos da organização115.

A cultura organizacional também afeta os líderes estratégicos e seu trabalho. Por sua vez, as discussões e medidas
dos líderes estratégicos moldam a cultura de uma organização. A cultura organizacional diz respeito ao conjunto com-
plexo de ideologias, símbolos e valores essenciais que é compartilhado por toda a empresa e que influencia a maneira
como ela conduz os seus negócios. É a energia social que direciona – ou deixa de direcionar – a organização. Por exem-
plo, a extremamente bem-sucedida Southwest Airlines é conhecida por ter uma cultura singular e valiosa, que incentiva
os empregados a trabalhar arduamente, mas ao mesmo tempo se divertir. Além disso, sua cultura transmite o respeito
pelos outros – tanto funcionários quanto clientes. A empresa também valoriza o serviço, como indica o seu comprome-
timento em oferecer POS (Positively Outrageous Service – Serviço Realmente Extraordinário) a cada cliente. O Wal-
Mart diz que o seu constante êxito pode ser em grande parte atribuído à sua cultura116.

A cultura organizacional diz respeito ao conjunto complexo de ideologias, símbolos e valores essenciais que é comparti-
lhado por toda a empresa e que influencia a maneira como ela conduz os seus negócios.

Algumas culturas organizacionais são fonte de desvantagem. Os analistas que discutiram a cultura da Boeing Co.
disseram que a “cultura corporativa disfuncional da empresa precisa de uma revisão geral, tem que recuperar suas rela-
ções com o Pentágono e o Congresso”117. O novo CEO W. James McNerney, ex-CEO da 3M, certamente tomará medi-
das para tentar corrigir os aspectos problemáticos da cultura da Boeing. Porém, é importante para os líderes estratégi-
cos entender que ainda que a cultura da empresa esteja funcional ou disfuncional, o seu trabalho é feito no contexto
dessa cultura. Há uma relação recíproca constante entre a cultura da organização e o trabalho dos líderes estratégicos,
no sentido de que a cultura molda a forma como o trabalho deles ajuda a moldar o que é uma cultura organizacional
em constante evolução.

O Trabalho dos Líderes Estratégicos Eficazes
Talvez não seja de se admirar que trabalho árduo, análises meticulosas, disposição para ser extremamente franco, uma
queda por querer que a empresa e o seu pessoal consigam realizar cada vez mais e bom senso sejam pré-requisitos para
que a pessoa seja bem-sucedida como líder estratégica118. Além disso, os líderes estratégicos devem ser capazes de “pen-
sar séria e profundamente ... nos objetivos das organizações que comandam ou nas funções que executam, nas estraté-
gias, táticas, tecnologias, sistemas e pessoas necessárias para atingir esses objetivos, e nas questões importantes que sem-
pre precisam ser respondidas119”. Além disso, os líderes estratégicos eficazes trabalham para dar um tom ético às suas
empresas. O CEO e presidente da Deere & Company fala francamente sobre essa questão. “Nós temos um slogan aqui
na empresa. É proibido fumar, ter espelho e pregar qualquer peça: até a metade do campo. Assim é a John Deere”. As
medidas sugeridas por essa posição ajudaram a Deere & Company a ficar em sexto lugar na lista das “100 Melhores
Empresas Cidadãs” de 2004 da Business Ethics Magazine120.

Os líderes estratégicos, independentemente de onde estejam na organização, geralmente trabalham muito e o seu
trabalho está repleto de situações envolvendo decisões ambíguas para as quais não se encontram soluções facilmente121.
No entanto, as oportunidades proporcionadas por esse trabalho são atrativas e oferecem chances de sonhar e agir122. As
palavras reproduzidas a seguir, dadas como conselho ao falecido presidente e co-CEO da Time Warner, Steven J. Ross,
por seu pai, descrevem as oportunidades no trabalho de um líder estratégico.

Há três categorias de pessoas – a pessoa que vai ao escritório, coloca os seus pés na mesa e sonha durante 12 horas; a
pessoa que chega às 5 da manhã, trabalha por 16 horas e nunca pára para sonhar, e a pessoa que coloca os seus pés para
cima, sonha por uma hora e depois faz alguma coisa em relação aos seus sonhos123.

O termo organizacional utilizado para um sonho que desafia e energiza uma empresa é visão (discutido anterior-

mente neste capítulo). Os líderes estratégicos têm oportunidades de sonhar e agir, e os mais eficazes dão a visão como

base para a missão da empresa e subseqüente escolha e utilização de uma ou mais estratégias.
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Prevendo os Resultados de Decisões Estratégicas: Pools de Lucro
Os líderes estratégicos tentam prever os resultados das suas decisões antes de envidar esforços para implantá-las. É difí-

cil fazer isso, no sentido de que muitas decisões do processo de administração estratégica se preocupam com um futuro

incerto e a posição da empresa no futuro124.

Mapear o pool de lucros de uma indústria é algo que os líderes estratégicos podem fazer para prever os possíveis

resultados de várias decisões e se concentrar no aumento do lucro, e não estritamente no aumento da receita. Um pool de
lucros envolve o total de lucros obtido por uma indústria (setor) em todos os pontos da cadeia de valores (essa cadeia é

explicada no Capítulo 3 e discutida no Capítulo 4)125. Analisar o pool de lucros em uma indústria (setor) auxilia uma

empresa a ver algo que os outros não conseguem perceber porque a ajuda a entender as principais fontes de lucro em

uma indústria (setor). Há quatro etapas para se identificar pools de lucro: (1) definir as fronteiras do pool; (2) estimar o

tamanho geral do pool, (3) avaliar o tamanho da atividade na cadeia de valor no pool e (4) ajustar os cálculos126.

Um pool de lucros envolve o total de lucros obtido por uma indústria (setor) em todos os pontos da cadeia de valores.

Vamos imaginar como a General Motors poderia mapear os pools de lucro da indústria automobilística. Primeira-

mente a GM teria de definir os limites da indústria (setor) e depois estimar seu tamanho. Como discutimos no Caso de

Abertura, esses limites incluem os mercados no mundo todo, enquanto o tamanho de muitos desses mercados, princi-

palmente dos mercados em países emergentes, continua aumentando rapidamente. A GM estaria então preparada para

estimar o potencial de lucro em cada uma das partes da cadeia de valor (etapa 3). O design e a qualidade dos produtos

são fontes de possíveis lucros mais importantes que os canais de distribuição e campanhas de marketing? Esses são os

tipos de questão a serem levadas em consideração na terceira etapa de ações, sendo utilizado para mapear o pool de

lucros de uma indústria (setor). A GM teria, então, as informações e os insights necessários para identificar as estratégias

a serem utilizadas para ser bem-sucedida nos locais onde estão situados os maiores pools de lucro na cadeia de valor127.

Como mostra essa breve discussão, os pools de lucro são uma ferramenta para ajudar os líderes estratégicos de uma

empresa a reconhecerem as medidas a serem tomadas para aumentar a probabilidade de expandir os lucros.

O Processo de Administração Estratégica

Como sugere a Figura 1.1, o processo de administração estratégica é uma abordagem racional que as empresas utilizam

para obter competitividade estratégica e conseguir lucros acima da média. A Figura 1.1 também enumera os tópicos que

analisaremos neste livro para apresentar o processo de administração estratégica.

Este livro está dividido em três partes. Na Parte 1 descrevemos o que as empresas fazem para analisar seu ambiente

externo (Capítulo 2) e o seu ambiente interno (Capítulo 3). Essas análises são feitas para identificar oportunidades e

ameaças no ambiente externo (Capítulo 2) e decidir como utilizar os recursos, capacitações e competências essenciais

no ambiente interno da empresa para buscar oportunidades e vencer as ameaças (Capítulo 3). Com os conhecimentos

sobre os seus ambientes externo e interno, a empresa elabora a sua visão e missão.

Os inputs estratégicos da empresa (veja a Figura 1.1) dão a base para se escolher uma ou mais estratégias e decidir

como implantá-las. Como sugere a Figura 1.1 com a flecha horizontal unindo dois tipos de ações estratégicas, a formu-

lação e implantação devem ser integradas simultaneamente, se a empresa quiser utilizar o processo de administração

estratégica com sucesso. A integração ocorre quando as pessoas que tomam as decisões pensam nas questões de implan-

tação, ao escolherem estratégias e quando refletem sobre as possíveis mudanças nas estratégias da empresa enquanto

implantam a estratégia escolhida.

Na Parte 2 deste livro discutimos as várias estratégias que as empresas podem escolher. Primeiramente analisamos

as estratégias no nível de negócios (Capítulo 4). Uma estratégia no nível de negócios descreve as ações de uma empresa

que visam explorar suas vantagens competitivas sobre seus concorrentes. Uma empresa que concorre num mercado de

um único produto (por exemplo, um supermercado que atua em apenas uma localidade) tem somente uma estratégia

no nível de negócios. Como se pode ver, uma empresa diversificada que concorre em mercados de vários produtos (por

exemplo, a General Electric) cria uma estratégia no nível de negócios para cada um dos seus negócios. No Capítulo 5

descrevemos as ações e reações que ocorrem entre as empresas enquanto elas utilizam suas estratégias no mercado. Você
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verá que os concorrentes reagem e tentam prever as ações uns dos outros. A dinâmica da concorrência afeta a estratégia

que as empresas optam por utilizar e a forma como elas tentam implantar as estratégias escolhidas128.

No caso da empresa diversificada, a estratégia no nível de negócios (Capítulo 6) se preocupa em determinar os

negócios nos quais a empresa pretende competir e como os recursos, capacidades e competências essenciais devem ser

alocados entre os diferentes negócios. Entre os outros tópicos essenciais para a formulação de estratégias, principal-

mente na corporação diversificada, estão: adquirir outras empresas e, quando necessário, reestruturar o portfólio de

negócios da empresa (Capítulo 7) e selecionar uma estratégia internacional (Capítulo 8). Com as estratégias cooperati-

vas (Capítulo 9), as empresas formam uma parceria para compartilhar seus recursos e capacitações para criar vantagem

competitiva. As estratégias cooperativas estão se tornando cada vez mais importantes, à medida que as empresas tentam

encontrar formas de competir nos diferentes mercados da economia globalizada129. Por exemplo, a Microsoft, a maior

empresa de software do mundo, e a Toshiba, a terceira maior fabricante de notebooks do mundo, formaram uma joint

venture para combinar alguns dos seus recursos e capacitações, a fim de desenvolver software para notebook e outros dis-

positivos portáteis130.

Visando analisar as ações tomadas para implantar estratégias, discutimos vários tópicos na Parte 3 deste livro. Pri-

meiramente analisamos os vários mecanismos utilizados para administrar empresas (Capítulo 10). Com as demandas

por uma melhor governança corporativa sendo hoje exigidas por vários stakeholders131, as organizações são desafiadas a

aprender como atender aos diversos interesses dos seus stakeholders ao mesmo tempo. Por fim, abordamos a estrutura e

as medidas organizacionais necessárias para controlar as operações da empresa (Capítulo 11), os padrões de liderança

estratégica adequados para as empresas e os ambientes competitivos de hoje em dia (Capítulo 12) e o empreendedo-

rismo estratégico (Capítulo 13) como o caminho para a inovação constante.

Antes de encerrarmos este capítulo introdutório, é importante enfatizar que basicamente pelo fato de estarem liga-

das à forma como a empresa interage com seus stakeholders, quase todas as decisões do processo de administração estra-

tégica apresentam dimensões éticas132. A ética organizacional é revelada pela cultura da organização, isto é, as decisões

de uma empresa são produto dos valores essenciais compartilhados pela maioria ou por todos os gerentes e funcioná-

rios da empresa. Principalmente no turbulento e muitas vezes ambíguo cenário competitivo do século XXI, as pessoas

que tomam as decisões que participam do processo de administração estratégica são desafiadas a reconhecer que suas

decisões afetam o mercado de capitais, o mercado de produtos e os stakeholders da organização de maneira diferente e

avaliar as implicações éticas das suas decisões praticamente todos os dias133. Os tomadores de decisões que não reconhe-

cem essas realidades aceitam o risco de colocar sua empresa em desvantagem competitiva quando se trata de se envolver

de maneira consistente em práticas éticas de negócios134.

Como se pode ver, o processo de administração estratégica analisado neste livro requer abordagens disciplinadas da

criação de vantagem competitiva, que indicam o caminho pelo qual as empresas poderão obter competitividade estraté-

gica e retornos acima da média no século XXI. Dominar este processo de administração estratégica será útil para os lei-

tores e as organizações para as quais você escolher trabalhar.
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• As empresas utilizam o processo de administração estratégica
para obter competitividade estratégica e retornos acima da
média. A competitividade estratégica é obtida quando uma
empresa desenvolve e aprende como implantar uma estratégia
que cria valor. Os retornos acima da média (maiores do que os
investidores esperam obter de outros investimentos com níveis
semelhantes de risco) são a base que a empresa necessita
para satisfazer todos os seus stakeholders ao mesmo tempo. 

• A natureza fundamental da concorrência é diferente no cená-
rio competitivo do século XXI. Conseqüentemente, aqueles
que tomam decisões têm de adotar uma mentalidade dife-
rente, que permita aprender como competir em ambientes
extremamente turbulentos e caóticos, que provocam desor-
dem e muita incerteza. A globalização das indústrias e de
seus mercados e as rápidas e significativas mudanças tecno-
lógicas são dois dos principais fatores que contribuem para a
turbulência do cenário competitivo do século XXI.

• As empresas empregam dois modelos principais para criar a
sua visão e missão e depois escolher uma ou mais estratégias
para utilizar na busca de competitividade estratégica e retornos
acima da média. A hipótese principal do modelo de I/O é que o
ambiente externo da empresa tem mais influência na escolha
de estratégias do que seus recursos internos, suas capaci-
tações e competências essenciais. Conseqüentemente o
modelo de I/O é utilizado para entender o impacto que as
características de uma indústria (setor) têm sobre uma
empresa quando esta decide que estratégia(s) utilizar para
competir com seus rivais. A lógica básica do modelo de I/O diz
que uma empresa consegue obter retornos acima da média
quando se posiciona em uma indústria (setor) atrativa e
implanta com êxito a estratégia exigida pelas características da
indústria. A hipótese principal do modelo baseado em recursos
é de que os recursos, capacitações e competências essenciais
exclusivos de uma empresa têm mais influência na seleção e
utilização de estratégias do que seu ambiente externo. A
empresa consegue obter retornos acima da média quando uti-
liza os seus recursos valiosos, raros, custosos para imitar e
insubstituíveis a fim de competir com seus rivais em uma ou
mais indústrias. As evidências indicam que ambos os modelos
proporcionam insights que estão relacionados para selecionar
e utilizar estratégias com êxito. Conseqüentemente as empre-
sas querem empregar seus recursos, capacidades e compe-
tências essenciais exclusivos como base para uma ou mais
estratégias que permitam competir em indústrias (setores) que
elas entendam. 

• A visão e a missão são criadas com base nas informações e
nos insights obtidos a partir da análise dos ambientes externo
e interno de uma empresa. A visão é um quadro do que a
empresa pretende ser e, em termos amplos, o que ela pre-
tende realizar. Decorrente da visão, a missão especifica o(s)
negócio(s) no(s) qual(is) a empresa pretende competir e os
clientes que pretende atender. A visão e a missão fornecem o
rumo para a empresa e sinalizam informações descritivas
importantes para os stakeholders.

• Stakeholders são as pessoas que podem afetar e são afetadas
pelos resultados estratégicos da empresa. Como esta depende
do apoio constante dos stakeholders (acionistas, clientes, forne-
cedores, funcionários, comunidades anfitriãs etc.), eles têm o
poder de fazer reivindicações no tocante ao desempenho da
empresa. Quando obtém retornos acima da média, a empresa
tem os recursos que necessita para satisfazer pelo menos mini-
mamente os interesses de todos os stakeholders ao mesmo
tempo. Porém, quando obtém apenas retornos médios, os
vários grupos de stakeholders têm de ser administrados cuida-
dosamente para que continuem oferecendo suporte. A empresa
que obtém retornos abaixo da média tem de considerar quanto
apoio irá perder dos stakeholders insatisfeitos.

• Líderes estratégicos são as pessoas que estão em diferentes
setores da empresa, que utilizam o processo de administração
estratégica para ajudá-la a atingir a sua visão e missão. No
entanto, na análise final, os CEO são responsáveis por assegu-
rar que as suas empresas irão utilizar o processo de adminis-
tração estratégica de forma adequada. Hoje em dia, a eficácia
do processo de administração estratégica aumenta quando é
baseado em intenções e comportamentos éticos. O trabalho
do líder estratégico requer escolhas de decisões, geralmente
entre alternativas atraentes. É importante para todos os líderes
estratégicos, e principalmente para o CEO e outros membros
da equipe do alto escalão, trabalhar arduamente, fazer análises
detalhadas das situações, ser constantemente honesto e fazer
as perguntas certas para as pessoas certas no momento certo. 

• Os líderes estratégicos têm de prever os possíveis resultados
das suas decisões estratégicas. Para fazer isso, primeiramente
eles devem calcular os pools de lucro na sua indústria (setor)
que estão associados às atividades da cadeia de valor.
Fazendo isso, eles têm menor probabilidade de formular e
implantar estratégias ineficazes.
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QUESTÕES PARA REVISÃO

1. O que são competitividade estratégica, estratégia, vantagem
competitiva, retornos acima da média e processo de admi-
nistração estratégica?

2. Quais são as características do cenário do século XXI? Que
dois fatores são os principais direcionadores desse cenário?

3. De acordo com o modelo de I/O, o que uma empresa deve-
ria fazer para obter retornos acima da média?

4. O que o modelo baseado em recursos sugere que uma
empresa deve fazer para obter retornos acima da média?

5. O que são visão e missão? Que valor elas têm para o pro-
cesso de administração estratégica?

6. O que são stakeholders? Como os três grupos básicos de
stakeholders influenciam as organizações?

7. Como você descreveria o trabalho dos líderes estratégicos?

8. Quais são os elementos do processo de administração
estratégica?
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Criando Valor 
A estratégia se refere a criar valor. Neste capítulo aprendemos sobre os
dois meios pelos quais os gerentes buscam criar retornos acima da média
– o modelo de I/O e o modelo baseado em recursos. Em cada um deles é
importante a maneira como os retornos são medidos. Por exemplo, no
texto, o ajuste aos riscos é discutido como um critério que tem de ser
levado em consideração ao comparar os lucros contábeis, principalmente
em empresas de indústrias diferentes. No entanto, a forma como os
retornos são calculados também pode afetar a classificação da empresa
em relação à média da indústria (setor), mesmo entre empresas da
mesma indústria (setor). Três medidas amplamente utilizadas são as
seguintes:

1. Porcentagem das vendas. Essa é a medida de desempenho mais
comumente utilizada. É simplesmente a renda líquida da empresa
expressa como porcentagem da receita de vendas.

2. Retorno sobre o capital empregado. Essa medida leva em consideração
o que é ganho para cada dólar que os acionistas e portadores de
títulos investiram. É uma boa medida de quão bem aqueles que lide-
ram e administram empresas utilizaram o capital que a sociedade
lhes confiou. O numerador dessa medida é o lucro da empresa antes
dos impostos e juros (EBIT). O denominador é o total de ativos da
empresa menos o passivo circulante.

3. Retorno total para os acionistas. Essa medida capta o ganho total para
um acionista no período de um ano como porcentagem do preço de
uma ação no primeiro dia do ano. O numerador neste caso é a
variação no preço de uma ação do primeiro até o último dia do ano
mais todos os dividendos pagos sobre essa ação. O denominador é o
preço da ação no início do ano.

Quando as empresas de uma mesma indústria (setor) são classificadas
em termos dessas três medidas de desempenho, quem está “acima da
média” e “abaixo da média” geralmente muda consideravelmente. Em
outras palavras, uma empresa pode ter um bom desempenho em termos
de uma dessas medidas, mas pode ter um desempenho ruim (em relação
aos concorrentes) em outra classificação.

Em Grupos
Escolha uma indústria com pelo menos seis empresas abertas ao público,
que seja dominada por um único negócio. Bancos, companhias aéreas,
destilarias e fast-food são alguns dos exemplos de indústrias entre as
quais você pode escolher. Examine os dados do último relatório anual
das seis empresas da indústria escolhida, calcule as medidas de retorno
mostradas anteriormente e a média da indústria para cada uma delas.
Apresente os seus resultados à classe e discuta que medida o seu grupo
acha que é o melhor indicador do desempenho gerencial do ponto de
vista dos stakeholders da empresa. Esteja preparado para explicar o seu
raciocínio.

A Marcha da Globalização
Os investimentos estrangeiros diretos (FDI–Foreign Direct

Investiments) e os parceiros comerciais internacionais demonstram a
rápida difusão da globalização por várias economias mundiais. Por
exemplo, tanto os FDI quanto o comércio internacional vêm aumen-
tando a uma velocidade maior do que a economia norte-americana

como um todo há algum tempo. E existem outros padrões de importân-
cia. Como diz o texto, investimentos significativos em países em desen-
volvimento tais como a Índia e a China fizeram com que os investimen-
tos mudassem de economias bem estabelecidas para economias
emergentes nos últimos 10 a 15 anos. Analisar esses padrões pode ser
muito esclarecedor no que diz respeito ao entendimento de como os
padrões globais de negócios estão mudando. Os gerentes do século XXI
precisam estar cientes desses padrões se quiserem ser bem-sucedidos no
comando de suas empresas. Particularmente, os gerentes estratégicos res-
ponsáveis pela definição da visão da empresa e por assegurar que a
empresa siga a sua visão devem ter ampla consciência das mudanças nas
tendências nas práticas de negócios globais e da natureza diferente da
economia de países distintos.

Acesse a página principal da Organização para a Cooperação Eco-
nômica e Desenvolvimento (OCDE) no endereço www.oecd.org.
Depois de ler as informações históricas da OCDE, localize o seu portal
de estatística. Na área “Dados por Tópico”, você encontrará uma quanti-
dade significativa e valiosa de informações, relevantes para a compreen-
são da marcha da globalização. Em “Comércio Internacional”, procure o
último relatório sobre comércio internacional, que é publicado trimes-
tralmente. Abra esse documento e encontrará os números mundiais de
importação e exportação nos últimos cinco anos. Depois procure o rela-
tório sobre o comércio entre os membros da OCDE. Esse relatório geral-
mente é publicado na mesma data todo trimestre. Use os dados que
encontrou para responder às seguintes perguntas:

Quais são as tendências no comércio internacional nos últimos
cinco anos que mais se destacaram? Como a mudança nos volumes de
comércio corresponde ao aumento da economia mundial no mesmo
período? O que está influenciando os padrões que você observou?

Quais são as tendências no comércio da OCDE  nos últimos quatro
anos que mais se destacam? Como as mudanças nos volumes de comér-
cio entre os membros da OCDE  se comparam com os números que
você encontrou para o mundo como um todo? O que você acha que está
provocando os padrões que você observou?

Declarações de Missão e Stakeholders
As declarações de emissão eficazes, que são derivadas da visão da
empresa, se concentram no ambiente externo para atender às necessida-
des de uma gama de stakeholders. Elas fazem com que a empresa se con-
centre em um determinado rumo no tocante a produtos, clientes e
desempenho. Uma declaração de missão tem um significado diferente
para stakeholders diferentes. Porém, a declaração de missão deve fornecer
para cada grupo de stakeholders uma estrutura na qual os membros de
um grupo possam avaliar as medidas de uma empresa para assegurar
que elas sejam coerentes com a missão.

Na tabela a seguir apresentamos declarações de missão de cinco
empresas farmacêuticas. Cada uma dessas declarações de missão está dis-
ponível no site da empresa na Internet para que os stakeholders vejam.
Em cada um dos casos a declaração permanece inalterada há pelo menos
três anos.

Utilizando os materiais deste capítulo e as discussões em classe
sobre esses materiais, avalie cada uma das declarações de missão e dê
uma nota A, B, C, D ou F com base na perspectiva de um dos grupos
de stakeholders. Se você der uma nota alta, prepare-se para defendê-la.
Se você der uma nota baixa, prepare-se para dizer o que acha que está
errado com a declaração e como ela deveria ser melhorada.

EXERCÍCIOS PARA APLICAÇÃO PRÁTICA
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Grupo de Stakeholders
Empresa e Declaração de Missão Stakeholders do

Mercado de
Capitais

Stakeholders do
Mercado de

Produtos

Stakeholders
Organizacionais

GlaxoSmithKline
A missão da GSK é melhorar a qualidade da
vida humana permitindo que as pessoas façam
mais, se sintam melhor e vivam mais.

Bristol-Myers Squibb 
A missão da nossa empresa é estender e
melhorar a vida humana, proporcionando a mais
alta qualidade de produtos farmacêuticos e
assistência médica.

Merck
A missão da Merck é proporcionar à sociedade
produtos e serviços superiores, criando
inovações e soluções que melhorem a qualidade
de vida e atendam às necessidades dos clientes;
oferecer um trabalho significativo e chances de
progredir aos empregados, e uma taxa de
retorno superior aos investidores.

Novartis
Nós queremos descobrir, desenvolver e
comercializar com sucesso produtos inovadores
para curar doenças, amenizar o sofrimento e
melhorar a qualidade de vida. Também queremos
dar aos acionistas um retorno que reflita um
desempenho extraordinário e recompensar
adequadamente aqueles que investem em idéias
e trabalho na nossa empresa.

Pfizer 
Nós vamos nos tornar a empresa mais valiosa
do mundo para os pacientes, clientes, colegas,
investidores, parceiros comerciais e as
comunidades onde trabalhamos e vivemos.
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O Ambiente Externo:
Oportunidades, Ameaças,
Competição na Indústria e
Análise dos Concorrentes

2CAPÍTU
LO

OBJETIVOS DE CONHECIMENTO

O estudo deste capítulo dará a você o conhecimento de administração estratégica necessário
para:

1. Explicar a importância de analisar e entender o ambiente externo da empresa.

2. Definir e descrever o ambiente geral e o ambiente da indústria (setor).

3. Discutir as quatro atividades do processo de análise do ambiente externo.

4. Nomear e descrever os seis segmentos do ambiente geral.

5. Identificar as cinco forças competitivas e explicar como elas determinam o potencial de
lucro de uma indústria (setor).

6. Definir grupos estratégicos e descrever sua influência na empresa.

7. Descrever o que as empresas têm que saber sobre seus concorrentes e os diferentes
métodos (inclundo padrões éticos) utilizados para coletar informações sobre eles.

CapHITT02.qxd  21.09.07  17:42  Page 32



Capítulo 2 | O Ambiente Externo: Oportunidades, Ameaças, Competição na Indústria e Análise dos Concorrentes 33

Caso de Abertura
Influências Ambientais Gerais e Competitivas nas Companhias Aéreas
Norte-Americanas

A United Airlines, que pediu proteção contra falência
em 2002, e a U.S. Airways, que pediu em 2004, conti-
nuaram operando sob essa proteção contra falência em
2005. Essa foi a segunda vez que a U.S. Airways pediu
essa proteção desde 2002. A Delta e a Northwest pedi-
ram falência no final de 2005 quando o preço do com-
bustível subiu, após o furacão Katrina. A AMR Corp., da
American Airlines, é a única das transportadoras tradi-
cionais (legacy carrier – as que existiam antes da desre-
gulamentação do setor de companhias aéreas, em
1978) que conseguiu evitar a falência. Nem companhias
aéreas menores não estão conseguindo se sair bem: a
Hawaiian Airlines emergiu da falência em junho de 2005
e a companhia aérea de baixo custo. A AirTran Airways
(ATA) continuou em falência nesse mesmo ano. As
companhias aéreas em geral vêm lutando para lidar
com o aumento dos custos e a menor quantidade de
viagens aéreas devido a uma série de eventos ambien-
tais que têm afetado o setor como um todo. 

Desde os ataques terroristas de 11 de setembro
de 2001, todo o setor sofreu uma queda geral nas
receitas devido à diminuição do tráfego aéreo no
mundo inteiro. Da mesma forma, como o preço do
petróleo aumentou consideravelmente, os custos
do combustível para as companhias aéreas também
se elevaram. No entanto, estas empresas não conse-
guiram aumentar os preços, por causa da excessiva
capacidade na indústria. Além disso, as companhias
aéreas, principalmente as empresas tradicionais tais
como a United, Delta, American e a U.S. Airways, sin-
dicalizaram a mão-de-obra com mais tempo de ser-
viço; desse modo, tem sido difícil reduzir os custos
com mão-de-obra. Conseqüentemente, novos entran-
tes com baixo custo fizeram com que a estrutura de
custos das antigas empresas parecesse intimidadora.
Na verdade, a United Airlines propôs eliminar seu sis-
tema definido de benefícios de aposentadoria. A Uni-
ted Benefits Guarantee Corporation, um órgão federal
que subscreve planos de aposentadoria, fez um
acordo com a United Airlines por US$ 6,6 bilhões.
Isso irá representar uma perda para os trabalhadores
da United, cujas aposentadorias têm um déficit de
US$ 9,8 bilhões. Embora a United e a U.S. Airways
tenham obtido concessões significativas dos seus
empregados, principalmente dos pilotos, suas bata-
lhas financeiras continuam. A Delta e a Northwest

também esperam reduzir seus custos com aposenta-
doria na falência.

Para lidar com essas mudanças na concorrência
do setor, a United também criou a sua própria linha
aérea de "baixo custo", a Ted. Da mesma maneira, a
Delta criou a Song. Em resposta a isso, as transporta-
doras de baixo custo aprenderam abordagens com
as antigas empresas. A ATA e a Southwest criaram
uma aliança de compartilhamento de códigos (code-
sharing) que coordena seus sistemas de reservas e
programação de vôos. Assim, a Southwest hoje pode
oferecer serviços para mercados da ATA tais como
Boston, Nova York, Newark, Washington D.C., São
Francisco e Honolulu, entre outros. Esse acordo de
compartilhamento de dados permite que a Southwest
se expanda em um novo mercado, Pittisburgh, e
aumente sua quantidade de portões em Chicago.
Isso irá exercer uma pressão adicional sobre as com-
panhias aéreas tradicionais como a U.S. Airways,
American e United. Apesar de uma fusão proposta
entre a U.S. Airways e a American West Airlines poder
reduzir ligeiramente a supercapacidade, não é prová-
vel que diminua significativamente a concorrência
impiedosa.

As rotas internacionais das empresas tradicionais
foram lucrativas, mas as companhias de baixo custo
que estão entrando nesse mercado são de lugares
distantes, o que cria maior concorrência mundial. 
A Emirates Group, uma companhia aérea com sede
em Dubai, nos Emirados Árabes, vem aumentando o
tráfego de passageiros em 25% ao ano nos últimos
20 anos. Como outras companhias vêm cortando
serviços para o Oriente Médio devido ao aumento do
risco de viajar, a Emirates Group aumentou o tráfego
por meio de sua central, o que pressiona outras
companhias aéreas, tais como a Qantas Air New
Zealand, que passou recentemente por uma fusão.
Embora as empresas tradicionais possam ir atrás de
rotas sobre o Atlântico, as companhias aéreas euro-
péias dependem muito mais das viagens transatlânti-
cas do que as transportadoras norte-americanas.
Conseqüentemente as transportadoras européias
provavelmente irão combater as tentativas das trans-
portadoras dos Estados Unidos de ampliar suas
rotas no Atlântico Norte, já que essas rotas represen-
tam a maior fonte de lucro para as primeiras. 
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Como mostra o caso de abertura deste capítulo sobre o setor de companhias aéreas e as pesquisas revelam, o

ambiente externo afeta o crescimento e a lucratividade das empresas1. Acontecimentos políticos importantes como a

guerra no Iraque, a força das economias de outros países em vários momentos diferentes e o surgimento de novas tec-

nologias são apenas alguns dos exemplos das condições no ambiente externo que afetam as empresas nos Estados Uni-

dos e no restante do mundo. As condições do ambiente externo como essas criam ameaças e oportunidades para as

empresas, que, por suas vezes, causam grandes impactos em suas ações estratégicas2.

Independentemente da indústria (setor), o ambiente externo é fundamental para a sobrevivência e o êxito das

empresas. Este capítulo se concentra no que as empresas fazem para analisar e entender o ambiente externo. Como

mostra a discussão sobre as companhias aéreas, o ambiente externo influencia as opções estratégicas de uma empresa e

as decisões tomadas à luz das mesmas. O entendimento da empresa sobre o ambiente externo se soma ao conhecimento

do seu ambiente interno (que será discutido no Capítulo 3) para formar a sua visão, criar a sua missão e tomar medidas

que resultem em competitividade estratégica e retornos acima da média (Veja a Figura 1.1).

Como observamos no Capítulo 1, as condições ambientais na economia global atual são diferentes daquelas com as

quais as empresas se deparavam anteriormente. As mudanças tecnológicas e o aumento constante da coleta e processa-

mento de informações requerem ações e reações competitivas mais rápidas e eficazes3. As rápidas mudanças sociológi-

cas que estão ocorrendo em vários países afetam as práticas trabalhistas e a natureza dos produtos demandados por

consumidores cada vez mais diferentes. As políticas governamentais e as leis também afetam onde e como as empresas

optam por competir4. A desregulamentação e as mudanças governamentais locais, tais como as do setor de companhias

aéreas em todo o mundo, influenciam não só o ambiente competitivo geral, mas também as decisões estratégicas toma-

das pelas empresas que competem globalmente. Para obter competitividade estratégica e prosperar, as empresas preci-

sam estar cientes e entender as várias dimensões do ambiente externo.

Administração Estratégica34

Como foi sugerido anteriormente, os acontecimen-
tos no ambiente externo e no ambiente da indústria 
(setor) foram cruciais para as dificuldades pelas quais
as companhias aéreas passaram recentemente, consi-
derando que aquelas foram atingidas por uma redu-
ção na quantidade de viagens devido às ameaças ter-
roristas, um aumento considerável nos preços dos
combustíveis, litígios trabalhistas decorrentes da rees-
truturação e supercapacidade da indústria (setor),
aumentando sua rivalidade competitiva. Novas com-
panhias aéreas oferecendo descontos incitaram ainda
mais ações competitivas por parte das empresas tra-
dicionais com a criação de suas próprias marcas de
"baixo custo". As companhias aéreas internacionais 
de baixo custo também representam uma ameaça
para as empresas tradicionais. Os grandes fornecedo-
res de capital (tal como a GE Capital) são poderosos
em relação às companhias aéreas e são necessários
para ajudá-las a comprar ou arrendar novas aerona-

ves. Os sindicatos e fornecedores de combustível ero-
diram os lucros das companhias aéreas, ameaçando
assim consideravelmente a sua sobrevivência. Como
os consumidores não têm custos significativos na
mudança de uma companhia para outra (exceto no
caso dos programas de fidelidade), o poder dos com-
pradores é grande. Embora existam produtos substitu-
tos tais como carros e transporte público, quando se
viaja longas distâncias, a velocidade da viagem de
avião torna esses meios alternativos, na maioria dos
casos, menos atrativos e impraticáveis. Embora a
Southwest Airlines continue lucrando em relação às
empresas tradicionais, seus lucros foram reduzidos
por novos entrantes tais como a JetBlue no espaço
do segmento das viagens com descontos. Os aconte-
cimentos no ambiente externo foram o que causou o
maior impacto na capacidade das companhias aéreas
de lucrar, mesmo para aquelas do segmento de via-
gens a baixo custo. 

Fontes: M. A. Hoffman, 2005, PBCG’s liability for United pension totals $6.6 billion, Business Insurance, 25 de abril, 1-2; D. Michaels, 2005, From tiny
Dubais, an airline with global ambition takes off, Wall Street Journal, 11 de janeiro, A1, A15; B.J. Racanelli, 2004, Coming: Not-so-friendly skies over the
Atlantic,. Barron’s, 8 de novembro, MW10; M. Sunnucks, 2005, Southwest/ATA deal puts more pressure on America West, The Phoenix Business Journal,
21 de Janeiro, 1, 58; M. Trottman, 2005, Merged airlines’ CEO relishes big challenges, Wall Street Journal, 23 de maio, B1,B4; W. Zellner & B. Grow,
2005, Waiting for the first bird to die, Business Week, 24 de Janeiro, 38.
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As empresas entendem o ambiente externo obtendo informações sobre seus concorrentes, clientes e outros stakehol-

ders para criar a sua própria base de conhecimento e capacitações5. Com base nessas novas informações, as empresas

tomam medidas para criar novas capacitações e se proteger contra os efeitos externos ou criar relações com os stakehol-

ders no seu ambiente6. Para tomar medidas bem-sucedidas, elas têm que analisar eficazmente o ambiente externo.

Os Ambientes Geral, da Indústria (Setor) e dos Concorrentes

Um entendimento integrado dos ambientes externo e interno é fundamental para se compreender o presente e prever o

futuro7. Como mostra a Figura 2.1, o ambiente externo de uma empresa se divide em três áreas principais: os ambien-

tes geral, da indústria (setor) e dos concorrentes.

O ambiente geral é composto por dimensões na sociedade geral que influenciam o setor (indústria) e as empresas

que o compõem8. Agrupamos essas dimensões em seis segmentos ambientais: demográfico, econômico, político/jurí-

dico, sociocultural, tecnológico e global. A Tabela 2.1 mostra exemplos dos elementos analisados em cada um desses

segmentos.

O ambiente geral é composto por dimensões na sociedade geral que influenciam a indústria(setor) e as empresas que o

compõem.

As companhias não podem controlar diretamente os segmentos e elementos do ambiente geral. Conseqüente-

mente, as empresas bem-sucedidas coletam as informações necessárias para entender cada segmento e suas implica-

ções para a seleção e implantação das estratégias adequadas. Por exemplo, a maioria das empresas tem pouco impacto

individual sobre a economia norte-americana, embora a economia tenha um grande impacto sobre sua capacidade de

atuar e até sobreviver. Conseqüentemente as empresas do mundo todo foram desafiadas a entender os efeitos do declí-

nio dessa economia nas suas estratégias presentes e futuras. Certamente esse é o caso das companhias aéreas, como

explicamos no caso de abertura. E existem diferenças legítimas de opinião no tocante a determinadas estratégias que

deveriam ser seguidas em resposta às mudanças econômicas. Os analistas argumentam que as companhias aéreas

deveriam se fundir para reduzir a capacidade e controlar os custos enquanto outras estão ampliando os acordos de

compartilhamento de código para aumentar seu alcance de mercado, como fizeram a Southwest e a ATA no segmento

de viagens com descontos.

FIGURA 2.1 O Ambiente Externo

General
Environment

Econômico

Tecnológico

Global

Sociocultural

Político/Jurídico 

Demográfico Ambiente da
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Poder dos Fornecedores
Poder dos Compradores
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TABELA 2.1 Segmentos e Elementos do Ambiente Geral

O ambiente da indústria (setor) é um conjunto de fatores que influencia diretamente uma empresa e suas ações e
reações competitivas: a ameaça de novos entrantes, o poder dos fornecedores, a ameaça dos produtos substitutos e a
intensidade da rivalidade entre os concorrentes. No total, as interações entre esses cinco fatores determinam o potencial
de lucro de uma indústria (setor). O desafio é localizar uma posição em uma indústria (setor) no qual uma empresa
possa influenciar favoravelmente esses fatores ou se defender com êxito contra as mesmas. Na verdade, o posiciona-
mento é uma questão importante para as companhias aéreas, como discutimos no Caso de Abertura, uma vez que essas
se deparam com uma rivalidade considerável e as empresas tradicionais, como a United Airlines, enfrentam ameaças de
novos entrantes das novas companhias aéreas de baixo custo, como a JetBlue. Quanto maior for a capacidade de uma
empresa de influenciar favoravelmente o ambiente do sua indústria (setor), maior será sua probabilidade em obter
lucros acima da média.

O ambiente da indústria (setor) é um conjunto de fatores que influencia diretamente uma empresa e as suas medidas

e reações competitivas: a ameaça de novos entrantes, o poder dos fornecedores, a ameaça de produtos substitutos e a

intensidade da rivalidade entre os concorrentes.

A forma como as empresas obtêm e interpretam as informações sobre seus concorrentes é denominada análise da

concorrência. Entender o ambiente da concorrência da empresa complementa os insights fornecidos estudando os

ambientes geral e da indústria (setor). Entender o ambiente competitivo pode ser fundamental para a sobrevivência da

United e outras companhias aéreas que estão lutando para se manter.

Segmento Demográfico • Tamanho da população • Mistura étnica

• Estrutura etária • Distribuição de renda

• Distribuição geográfica

Segmento Econômico • Taxas de inflação • Taxa de poupança pessoal

• Taxas de juros • Taxas de poupança comercial

• Déficits ou superávits comerciais • Produto Interno Bruto

• Déficits ou superávits orçamentários

Segmento Político/Jurídico • Legislação antitruste • Leis de treinamento de mão-de-obra

• Legislação tributária • Filosofias e políticas educacionais

• Filosofias de desregulamentação

Segmento Sociocultural • Mulheres no mercado de trabalho • Preocupações com o meio ambiente

• Diversidade da mão-de-obra
• Mudanças nas preferiencias profissionais
e de carreira

• Atitudes em relação à qualidade da vida
profissional

• Mudanças nas preferências em relação às
características de produtos e serviços 

Segmento Tecnológico • Inovações dos produtos
• Foco nos gastos privados e públicos de
P&D

• Aplicações do conhecimento • Novas tecnologias de comunicação

Segmento Global • Acontecimentos políticos importantes • Novos países industrializados

• Mercados globais essenciais
• Diferentes atributos culturais e
institucionais
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A análise do ambiente geral se concentra no futuro, a análise do ambiente da indústria (setor) se concentra nos

fatores e nas condições que influenciam a lucratividade de uma empresa no âmbito da indústria (setor) e a análise da

concorrência se direciona à previsão da dinâmica das ações, reações e intenções dos concorrentes. Combinados, os

resultados dessas três análises que a empresa utiliza para entender a influência do seu ambiente externo influenciam a

sua visão, missão e suas ações estratégicas. Embora neste livro discutamos cada uma dessas análises separadamente, o

desempenho melhora quando a firma integra os insights fornecidos pelas análises dos ambientes geral, da indústria 

(setor) e da concorrência.

Análise do Ambiente Externo

Muitas empresas se deparam com ambientes externos extremamente turbulentos, complexos e globais – condições que

tornam sua interpretação cada vez mais difícil9. Para lidar com dados ambientais muitas vezes ambíguos e incompletos

e entender melhor o ambiente geral, as empresas se envolvem em um processo denominado análise do ambiente

externo. Esse processo contínuo envolve quatro atividades: escaneamento, monitoramento, previsão e avaliação (Veja a

Tabela 2.2). As pessoas que analisam o ambiente externo devem entender que concluir essa análise é uma atividade difí-

cil, porém, significativa10.

Um objetivo importante do estudo do ambiente geral é identificar oportunidades e ameaças. Uma oportunidade é

uma condição no ambiente geral que, se explorada, ajuda a empresa a obter competitividade estratégica. Por exemplo,

em 2004 havia 1,5 bilhão de usuários de telefones celulares e foram vendidos 690 milhões deles, ou seja, seis vezes a

quantidade de PC e laptops vendidos. Muitas grandes empresas do setor de entretenimento, telefonia e muitas novas

companhias estão contemplando a oportunidade de se posicionarem em uma plataforma de telefonia celular que per-

mita que vídeo e música digitais possam ser executados mais facilmente nesses pequenos aparelhos. Atualmente nos

Estados Unidos existem 182 milhões de usuários de celulares, o que representa aproximadamente uma taxa de pene-

tração de dois terços. Esses usuários gastaram US$ 4 bilhões em serviços de dados digitais. Porém isso é apenas tan-

genciar superficialmente essa oportunidade, pois esses serviços representaram somente 4% da receita proveniente dos

celulares11.

Uma oportunidade é uma condição no ambiente geral que, se explorada, ajuda a empresa a obter competitividade

estratégica.

TABELA 2.2 Componentes da Análise do Ambiente Externo

Uma ameaça é uma condição do ambiente geral que pode impedir os esforços de uma empresa em obter competi-

tividade estratégica12. A ex-reverenciada empresa Polaroid pode atestar a gravidade das ameaças externas. A Polaroid era

líder no seu setor e uma das 50 maiores empresas nos Estados Unidos. Quando seus concorrentes desenvolveram equi-

pamentos fotográficos utilizando tecnologia digital, a Polaroid não estava preparada, nunca reagiu eficazmente, e pediu

falência em 2001. Em 2002 a ex-Polaroid Corp. foi vendida para a unidade OEP Imaging, do Bank One, que imedia-

tamente mudou o seu nome para Polaroid Corp. Um ex-CEO da Ford, Jacques Nasser, assumiu como CEO e desco-

briu que a marca continuava “viva”, e a utilizou numa parceria com o Grupo Petters Group para colocar o nome

Polaroid "nas TV e DVD produzidos em fábricas asiáticas e depois vendê-los nas lojas Wal-Mart e Target”13. Embora

Escaneamento • Identificar os primeiros sinais de mudanças e tendências ambientais

Monitoramento • Detectar o significado por meio da observação constante das mudanças e tendências ambientais

Previsão • Fazer projeções de resultados antecipados com base nas mudanças e tendências monitoradas

Avaliação
• Determinar o momento e a importância das mudanças e tendências ambientais para as estratégias

das empresas e a sua administração
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a Polaroid tenha sido aberta ao público em 2004 e vendida para o Petters Group no início de 2005, continuava sendo

uma versão muito reduzida do seu negócio original. Como mostram esses exemplos, as oportunidades sugerem possibi-

lidades, enquanto as ameaças são potenciais limitações.

Uma ameaça é uma condição do ambiente geral que pode impedir os esforços de uma empresa em obter competitivi-

dade estratégica.

Várias fontes podem ser utilizadas para analisar o ambiente geral, incluindo uma variedade de material impresso

(tais como publicações comerciais, jornais e os resultados de pesquisas acadêmicas e de opinião pública), feiras comer-

ciais e fornecedores, clientes e funcionários de empresas públicas. As pessoas nos cargos de "boundary spanning" podem

obter muitas informações. Vendedores, gerentes de compras, diretores de relações públicas e representantes de atendi-

mento ao cliente, que interagem com os componentes externos, são exemplos de pessoas em cargos de "boundary span-

ning". Os expatriados em empresas multinacionais podem agir como boundary spanners significativos, já que atuam e

voltam dos seus cargos no exterior14.

Escaneamento
O escaneamento requer o estudo de todos os segmentos do ambiente geral. Por meio dele as empresas identificam os primei-

ros sinais de possíveis mudanças no ambiente geral e detectam mudanças que já estão em andamento15. Ao investigar, a

empresa normalmente lida com dados e informações ambíguos, incompletos ou desconectados. O escaneamento ambiental

é de extrema importância para as empresas que competem em ambientes altamente voláteis16. Além disso, as atividades de

escaneamento têm que estar alinhadas com o contexto organizacional; um sistema de escaneamento desenvolvido para um

ambiente volátil não é adequado para uma empresa situada em um ambiente estável17.

Muitas empresas utilizam um software especial para ajudá-las a identificar acontecimentos que estão ocorrendo no

ambiente e sendo disponibilizados em fontes públicas. Por exemplo, os procedimentos de detecção de novos aconteci-

mentos utilizam sistemas baseados em informações para classificar textos e reduzir erros entre um importante evento

perdido e as taxas de alarme falso18. A Internet proporciona várias oportunidades para escanear. Por exemplo, a Ama-

zon.com, como várias empresas, registra informações significativas sobre as pessoas que visitam o seu site, particular-

mente se uma compra for efetuada. A Amazon então dá as boas-vindas a esses clientes, identificados por nome, quando

eles visitam o seu site novamente. A empresa até lhes envia mensagens sobre novos produtos semelhantes aos compra-

dos em visitas anteriores.

Além disso, muitos sites e anunciantes na Internet utilizam cookies para obter informações sobre as pessoas que visi-

tam os seus sites. Esses arquivos são salvos nos discos rígidos dos seus visitantes, o que permite que os clientes se conec-

tem mais rapidamente ao site da empresa, mas também possibilita que a empresa solicite uma série de informações sobre

eles. Como os cookies geralmente são colocados sem o conhecimento dos clientes, sua utilização pode ser uma prática

questionável, e embora eles tenham alavancado os anunciantes, eles trouxeram uma ameaça significativa em termos de

vírus de computador, hackers, spyware, spam e outras dificuldades para os usuários de computadores. Um congresso

norte-americano está estudando uma legislação que proibiria cookies que habilitem spyware19.

Monitoramento
Quando monitoram, os analistas observam mudanças ambientais para ver se está surgindo uma tendência importante

entre as detectadas pelo escaneamento20. Fundamental para o monitoramento bem-sucedido é a capacidade da empresa

de detectar o significado de eventos e tendências ambientais diferentes. Por exemplo, o tamanho da classe média de

negros continua aumentando nos Estados Unidos. Com uma riqueza cada vez maior, esse grupo de cidadãos está bus-

cando mais agressivamente opções de investimento21. As empresas do setor de planejamento financeiro podem monito-

rar essa mudança no segmento econômico para determinar até que ponto está surgindo uma tendência competitiva-

mente importante. Monitorando as tendências, as empresas podem se preparar para introduzir novos bens e serviços no

momento adequado para tirar proveito das oportunidades que as tendências identificadas proporcionam22.
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Um monitoramento eficaz requer que a empresa identifique os stakeholders. Como a importância dos vários stake-

holders pode variar ao longo do ciclo de vida de uma empresa, é preciso dar atenção especial às necessidades da empresa

e dos seus grupos de stakeholders ao longo do tempo23. O escaneamento e o monitoramento são particularmente impor-

tantes quando uma empresa compete em uma indústria (setor) com alta incerteza tecnológica24. O escaneamento e o

monitoramento podem não só fornecer informações à empresa, mas também servem como meio de importar novos

conhecimentos sobre mercados e sobre como comercializar com êxito novas tecnologias que a empresa desenvolveu25.

Previsão

O escaneamento e o monitoramento se preocupam com os eventos e as tendências no ambiente geral em um determi-

nado momento. Quando prevêem, os analistas fazem projeções viáveis do que pode acontecer e com que rapidez, devido

às mudanças e tendências detectadas por meio do escaneamento e do monitoramento26. Por exemplo, os analistas

podem prever o tempo que será exigido para uma nova tecnologia atingir o mercado, quanto tempo levará para que

sejam necessários diferentes procedimentos de treinamento corporativo para lidar com mudanças previstas na composi-

ção da força de trabalho, ou quanto tempo decorrerá antes que as mudanças nas políticas tributárias do governo afetem

os padrões de compra dos consumidores.

Prever eventos e resultados com exatidão é um desafio. A Alcas Corporation é uma empresa de marketing direto

que apresenta a Cutco Cutlery, que é uma aliança com a Vector Marketing, uma outra empresa controlada pela Alcas. A

Cutco produz uma variedade de facas e utensílios de corte e é uma marca famosa. No entanto, em 2001 ela teve um

problema com previsão. A empresa tinha previsto um aumento de 25% nas vendas, mas na verdade, elas aumentaram

47%. Embora acima do previsto, isso criou uma escassez e a Cutco Cutlery conseguiu atender pedidos com sua habitual

pontualidade. Um prazo normal de entrega de duas a três semanas foi prolongado para cinco ou seis semanas. Isso foi

um problema importante porque a empresa tinha alicerçado a sua reputação na entrega rápida como uma forma de

diferenciar o valor que oferece aos consumidores27. Prever é importante, a fim de ajustar adequadamente as vendas para

atender à demanda.

Avaliação

O objetivo de avaliar é determinar o momento e a importância dos efeitos das mudanças e tendências ambientais na

administração estratégica da empresa28. Por meio do escaneamento, monitoramento e previsão, os analistas conseguem

entender o ambiente geral. Dando um passo à frente, o intuito da avaliação é especificar as implicações desse entendi-

mento para a organização. Sem a avaliação, a empresa fica com dados que podem ser interessantes, mas são de impor-

tância competitiva desconhecida. Apesar da importância de estudar o ambiente, as evidências indicam que apenas uma

porcentagem relativamente pequena das empresas utiliza processos formais de coleta e divulgação dessas informações.

Mesmo se a avaliação formal for inadequada, a interpretação correta dessas informações é importante. "Pesquisas desco-

briram que a precisão dos executivos sênior em relação aos seus ambientes competitivos, na verdade, é menos impor-

tante para a estratégia e as mudanças organizacionais correspondentes do que a forma como eles interpretam as infor-

mações sobre seus ambientes29. Conseqüentemente, embora coletar e organizar informações sejam ações importantes,

investir dinheiro na interpretação adequada dessa inteligência pode ser igualmente significativo. Portanto, depois de

coletar informações, avaliar se uma tendência no ambiente representa uma oportunidade ou ameaça é extremamente

importante.

Avaliar também é fundamental para nos certificarmos de que a estratégia está correta. Como observado anterior-

mente, a próxima grande oportunidade para as empresas de telefones celulares aparentemente é a "visão do celular", a

capacidade de receber vídeos em um telefone celular. Muitas empresas, incluindo as produtoras de mídia, como a Dis-

ney, fabricantes de telefones como a Motorola, e as operadoras de serviços de telefonia celular como a Sprint, estão ten-

tando lucrar com essa nova tendência. Os consumidores norte-americanos estão prontos para esse serviço. Será que o

telefone celular irá substituir o aparelho de música iPod, da Apple, um laptop ou o telefone/organizador/browser, da

Blackberry? A ênfase será sobre o entretenimento ou jogos, ou haverá usos mais práticos tais como receber previsões do

tempo, fazer apresentações ou até assistir filmes? Acertar a estratégia vai depender da precisão da avaliação30.
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Segmentos do Ambiente Geral

O ambiente geral é composto de segmentos que são externos à empresa (Ver a Tabela 2.1). Embora o grau do impacto

varie, esses segmentos ambientais afetam cada uma das indústrias e suas empresas. O desafio para a empresa é escanear,

monitorar, prever e avaliar esses elementos em cada um dos segmentos, que são da maior importância. Esses esforços

devem resultar no reconhecimento de mudanças, tendências, oportunidades e ameaças ambientais. As oportunidades

estão associadas às competências essenciais da empresa (o processo de associação é discutido mais detalhadamente no

Capítulo 3).

O Segmento Demográfico
O segmento demográfico se preocupa com o tamanho, estrutura etária, distribuição geográfica, mistura étnica e distri-

buição de renda de uma população31. Geralmente os segmentos demográficos são analisados globalmente devido aos

seus possíveis efeitos sobre os países e porque muitas empresas competem em mercados internacionais.

O segmento demográfico se preocupa com o tamanho, estrutura etária, distribuição geográfica, mistura étnica e distri-

buição de renda de uma população.

Tamanho da População
Antes do final de 2005, se estimava que a população mundial fosse ligeiramente menor do que 6,5 bilhões, comparando

com 6,1 bilhões em 2000. Juntas, a Índia e a China representavam 1/3 dos 6,1 bilhões. Atualmente, os peritos especulam

que a população poderá se estabilizar em 10 bilhões depois de 2200 se a taxa de desacelaração na aumento da popula-

ção mundial continuar. Até 2050, se estima que a Índia (com uma projeção de mais de 1,5 bilhão de pessoas) e a China

(com uma projeção de pouco menos de 1,5 bilhão) serão os países mais populosos32. O interessante é que apenas pouco

mais de 1 bilhão de pessoas vive em países desenvolvidos, enquanto mais de 5 bilhões vivem em países em desenvolvi-

mento.

Observar as mudanças demográficas nas populações coloca em evidência a importância desse segmento ambiental. Por

exemplo, estimava-se que até 2006, 20% dos cidadãos japoneses teriam pelo menos 65 anos de idade, enquanto os Estados

Unidos e a China só atingirão esse nível em 2036. No Japão esse nível subiu 10% em relação há 20 anos. Os represen-

tantes do governo esperam que incentivar seus empregados a trabalharem mais tempo, através de incentivos para uma

aposentadoria melhor – 71% dos japoneses de 60 a 64 anos de idade continuam trabalhando – compensará as taxas de

natalidade mais baixas, o suficiente para evitar um declínio significativo na força de trabalho geral. Sem a crescente dis-

posição dos cidadãos mais velhos de trabalhar por mais tempo, o Japão provavelmente vivenciaria problemas financei-

ros no seu sistema de aposentadoria. Como o Japão, a Itália iria atingir 20% de pessoas acima de 65 anos de idade em

2006 e a Alemanha atingiria esse nível em 2009. No entanto, os trabalhadores desses dois países tendem a se aposentar

antes dos japoneses. As pessoas que elaboram políticas incentivaram isso para reduzir a taxa de desemprego. Porém,

com seus trabalhadores se aposentando antes dos japoneses, esses países estão contemplando despesas maiores nos seus

sistemas de aposentadoria e uma perda significativa de trabalhadores especializados, que podem afetar suas taxas de

produtividade33. O interessante é que os Estados Unidos têm uma taxa de natalidade mais alta e uma imigração signifi-

cativa, o que os colocam em uma posição melhor do que o Japão e outros países europeus.

Estrutura Etária
Como observamos anteriormente, no Japão e em outros países, a população mundial está envelhecendo rapidamente.

Na América do Norte e na Europa, milhões de integrantes da geração do baby boom estão se aproximando da aposenta-

doria. No entanto, mesmo nos países em desenvolvimento com uma grande quantidade de pessoas com menos de 35

anos, os índices de natalidade têm diminuído drasticamente. Na China, por exemplo, até 2040 haverá 400 milhões de

pessoas com mais de 60 anos. Os 90 milhões de membros da geração do baby boom na América do Norte estão alimen-

tando a economia atual porque aparentemente continuam gastando à medida que vão envelhecendo. Conseqüente-

mente também se espera que eles fomentem o crescimento no setor do planejamento financeiro à medida que herda-

rem US$ 1 trilhão nos próximos 15 anos e correrem para poupar antes de se aposentarem. Porém o futuro que espera
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os integrantes da geração do baby boom é nebuloso em pelo menos duas áreas. Um dos problemas é o aumento signifi-

cativo nos custos da assistência médica. Por exemplo, estima-se que a assistência médica canadense, que tem grandes

subsídios do governo, vá consumir 40% de toda a receita fiscal do governo até 2040. O segundo problema é que, à

medida que a quantidade de integrantes da geração do baby boom vai aumentando, o número de trabalhadores que

paga a Previdência Social e outros impostos irá diminuir significativamente, fazendo com que os governos da América

do Norte e da Europa se deparem com escolhas importantes. Aparentemente os governos terão que aumentar a idade da

aposentadoria (como fizeram os japoneses com incentivos para a população continuar trabalhando), cortar benefícios,

aumentar impostos e/ou incorrer em déficits orçamentários significativos34.

Embora as populações das economias emergentes também estejam envelhecendo, elas terão uma grande força de

trabalho bem mais jovem. Os produtos de consumo que estão sendo produzidos a preços tão baixos na China e expor-

tados para os Estados Unidos estão ajudando os consumidores norte-americanos a conterem a inflação. No entanto, os

preços básicos de commodities como cobre, petróleo e gasolina aumentaram na China à medida que o país aumenta a

sua produtividade e tenta manter os níveis de emprego de sua grande população. Ao passo que a mão-de-obra no Oci-

dente vai envelhecendo e os níveis de educação aumentam nas economias emergentes, os Estados Unidos e o Canadá

irão aceitar grandes quantidades de trabalhadores imigrantes. Ao mesmo tempo, as empresas ocidentais estão terceiri-

zando mão-de-obra para países como a Índia, que tem um setor crescente de alta tecnologia. A Índia criou 70.000

empregos no setor de alta tecnologia em 200435. Como se pode observar, as mudanças na estrutura etária causam um

forte impacto significativo nas empresas em uma economia.

Distribuição Geográfica 
Há décadas, a população norte-americana vem mudando do norte e do leste para o oeste e o sul. Da mesma maneira

continua a tendência de se mudar das regiões metropolitanas para as não metropolitanas. Essas tendências estão

mudando as bases de cálculo municipais e estaduais. Por sua vez, as decisões das empresas no tocante à localização são

influenciadas pelo grau de apoio que os vários órgãos fiscais oferecem; bem como pelos impostos que esses órgãos

cobram das empresas.

A distribuição geográfica da população em todo o mundo também é afetada pelas capacidades resultantes dos

avanços na área de tecnologia de comunicação. Por meio das tecnologias de computação, por exemplo, as pessoas

podem ficar em suas casas e se comunicar com outros em localidades distantes para concluir o seu trabalho.

Mistura Étnica
A mistura étnica das populações dos países continua mudando. Nos Estados Unidos a etnia dos estados e de suas cidades

varia consideravelmente. Para as empresas, o desafio é ser sensível a essas mudanças. O mercado hispânico nos Estados

Unidos vem se modificando muito. A CSI TV, o canal a cabo dirigido aos jovens latinos foi lançado em fevereiro de 2004 e

hoje tem 10 milhões de espectadores. Seu lema é: "Fale inglês. Viva como latino". As empresas têm de se focar em promo-

ver seus produtos não só para o mercado latino mais amplo, mas também para aqueles que querem se integrar e "não que-

rem ser segregados36". O segmento de mercado desses últimos quer ver suas próprias vidas, e não as dos anglo-saxões,

retratadas na televisão. Eles querem comprar nas mesmas lojas e ter um estilo de vida semelhante. A Men's Wearhouse

aprendeu isso com o fracasso da sua loja de roupas, Eddie Rodriguez, que tinha como público-alvo os homens latinos.

Todas as seis lojas estavam programadas para fechar no final de 2005. Os consumidores simplesmente disseram "não" ao

conceito porque queriam se integrar. Os hispano-americanos de 14 a 34 anos de idade querem que se fale com eles em

inglês, mas preferem continuar fiéis à sua identidade latina. O poder aquisitivo dos latinos é importante para grandes seto-

res de consumo tais como supermercados, estúdios de cinema, serviços financeiros e lojas de roupas, entre outros. Em ter-

mos gerais, o mercado hispânico é avaliado em US$ 636 bilhões37. Realizando estudos detalhados as empresas podem

desenvolver e comercializar produtos que satisfaçam as necessidades específicas de diferentes grupos étnicos.

As mudanças na mistura étnica também afetam a composição e cooperação da mão-de-obra mundial38. Nos Esta-

dos Unidos, por exemplo, a população e a força de trabalho vão continuar se diversificando à medida que a imigração

for se tornando responsável por uma grande parte do crescimento. Estima-se que a parcela da população de latinos e

asiáticos juntos, irá aumentar para 34% do total da população norte-americana até 205039. O interessante é que grande

parte dessa mão-de-obra de imigrantes está saindo das cidades costeiras com alto custo de vida e se instalando em

zonas rurais menores. Muitos desses trabalhadores estão empregados em setores com salários baixos e grande mão-de-

obra tais como construção, serviços de alimentação, hospedagem e paisagismo40. Por isso, se a segurança nas fronteiras

for reforçada, esses setores provavelmente enfrentarão falta de mão-de-obra.
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São Francisco, Oakland, San Jose e os grandes subúrbios ao redor dessas três grandes cidades têm uma mistura

étnica singular: 11% dos residentes são asiáticos, enquanto 18% são de origem hispânica. Essa mistura étnica criou

um desafio no que diz respeito à criação de programas que se adaptem a essa variedade para as emissoras de televi-

são para esse grande mercado. Se uma emissora de TV tem o aumento de um ou dois pontos percentuais de espec-

tadores, ela pode se tornar uma emissora de primeira classe devido à concorrência acirrada. Conseqüentemente,

elas têm que dedicar a sua programação a atender aos requisitos de diferentes audiências étnicas e ecléticas. Além

disso, essa população tem um alto grau de educação graças à proximidade com o Vale do Silício e universidades

como Stanford, Universidade da Califórnia e Berkeley. Uma população educada, embora variada, aumenta a dificul-

dade de se atender às exigências de programação dos diferentes segmentos étnicos de mercado e às necessidades

deste último segmento41.

Distribuição de Renda
Entender como a renda é distribuída dentro e entre as populações informa às empresas sobre o quanto ao poder aquisi-

tivo e à renda discricionária de vários grupos. Pesquisas sobre a distribuição de renda sugerem que, embora os padrões

de vida tenham melhorado com o decorrer do tempo, existem variações dentro e entre países42. De interesse para as

empresas são as rendas médias das famílias e das pessoas. Por exemplo, o aumento da quantidade de casais em que

ambos trabalham teve um efeito notável nas rendas médias. Embora em geral a renda real tenha diminuído, a renda da

família em que o homem e a mulher trabalham aumentou. Esses números fornecem informações estratégicas relevantes

para as empresas. Por exemplo, pesquisas indicam que o fato de um funcionário fazer ou não parte de um casal em que

ambos trabalham pode influenciar muito na disposição do mesmo de aceitar um trabalho no exterior43.

O Segmento Econômico
A qualidade da economia de um país afeta as empresas e as indústrias. Por isso, as companhias estudam o ambiente

econômico para identificar mudanças, tendências e suas implicações estratégicas.

O ambiente econômico refere-se à natureza e ao rumo da economia na qual uma empresa compete ou pode com-

petir44. Como os países estão interligados devido à economia globalizada, as empresas precisam escanear, monitorar,

prever e avaliar a saúde das economias fora de seu país. Por exemplo, muitos países do mundo são afetados pela econo-

mia dos Estados Unidos.

O ambiente econômico refere-se à natureza e ao rumo da economia na qual uma empresa compete ou pode competir.

A economia norte-americana entrou em uma recessão em 2001 que se estendeu até 2002. Para estimular a econo-

mia, as taxas de juros nos Estados Unidos foram reduzidas a níveis recorde em 2003, que se igualaram às taxas de

195845. Devido em grande parte às baixas taxas de juros, a economia cresceu consideravelmente em 2004 e 2005. O

comércio global também foi estimulado. Por exemplo, a Revista Econômica do Instituto Nacional (National Institute

Economic Review) previu o seguinte: “As perspectivas de crescimento global continuam fortes, e o PIB mundial vai

aumentar 4,3% em 2005 e 4,2% em 200646”. No entanto, se o preço do petróleo continuar alto, isso irá reduzir o

aumento da produção mundial. A globalização e a abertura de novos mercados tais como o da China contribuíram para

esse crescimento fenomenal. Embora o comércio bilateral possa enriquecer as economias dos países envolvidos, ele tam-

bém torna cada um dos países mais vulnerável a eventos negativos.

Por exemplo, pesquisas indicam que os riscos associados à Guerra no Iraque contribuíram para a queda das taxas de

juros norte-americanas e para a queda dos rendimentos do tesouro, e preços mais baixos de ações. Além disso, a guerra

levou à queda do dólar e ao aumento do preço do petróleo. Esses fatores foram particularmente influenciados pelos três

meses que levaram à chegada das forças de coalizão à Bagdá47. Embora a guerra no Iraque fosse ameaçadora para a econo-

mia dos Estados Unidos, ela também proporcionou a perspectiva de que um Iraque mais pluralista levaria a pressões na

região para aumentar a liberalização política e econômica. As bolsas de valores da região reagiram; em 2004 os merca-

dos de ações árabes subiram 75,9%48. É interessante observar como a região irá reagir a mais reformas democráticas tais

como possíveis mudanças em uma Palestina e um Líbano independentes, que realizaram eleições em 2005.

Como sugere nossa discussão do segmento econômico, as questões econômicas estão intimamente ligadas às reali-

dades do segmento político/jurídico do ambiente externo.
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O Segmento Político/Jurídico
O segmento político/jurídico é a área na qual as organizações e os grupos influentes competem por atenção, recursos e

voz na elaboração de leis que regulamentam a interação entre os países49. Basicamente este segmento representa como

as organizações tentam influenciar os governos e como os governos as influenciam. À medida que a política de regula-

mentação se modifica, por exemplo, este segmento influencia a natureza da concorrência mudando as regras (para

obter outros exemplos dos elementos políticos/jurídicos Veja a Tabela 2.1.)

O segmento político/jurídico é a área na qual as organizações e os grupos influentes competem por atenção, recursos e

voz na elaboração de leis que regulamentam a interação entre os países.

Por exemplo, quando novas normas são adotadas com base em novas leis (por exemplo: a lei Sarbanes-Oxley, que

lida com a governança corporativa – veja Capítulo 10 para obter mais informações) – muitas vezes elas afetam as ações

competitivas tomadas pelas empresas (suas ações são regulamentadas). Um exemplo disso é a recente tendência global

de privatização das empresas de propriedade ou regulamentadas pelo governo. A transformação de empresa estatal para

empresa privada tem implicações significativas para os cenários competitivos nos países e nas indústrias50.

As empresas têm de analisar cuidadosamente as políticas e filosofias de negócios de uma nova administração. As

leis antitruste, leis tributárias, indústrias escolhidas para desregulamentação, leis de treinamento de mão-de-obra e o

grau de comprometimento com as instituições educacionais podem afetar as operações e a lucratividade das indústrias

e das empresas. Muitas vezes as companhias desenvolvem uma estratégia política para influenciar as políticas e ações

governamentais que possam afetá-las. Os efeitos das políticas governamentais globais na posição competitiva da

empresa aumentam a importância de formar uma estratégia política eficaz51.

As empresas com negócios em todo o mundo se deparam com uma variedade interessante de questões políti-

cas/jurídicas. Por exemplo, o debate sobre as políticas comerciais continua. Algumas pessoas acham que um país deve

criar barreiras comerciais para proteger os produtos de suas empresas. Porém, à medida que os países continuam se

associando à Organização Mundial do Comércio (OMC), muitos deles aparentemente acham que o livre comércio entre

as noções atende aos seus melhores interesses e também aos dos seus cidadãos. A OMC é uma organização com sede em

Genebra que estipula normas para o comércio mundial. Por exemplo, depois de se tornar membro da Organização

Mundial do Comércio, a China recentemente finalizou com um sistema global de quotas para artigos têxteis que regula-

mentava suas exportações há 40 anos. Anteriormente, para amenizar os problemas criados para outros países, a China

estabeleceu voluntariamente tarifas de transição. Quando o sistema de quotas expirou no início de 2005, os artigos têx-

teis chineses inundaram os mercados mundiais, ameaçando as indústrias têxteis locais. Vários países reagiram impondo

tarifas mais elevadas para igualar as condições de disputa52.

As normas referentes aos produtos farmacêuticos e ao setor de telecomunicações, junto com a aprovação ou não de

grandes aquisições, mostram o poder dos órgãos governamentais. Esse poder também mostra o quanto é importante

para as empresas ter uma estratégia política. Por outro lado, o FDA (Agência de Alimentos e Medicamentos) foi criti-

cado em 2003 por demorar muito para agir. Críticas externas com conhecimento das operações da agência expressaram

preocupação com o fato de o FDA estar limitando suas medidas práticas para evitar possíveis litígios53. No entanto, os

problemas com os analgésicos do tipo Cox-2 como o Vioxx, da Merck, provocaram tal reação que a situação se inverteu.

O FDA sugeriu que a publicidade de remédios vendidos sob prescrição médica como o Vioxx não é adequada. Órgãos

como o FDA estão constantemente sendo influenciados de uma maneira ou de outra pelos críticos externos, seja do

lado do consumidor ou da indústria de remédios54. Para alguns há normas demais e para outros há normas de menos.

De qualquer maneira, as normas tendem a variar dependendo da administração presidencial e as empresas precisam

lidar com essas variações.

O Segmento Sociocultural
O segmento sociocultural se preocupa com as atitudes e os valores culturais, que são a base de uma sociedade, e geral-

mente direcionam condições e mudanças demográficas, econômicas, político/jurídicas e tecnológicas.

O segmento sociocultural se preocupa com as atitudes e os valores culturais de uma sociedade.
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Os segmentos socioculturais diferem de um país para outro. Por exemplo, nos Estados Unidos, 13,1% do PIB é

gasto com assistência médica. Essa porcentagem é mais alta do que em qualquer outro país. A Alemanha destina 10,4%

do PIB para assistência médica, enquanto na Suíça a porcentagem é de 10,2%. O interessante é que a taxa de acesso dos

cidadãos norte-americanos à assistência médica está abaixo da taxa desses e de outros países55.

O oposto ocorre com o planejamento da aposentadoria. Um estudo em 15 países revelou que o planejamento da

aposentadoria nos Estados Unidos começa antes do que nos outros países. "Os norte-americanos estão mais envolvidos

em questões de aposentadoria do que os cidadãos de outros países, particularmente dos países da Europa Ocidental, onde

a Previdência Social e os sistemas de aposentadoria proporcionam uma porcentagem muito maior de renda na aposenta-

doria"56. Os cidadãos norte-americanos começam a planejar a sua aposentadoria na faixa dos 30 anos, enquanto os cida-

dãos portugueses, espanhóis, italianos e japoneses começam a fazê-lo na faixa dos 40 e 50 anos. As atitudes relacionadas a

poupar para a aposentadoria também afetam os segmentos econômico e político/jurídico de um país.

Uma tendência significativa em vários países é a diversidade cada vez maior da mão-de-obra. Como observamos

anteriormente, a composição da mão-de-obra norte-americana está mudando tanto que daqui a alguns anos os brancos

serão a minoria. A administração eficaz de uma mão-de-obra culturalmente diversa pode criar uma vantagem competi-

tiva. Por exemplo, observou-se que as equipes heterogêneas de trabalho fazem análises estratégicas mais eficazes, são

mais criativas, inovam mais e tomam decisões de mais qualidade do que as equipes de trabalho homogêneas57. No

entanto, as evidências também indicam que diferentes equipes de trabalho são difíceis de administrar e de se integrar.

Conseqüentemente, nem todas as equipes de trabalho heterogêneas conseguem obter resultados positivos58.

Como a mão-de-obra aumentou, ela também se tornou mais heterogênea à medida que uma quantidade considera-

velmente maior de mulheres e minorias de várias culturas passou a fazer parte da força de trabalho. Em 1993, o total da

mão-de-obra norte-americana era de um pouco menos de 130 milhões de pessoas, mas em 2005, era de um pouco mais

de 148 milhões59. Uma quantidade cada vez maior de mulheres também está começando e administrando o seu próprio

negócio. Utilizando dados do Departamento de Recenseamento Norte-Americano, o Centro para Pesquisa de Negócios

de Mulheres (Center for Women’s Business Research) afirma: "A partir de 2004, se estima que há 10,6 milhões (50%) ou

mais empresas privadas que são de propriedade de mulheres nos Estados Unidos, o que representa cerca de metade

(47,7%) de todas as empresas privadas do país"60. A quantidade de novos negócios iniciados por mulheres continua

aumentando e, conseqüentemente, as mulheres têm uma porcentagem maior no número total de negócios61".

A crescente diversidade de gênero, etnia e cultura na mão-de-obra cria desafios e oportunidades62, incluindo com-

binar o melhor dos estilos tradicionais de liderança tanto dos homens quanto das mulheres. Embora a diversidade da

mão-de-obra tenha o potencial de acrescentar um melhor desempenho, pesquisas indicam que existem condições

importantes que requerem a administração de iniciativas de diversidade para colher esses benefícios organizacionais. As

pessoas que trabalham com recursos humanos são treinadas para administrar com êxito as questões de diversidade a

fim de aumentar os resultados positivos63.

Outra manifestação de mudança de atitude em relação ao trabalho é o aumento constante de trabalhadores ocasio-

nais (em meio período, temporários e trabalhadores sob contrato) em toda a economia mundial. Esta tendência é signi-

ficativa em várias partes do mundo, incluindo Canadá, Japão, América Latina, Europa Ocidental e Estados Unidos. O

grupo de trabalhadores ocasionais que aumenta mais rapidamente está no setor técnico e profissional. Contribuindo

para esse aumento estão as reestruturações e downsizings das empresas em más condições econômicas e a eliminação de

práticas de emprego vitalício (por exemplo: no Japão).

O aumento constante das comunidades suburbanas nos Estados Unidos e no exterior é outra tendência sociocultu-

ral importante. A quantidade cada vez maior de pessoas que moram nos subúrbios tem uma série de efeitos. Por exem-

plo, mais tempo para se deslocar para as empresas que estão nas cidades aumenta a pressão por melhores sistemas de

transporte e sistemas de super rodovias (por exemplo: anéis rodoviários para atender às comunidades suburbanas). O

crescimento dos subúrbios também afetou a quantidade de electronic telecommuters, que se estima que vá aumentar

rapidamente no século XXI. Além dos subúrbios estão o que o Departamento do Recenseamento chama de "regiões

micropolitanas", que geralmente ficam a 65 km ou mais de distância de uma grande cidade e têm de 10.000 a 49.999

pessoas. Elas oferecem um estilo de vida semelhante ao rural com muitas das comodidades das grandes cidades, tais

como pequenos shoppings e cadeias de restaurantes como a Starbucks, Chili's, Long John Silver's e Arby's, porém os

custos de moradia e mão-de-obra são bem menores64. Acompanhando esse crescimento, algumas empresas estão se

estabelecendo em subúrbios mais próximos dos seus funcionários. Esta opção de estilo de trabalho é viável devido às

mudanças no segmento tecnológico, incluindo o rápido crescimento e evolução da Internet65.
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O Segmento Tecnológico 
Difundidas e diversificadas, as mudanças tecnológicas ocorrem em várias partes da sociedade. Esses efeitos ocorrem

basicamente por meio de novos produtos, processos e materiais. O segmento tecnológico inclui as instituições e ativi-

dades envolvidas na criação de novos conhecimentos e na transformação desse conhecimento em novos produtos, pro-

cessos e materiais.

O segmento tecnológico inclui as instituições e atividades envolvidas na criação de novos conhecimentos e na transfor-

mação desse conhecimento em novos produtos, processos e materiais.

Dado o ritmo rápido das mudanças tecnológicas, é fundamental para as empresas estudar minuciosamente o seg-

mento tecnológico66. A importância desses esforços é indicada pela descoberta de que os primeiros a adotar uma nova

tecnologia geralmente obtêm parcelas de mercado maiores e retornos mais altos. Conseqüentemente, os executivos têm

que se certificar de que suas empresas escaneiem continuamente o ambiente externo para identificar possíveis substitu-

tos para tecnologias que estão em uso no momento, bem como para identificar tecnologias que acabaram de surgir,

com as quais suas empresas poderiam obter vantagem competitiva67.

No entanto, não só é mais difícil realizar previsões nos dias de hoje, mas uma empresa que erra a sua previsão

geralmente é punida pelo mercado com uma redução no valor de suas ações. Por exemplo, a DreamWorks Animation,

uma divisão da DreamWorks SKG, baseou sua previsão de vendas do desenho Shrek 2, em parte, em séries históricas de

vendas de DVDs de desenhos animados. No entanto, atualmente, devido à crescente concorrência (mais empresas estão

lançando uma quantidade cada vez maior de DVDs) e ao espaço limitado nas prateleiras, os títulos de DVDs têm uma

vida de varejo muito mais curta. Quando as lojas começaram a devolver milhões de cópias não vendidas, os ganhos da

Dreamworks ficaram 25% aquém das previsões dos analistas e o valor das suas ações caiu. Errar na previsão de quanto

um título vai vender pode causar um forte impacto em estúdios pequenos como a DreamWorks Animation, que lança

apenas dois filmes por ano68. Por outro lado, os estúdios que produzem muitos filmes todo ano estão protegidos dos

efeitos da vida curta de um filme.

A tecnologia da Internet está tendo um papel cada vez mais importante no comércio global. Por exemplo, as farmá-

cias na Internet facilitaram o acesso de idosos norte-americanos a remédios mais baratos no Canadá, onde os cidadãos

podem economizar até 80% no custo dos remédios. Em 2003 foi aprovada uma legislação nos Estados Unidos para

assegurar que os cidadãos norte-americanos continuassem tendo acesso a remédios do Canadá. Conseqüentemente, a

quantidade de farmácias canadenses na Internet aumentou drasticamente em 200569.

Embora a Internet tenha sido um grande avanço tecnológico, que proporcionou um poder considerável às empre-

sas que utilizaram seu potencial, estima-se que as tecnologias de comunicação sem fio sejam a próxima oportunidade

tecnológica decisiva. Até 2003, os dispositivos portáteis e outros equipamentos de comunicação sem fio eram utilizados

para acessar uma série de serviços em rede. Estima-se que a utilização de computadores portáteis com conexão a redes

sem fio, aparelhos de telefonia móvel habilitados para a Web e outras plataformas emergentes (por exemplo: dispositi-

vos de acesso à Internet para consumidores) vá aumentar consideravelmente, se tornando em breve a forma predomi-

nante de comunicação e comércio70.

Evidentemente a Internet e as formas de comunicação sem fio são avanços tecnológicos importantes por vários

motivos; no entanto, um desses motivos é que elas facilitam a disseminação de outras tecnologias e outros conhecimen-

tos essenciais para se obter e manter a vantagem competitiva71. As empresas precisam permanecer a par das tecnologias

à medida que vão evoluindo, mas também têm que estar preparadas para agir rapidamente, a fim de aproveitar impor-

tantes novas tecnologias disruptivas assim que estas são introduzidas72. Certamente, em escala global, as oportunidades

e ameaças tecnológicas do ambiente influenciam como as empresas podem obter nova tecnologia de fontes externas

(tais como licenciamento ou aquisição) ou desenvolvê-la internamente.

O Segmento Global
O segmento global inclui novos mercados relevantes, os mercados existentes que estão se transformando, eventos polí-

ticos internacionais importantes e as características culturais e institucionais essenciais dos mercados globais73. A globa-

lização dos mercados de negócios cria tanto oportunidades quanto desafios para as empresas74. Por exemplo, as compa-

nhias podem identificar e entrar em novos mercados globais75. Além de contemplar oportunidades, as empresas devem
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reconhecer possíveis ameaças nesses mercados. A China apresenta várias oportunidades e algumas ameaças para as

empresas internacionais76. A aceitação da China pela Organização Mundial do Comércio em 2001 criou oportunidades

adicionais. Como mencionado anteriormente, o baixo custo dos produtos chineses ameaça várias empresas da indústria

têxtil. Por exemplo, os compradores de produtos têxteis como a Marks & Spencer, no Reino Unido, e outros no mundo

todo não podem ignorar as vantagens comparativas da China, mesmo com a cobrança de tarifas em prática. Os custos

médios com mão-de-obra são 90% mais baixos do que nos Estados Unidos e na Itália. Além disso, seus fabricantes são

mais eficientes do que os fabricantes de roupas em outros países com custo baixo, como a Índia ou o Vietnã. Os países-

membros da OMC poderão restringir as importações chinesas a partir de 2008 se puderem provar que os mercados

locais estão ameaçados. No entanto, mesmo com quotas, várias empresas, como a Wal-Mart, e cadeias de hotel como a

Hilton e Radisson buscam aumentar a sua terceirização de empresas chinesas devido à significativa vantagem de custos77.

O segmento global inclui novos mercados relevantes, os mercados existentes que estão se transformando, eventos políti-

cos internacionais importantes e as características culturais e institucionais essenciais dos mercados globais.

Um exemplo da tendência de globalização é a quantidade cada vez maior da terceirização (outsourcing) global. Por

exemplo, o Bank of America iniciou grandes reduções no seu pessoal de operações de back-office (aproximadamente

3.700), terceirizando muitos dos cargos para empresas indianas. A Accenture terceirizou 5.000 cargos de pessoal de

contabilidade, software e back-office para as Filipinas. A General Electric terceirizou 20.000 cargos para empresas india-

nas para uma série de tarefas técnicas78. No entanto, pesquisas recentes indicam que há uma ruptura (trade-off) entre

flexibilidade e eficiência se todas as tarefas de um determinado cargo ou produto forem terceirizadas. O trabalho

alfandegário de preencher pedidos especiais, por exemplo, é realizado com mais eficiência por meio da fabricação

local; a terceirização de produtos-padrão para uma fábrica fora do país tem que poupar pelo menos 15% para ser jus-

tificada. Mesmo na indústria têxtil, em que grande parte da terceirização é feita por questões de eficiência, muitos

ajustes de pedidos ou pedidos especiais requerem flexibilidade e não podem ser antendidos prontamente por produto-

res estrangeiros de baixo custo79.

Entrar em mercados internacionais amplia o alcance e o potencial de uma empresa. A Toyota obtém cerca de 50%

do total de sua receita de vendas de fora do Japão, sua terra natal. Mais de 60% da receita de vendas do McDonald's e

quase 98% da receita de vendas da Nokia (finlandesa) vêm de fora de seus países de origem80. As empresas também

podem aumentar suas chances de vender inovações entrando em mercados internacionais. O mercado maior aumenta a

probabilidade de a empresa obter retorno sobre suas inovações. Certamente as empresas que entram em novos merca-

dos podem disseminar novos conhecimentos que criaram e também aprender nos novos mercados81.

As empresas devem reconhecer os vários atributos socioculturais e institucionais dos mercados globais. As compa-

nhia que competem na Coréia do Sul, por exemplo, têm que entender o valor dado à ordem hierárquica, formalidade e

autocontrole, bem como aos deveres, e não aos direitos. Além disso, a ideologia coreana enfatiza o comunitarismo, uma

característica de vários países asiáticos. No entanto, a abordagem coreana difere da do Japão e da China, no sentido que

se concentra na inhwa, ou seja, harmonia. A inhwa baseia-se no respeito pelas relações hierárquicas e obediência à auto-

ridade. Por outro lado, a abordagem chinesa enfatiza as guanxi – relações pessoais ou boas conexões –, enquanto no

Japão a ênfase é na wa – harmonia grupal ou coesão social82. O contexto institucional da China indica maior ênfase no

planejamento centralizado pelo governo, que o governo chinês incentiva as companhias a fazerem alianças com empre-

sas estrangeiras que tenham tecnologia sofisticada, na esperança de adquirir conhecimento e introduzir novas tecnolo-

gias nos mercados chineses com o decorrer do tempo83.

As empresas com sede em outros países que competem nesses mercados podem aprender com eles. Por exemplo, as

características culturais citadas anteriormente indicam o valor dos relacionamentos. Em particular, guanxi enfatiza a

importância do capital social quando alguém está fazendo negócios na China84. Embora o capital social seja importante

para o sucesso na maioria dos mercados mundiais85, podem surgir problemas com sua ética rígida de reciprocidade e

obrigação. Ela pode dividir, por exemplo, a lealdade do pessoal de vendas e a do de compras em redes fora da empresa.

O pessoal de vendas e compras tem de concentrar sua lealdade na empresa da qual são funcionários86. Os mercados glo-

bais oferecem às empresas mais oportunidades de obter recursos necessários para o sucesso. Por exemplo, a Agência de

Investimentos do Kwait (Kwait Investment Authrity) é a segunda maior acionista da DaimlerChrysler. Por outro lado, a

globalização pode ser ameaçadora. Particularmente empresas em países emergentes podem ser vulneráveis a concorren-

tes maiores, mais ricos em recursos e mais eficazes dos mercados desenvolvidos.
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Além disso, existem riscos nos mercados globais. Há uma década, o mercado argentino era repleto de promessas.

No entanto, em 2001, a Argentina passou por uma crise financeira que a colocou à beira da falência, o que a forçou a

ficar com uma dívida de mais de US$ 80 bilhões. Em 2005, a Argentina ainda estava lutando para concluir a reestrutu-

ração de sua dívida. Os títulos originais seriam descontados em 70%, embora 24% dos portadores de títulos tenham se

recusado a participar. Apesar de a Argentina ter vivenciado um sólido crescimento desde a recessão pela qual passou em

2002, será difícil crescer no futuro porque a competição pelo capital no mundo todo está aquecida e será difícil para a

Argentina apagar a sua reputação de não pagar suas dívidas87.

Um dos objetivos principais de analisar o ambiente geral é identificar as mudanças e tendências previstas entre os

elementos externos. Pelo fato de se concentrar no futuro, a análise do ambiente geral permite que as empresas identifi-

quem oportunidades e ameaças. Como observado no Caso de Abertura, existiram e continuam existindo uma série de

ameaças para as companhias aéreas do ambiente geral.

Talvez o maior desafio venha da contínua ameaça na economia e no ambiente mundial; a indústria precisa de uma

recuperação econômica para aumentar a demanda de viagens aéreas. Conseqüentemente, é necessário ter uma equipe

de alto escalão com a experiência, o conhecimento e sensibilidade necessários para analisar eficazmente esse segmento

no ambiente88. Também é fundamental para as operações futuras de uma empresa o entendimento do ambiente da sua

indústria e seus concorrentes, questões que serão analisadas a seguir.

Análise do Ambiente da Indústria (Setor)

Uma indústria (setor) é um grupo de empresas que fabrica produtos que são substitutos próximos. Com o decorrer da

concorrência, essas empresas influenciam umas às outras. Normalmente, as indústrias incluem uma rica mistura de

estratégias competitivas que as empresas utilizam em busca de competitividade estratégica e retornos acima da média.

Essas estratégias são, em parte, escolhidas devido à influência das características de uma indústria89. O enfoque estraté-

gico na natureza competitiva global da indústria automobilística ilustra as dificuldades que as empresas estão enfren-

tando com as forças competitivas de uma indústria (setor).

Como está ilustrado no Enfoque Estratégico sobre a indústria automobilística global, comparado com o ambiente

geral, o ambiente da indústria (setor) geralmente tem um impacto mais direto sobre a competitividade estratégica e os

retornos acima da média da empresa90. A intensidade da competição e o potencial de lucros da indústria (setor) são

conseqüências das cinco forças de competição: as ameaças representadas pelos novos entrantes, o poder de negociação

dos fornecedores, o poder de negociação dos compradores, os produtos substitutos e a intensidade da rivalidade entre

os concorrentes (Ver a Figura 2.2).

FIGURA 2.2 As Cinco Forças do Modelo de Concorrência
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Enfoque Estratégico
A Natureza das Forças Competitivas na Indústria
Automobilística Global

A indústria automobilística mundial está se tornando cada vez mais competitiva para
os concorrentes locais nos Estados Unidos e em outros países devido sua natureza
globalizadora. A participação de mercado da General Motors na América do Norte caiu
para 25,2% durante o primeiro trimestre de 2005 em relação aos 26,3% de um ano
antes. No final de 2004 a Ford e a Chrysler tinham 18,3 e 13%, respectivamente,
enquanto a Toyota, Honda e a Nissan tinham aumentado suas participações para 12,2,
8,2 e 5,8%, respectivamente. Dois dos mais recentes entrantes, as fabricantes de auto-
móveis Kia e Hyundai, também fizeram incursões no mercado norte-americano. No
entanto, os próximos entrantes esperados podem vir da China, por exemplo: a Shan-
gai Automotive Industry Corporation (SAIC).

Como resultado dessa maior concorrência estrangeira, no primeiro trimestre de
2005, a General Motors sofreu uma perda operacional de US$ 839 milhões. Os ganhos
anuais da GM em 2004 foram de US$ 1,21 bilhão. As mudanças de reestruturação
para as suas operações européias e um programa de aquisição do controle da
empresa por funcionários de colarinho branco fizeram com que as perdas do primeiro
trimestre de 2005 totalizassem US$ 1,1 bilhão.

Em relação a possíveis novos entrantes, a SAIC produziu mais de 600.000 veículos
em joint ventures com a Volkswagen e a General Motors na China. Atualmente a SAIC
não produz nenhum veículo com a sua própria marca. No entanto, pelo fato de a
China ter um mercado em ascensão para automóveis e de o governo exigir joint ventu-
res, a SAIC terá um papel importante na indústria automobilística global. Um artigo na
revista Fortune indica que a SAIC no momento precisa de parceiros antes de poder
entrar com seus próprios produtos fora da China. "Embora seja uma tradicional fabri-
cante de veículos e componentes comerciais, ela precisa de capital para desenvolver
uma linha completa de automóveis, da tecnologia para torná-los potentes, seguros e
atualizados, e do nome necessário para atrair clientes”. Essas são apenas algumas
das barreiras importantes à entrada na indústria automobilística mundial.

Como a General Motors tem tido dificuldades financeiras, juntamente com a Ford
(a Ford também sofreu perdas no primeiro trimestre de 2005), elas repassaram essas
dificuldades para seus fornecedores exigindo que estes baixassem seus custos. A Del-
phi (com 185.000 funcionários) está lutando como o principal fornecedor de peças de
automóveis para a General Motors. Da mesma maneira, a Visteon, que tem 70.000 fun-
cionários, disse que pode não conseguir pagar suas dívidas e está buscando um
acordo de reestruturação com a sua ex-proprietária Ford. Tanto a Delphi quanto a Vis-
teon antes eram parte da General Motors e da Ford, e respectivamente, e essas ainda
têm uma participação forte nas suas antigas divisões de peças de carros, que elas
mantiveram depois de se tomarem empresas independentes. Embora a Ford e a
General Motors tenham exigido preços mais baixos devido às suas dificuldades com-
petitivas, essas fabricantes de peças de carros tiveram perdas maiores além das solici-
tações dos seus principais compradores devido a dificuldades na fixação de preços
em vista do aumento dos custos do aço e de outras commodities. 

Da mesma maneira, grande parte das dificuldades de estoque da General Motors
e da Ford foi repassada para as locadoras de automóveis. A Ford, por exemplo, tem
uma participação considerável na locadora de carros Hertz. Ambas as empresas tam-
bém têm grandes redes de revendedores, por meio das quais elas ofereceram incen-
tivos para reduzir o seu inventário considerável em vista da supercapacidade da
indústria automotiva global. Conseqüentemente, a General Motors e a Ford têm um
poder de mercado significativo por meio desses acordos de propriedade no que diz
respeito a grupos de clientes importantes.

Embora não existam muitos substitutos para carros, com o preço da gasolina
subindo constantemente, muitas pessoas podem recorrer ao transporte público ou
outras formas de transporte, se os mesmos estiverem disponíveis. No entanto, bicicle-
tas não são substitutos muito bons devido à velocidade dos transportes atuais. 
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O modelo das cinco forças da concorrência amplia a arena para a análise competitiva. Historicamente, quando

estudavam o ambiente competitivo, as empresas se concentravam nas companhias com as quais concorriam direta-

mente. No entanto, as empresas têm de tentar mais abrangentemente identificar os atuais e possíveis concorrentes,

detectando possíveis clientes e as empresas que os atendem. Competir pelos mesmos clientes e, conseqüentemente, ser

influenciado pela forma como eles valorizam a localidade e as capacidades da empresa nas suas decisões são denomina-

das como a microestrutura de mercado91. Entender essa área é particularmente importante porque nos últimos anos as

fronteiras entre as indústrias se tornaram mais tênues. Por exemplo, as empresas de telecomunicações atualmente com-

petem com as estações a cabo; fabricantes de software fornecem serviços de financiamento pessoal, as companhias

aéreas vendem fundos mútuos e os fabricantes de automóvel vendem seguro e financiam92. Além de se concentrar nos

clientes, e não nos limites específicos da indústria (setor) para definir mercados, as fronteiras geográficas também são

importantes. Pesquisas indicam que mercados geográficos diferentes para o mesmo produto podem apresentar condi-

ções de concorrência muito distintas93.

O modelo das cinco forças reconhece que os fornecedores podem se tornar concorrentes da empresa (integrando

para a frente) e os compradores também (integrando para trás). Várias empresas integraram para a frente na indústria

farmacêutica adquirindo distribuidores ou atacadistas. Além disso, as empresas que optam por entrar em um novo

mercado e as que fabricam produtos que são substitutos adequados dos produtos existentes podem se tornar concor-

rentes da empresa.

Ameaça de Novos Entrantes 
Identificar novos entrantes é importante porque estes podem ameaçar a participação de mercado dos já existentes94.

Um dos motivos pelos quais os novos entrantes representam uma ameaça tão grande é que eles trazem capacidade extra

de produção. A menos que a demanda de um bem ou serviço aumente, a capacidade extra baixa os custos para o con-

sumidor, o que resulta em menos receita e retornos mais baixos para as empresas concorrentes. Geralmente, os novos

entrantes têm grande interesse em obter participação de mercado. Conseqüentemente, novos concorrentes podem for-
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Por fim, a concorrência na indústria automobilística global, como observamos no
parágrafo de abertura, é intensa. O principal motivo para a concorrência mundial é que
as economias de escala necessárias para produzir automóveis e principalmente peças
com alto valor agregado tais como motores e transmissões geralmente exigem que as
empresas se expandam além das fronteiras dos seus países. Além disso, quando ocorre
uma queda nas vendas em um país, a reação imediata é tentar vender em outro.
Embora a China, por exemplo, tenha tido o mercado mais aquecido em termos de cres-
cimento e no tocante a expectativas futuras, à medida que as vendas foram caindo em
curto prazo na China, empresas como a DaimlerChrysler cogitaram fabricar veículos lá
para exportar para outros mercados como a Europa e os Estados Unidos, porque os
custos de produção na China são baixos em comparação com o restante do mundo. 

Embora empresas como a Toyota tenham continuado a ganhar dinheiro em um
ambiente difícil, até mesmo elas sofreram uma queda nos lucros devido ao ambiente
extremamente competitivo. No entanto, a Toyota continua fazendo incursões, assim como
a Honda e a Nissan, no mercado norte-americano, que causaram problemas sérios tanto
para a Ford quanto para a General Motors. Porém recentemente a DaimlerChrysler tem se
saído bem nos Estados Unidos, principalmente com os seus produtos Chrysler, embora a
marca Mercedes tenha passado por dificuldades no início de 2005. Essas tendências ilus-
tram a natureza das cinco forças, de Porter, discutidas neste capítulo.

Fontes: 2005, China hopes to be next nation to make major inroads in U.S. car market, USA Today, 25 de abril, B4; N.
E. Boudette, Power play: Chrysler storied hemi motor helps it escape Detroit’s gloom, Wall Street Journal, 17 de junho,
A1, A10; J. Fox, 2005, A CEO puts his job on the line, Fortune, 2 de maio, 17-21; L. Hawkins, 2005; GM shifts to a loss
of $ 1.1 billion, Wall Street Journal, 20 de abril, A3, A6; J. Sapsford, 2005; Nissan to sell China vans made in the U.S.,
Wall Street Journal, 17 de março, A14; D. Welch; D. Beucke, K. Kerwin, M. Arndt, B. Hindo, E. Thornton, D. Kiley & I.
Rowley, 2005, Why GM’s plan won’t work … and the ugly road ahead, Business Week, 9 de maio, 84-92; J. B. White &
J. S. Lublin, 2005, Visteon, Delphi seek to revamp, as woes mount, Wall Street Journal, A3, A4; A. Taylor, III, 2004, Shan-
gai Auto wants to be the world’s next great car company, Fortune, 4 de outubro, 103-109.
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çar as companhias existentes a serem mais eficazes e eficientes e aprenderem a competir em novas dimensões (por

exemplo, utilizando canais de distribuição pela Internet).

A probabilidade de as empresas entrarem em uma indústria (setor) depende de dois fatores: as barreiras à entrada e

a retaliação esperada dos participantes atuais da indústria (setor). As refletidas barreiras dificultam a entrada de novas

empresas em uma indústria (setor) e geralmente as colocam em desvantagem competitiva mesmo quando elas estão

aptas a entrar. Conseqüentemente, barreiras à entrada aumentam o retorno para as empresas existentes e podem permi-

tir que algumas delas dominem a indústria95. O interessante é que embora o setor de companhias aéreas tenha altas bar-

reiras à entrada (por exemplo: custos consideráveis de capital), novas empresas entraram nos últimos anos, entre elas a

AirTran Airways (ATA) e a JetBlue. Como indica o caso de abertura, ambos os entrantes estão criando desafios compe-

titivos para as principais companhias aéreas, principalmente levando-se em conta os problemas econômicos do século

XXI. Ambas as empresas competem nos segmentos de baixo custo, em que a demanda do consumidor aumentou, o que

torna as companhias mais antigas de alto custo menos competitivas e mais vulneráveis a ações competitivas dessas com-

panhias aéreas mais novas.

Barreiras à Entrada
Os concorrentes atuais tentam criar barreiras à entrada. Por exemplo, as companhias de TV a cabo estão entrando no

negócio de telefonia. Conseqüentemente, as empresas de serviços locais, tal como a SBC Communications, desenvol-

vendo estratégias de pacotes (de serviços) para evitar a migração de clientes. Elas oferecem serviços de Internet de alta

velocidade, televisão via satélite e serviços sem fio em um único pacote que pode custar US$ 100 por mês. Fazendo isso

elas estão criando custos de mudança para seus clientes a fim de evitar a evasão para provedores de serviços a cabo

substitutos (Ver o Enfoque Estratégico sobre as companhias de TV a cabo)96. Possíveis entrantes como as companhias

de TV a cabo buscam mercados nos quais as barreiras à entrada sejam relativamente pouco significativas. A inexistência

de barreiras à entrada aumenta a probabilidade de um novo entrante obter lucratividade. Existem vários tipos de bar-

reiras à entrada possivelmente importantes.

Economias de Escala. As economias de escala são derivadas de gradativas melhorias na eficiência por meio da expe-

riência à medida que a empresa vai crescendo. Conseqüentemente, ao passo que a quantidade de produtos produzidos

em um determinado período aumenta, o custo para fabricar cada unidade diminui. As economias de escala podem ser

criadas na maioria das funções de negócios, tais como marketing, produção, pesquisa e desenvolvimento e compras97.

Crescentes economias de escala aumentam a flexibilidade da empresa, podendo optar por reduzir seus preços e captar

uma maior participação do mercado. Por outro lado, ela pode manter seus preços constantes para aumentar seu lucro.

Fazendo isso, ela provavelmente irá elevar o seu fluxo livre de caixa, o que é útil em tempos de recessão.

Os novos entrantes se confrontam com um dilema quando se deparam com as economias de escala dos concorren-

tes atuais. A entrada em pequena escala os coloca em desvantagem competitiva. Por outro lado, a entrada em grande

escala, na qual o novo entrante produz um grande volume de um produto para obter economias de escala, corre o risco

de forte retaliação competitiva. Essa é a situação enfrentada por novos entrantes na China. Embora as empresas chine-

sas tenham uma capacidade significativa para produzir automóveis e peças, como indica o Enfoque Estratégico sobre a

indústria automobilística global, elas não têm o reconhecimento de marca necessário para desafiar montadoras de auto-

móveis globais maiores.

Algumas condições competitivas reduzem a capacidade das economias de escala em criar barreiras à entrada. Mui-

tas empresas hoje em dia customizam seus produtos para grandes quantidades de pequenos grupos de clientes. Os pro-

dutos customizados não são produzidos nos volumes necessários para se obter economias de escala. A customização se

torna possível devido aos novos sistemas flexíveis de produção (essa questão é discutida com mais detalhes no Capítulo

4). Na verdade, a nova tecnologia de produção facilitada por sistemas de informação avançados possibilitou a customi-

zação em massa em uma quantidade de indústrias, e embora não seja adequada para todos os produtos, a customização

em massa está se tornando cada vez mais comum nos produtos personalizados. Na verdade, os pedidos on-line aumen-

taram a capacidade dos consumidores de obterem produtos personalizados98. Eles muitas vezes são chamados de "mer-

cados de uma só pessoa99". As empresas que fabricam produtos customizados aprendem como reagir rapidamente aos

desejos dos clientes em vez de criar economias de escala.

Diferenciação de Produtos. Com o decorrer do tempo, os clientes podem vir a acreditar que o produto de uma

empresa seja exclusivo, como resultado do serviço da empresa ao cliente, de campanhas publicitárias eficientes ou do fato de

ela ser a primeira a comercializar um produto ou serviço. Empresas como a Coca-Cola, PepsiCo. e os fabricantes mundiais
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de carros despendem muito dinheiro em publicidade para convencer possíveis clientes que seu produto é diferenciado. Os

clientes que valorizam a exclusividade de um produto tendem a se tornar fiéis tanto ao produto quanto à empresa que o

produz. Normalmente os novos entrantes têm, com o decorrer do tempo, que alocar muitos recursos para vencer as fideli-

dades de clientes já existentes. Para combater a percepção de exclusividade, os novos entrantes freqüentemente oferecem

produtos a preços mais baixos. No entanto, essa decisão, pode resultar em menos lucro ou até em perdas.

Requisitos de Capital. Competir em uma nova indústria (setor) requer que uma empresa tenha recursos para

investir. Além de instalações físicas, o capital é necessário para inovações, atividades de marketing e outras operações

comerciais essenciais. Mesmo quando competir em uma nova indústria (setor) parece atrativo, o capital necessário para

uma entrada bem-sucedida no mercado pode não ser possível investir em uma aparente oportunidade de mercado. Por

exemplo, a indústria do setor de defesa seria de muito difícil acesso devido ao considerável capital necessário para com-

petir. Além disso, devido às grandes exigências de conhecimento do setor de defesa, uma empresa poderia entrar nele

por meio da aquisição de outra já existente. Por exemplo, por meio de uma série de aquisições e joint ventures com pla-

yers locais, a empreiteira francesa Thales S.A. entrou em mercados da Inglaterra, Holanda, Austrália, África do Sul,

Coréia do Sul e Cingapura100. Mas ela tinha acesso ao capital necessário para fazê-lo.

Custos de Mudança. Os custos de mudança são aqueles nos quais os clientes incorrem uma única vez quando com-

pram de outro fornecedor. Os custos de comprar novos equipamentos auxiliares e de retreinar empregados, e mesmo os

custos psicológicos de terminar uma relação comercial podem ocorrer quando se muda para outro fornecedor. Algumas

vezes, os custos de mudança são baixos, como no caso em que o consumidor passa a comprar refrigerante. Os custos 

de mudança podem variar em função do tempo. Por exemplo, em termos de horas-crédito para se formar, o custo de

mudança de uma universidade para outra no caso de um calouro, é muito menor do que para um aluno que esteja

começando o último ano. Ocasionalmente, a decisão de um fabricante de produzir um novo produto inovador cria

altos custos de mudança para o consumidor final. Os programas de lealdade do cliente, tal como o programa de milhas

de uma companhia aérea, visam aumentar os custos de mudança para o cliente.

Se os custos de mudança forem altos, um novo entrante terá que oferecer um preço consideravelmente mais baixo

ou um produto muito melhor para atrair compradores. Normalmente, quanto mais estável for o relacionamento entre

as partes, maior será o custo de mudança para uma oferta alternativa.

Acesso a Canais de Distribuição. Com o decorrer do tempo, aqueles que fazem parte da indústria geralmente

criam meios eficazes de distribuir produtos. Uma vez criada uma relação com os distribuidores, a empresa irá cultivá-la

para criar custos de mudança para os distribuidores.

O acesso a canais de distribuição pode ser uma forte barreira à entrada para os novos entrantes, principalmente nas

indústrias de bens de consumo não-duráveis (por exemplo, em um supermercado onde o espaço de prateleira é limi-

tado) e nos mercados internacionais. Novos entrantes têm que convencer os distribuidores a comercializar seus produ-

tos, seja adicionalmente ou substituindo os produtos que estão distribuindo no momento. Price breaks e verbas coope-

radas destinadas à publicidade podem ser utilizadas para isso. No entanto, essas práticas reduzem o potencial de lucro

do novo entrante.

Desvantagens de Custo Independentes da Escala. Às vezes, concorrentes estabelecidos têm vantagens de custo que

novos entrantes não conseguem replicar. Tecnologia proprietária de produto, acesso favorável a matérias-primas, as

localidades desejadas e subsídios governamentais são alguns exemplos disso. A concorrência bem-sucedida exige que os

novos entrantes diminuam a importância estratégica desses fatores. Entregar as compras diretamente ao comprador

pode compensar a vantagem de uma localidade desejada; novos restaurantes em uma localidade indesejável muitas

vezes adotam essa prática. Da mesma maneira, os revendedores de automóveis sediados em regiões não atrativas (talvez

na região central de uma cidade) podem oferecer um serviço superior (como pegar o carro a ser consertado e depois

devolvê-lo ao cliente) para compensar a vantagem da localidade de um concorrente.

Política Governamental. Por meio das exigências de licenciamento, os governos também podem controlar a

entrada em uma indústria (setor). Os setores de bebidas alcoólicas, de emissoras de rádio e TV, bancário e de transporte

de mercadorias são exemplos de setores nos quais as decisões governamentais afetam as possibilidades de entrada. Além

disso, os governos geralmente restringem a entrada em algumas indústrias (setor) devido à necessidade de oferecer qua-

lidade ou de proteger empregos. Por outro lado, a desregulamentação das indústrias (setores), exemplificada pelo setor

de companhias aéreas (Ver o caso de abertura) e de serviços públicos nos Estados Unidos, permite a entrada de mais
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empresas101. Algumas das medidas governamentais mais divulgadas são as que envolvem leis antitruste. Por exemplo, os

governos norte-americano e da União Européia (UE) moveram uma ação antitruste contra a Microsoft. O acordo final

nos Estados Unidos envolveu uma penalidade relativamente pequena para a empresa. Porém as sentenças da UE foram

mais severas102.

Retaliação Esperada
As empresas que tentam entrar em uma indústria (setor) também prevêem as reações das companhias que fazem parte

dele. Uma expectativa de reações competitivas rápidas e intensas reduz a probabilidade de entrada de uma empresa, pois.

Se pode esperar uma forte retaliação quando as empresas já existentes têm grande interesse na indústria (setor) (por exem-

plo, têm ativos fixos de pouco ou nenhum uso alternativo), quando têm recursos consideráveis e quando o crescimento da

indústria (setor) for lento ou restrito. Por exemplo, qualquer empresa que tentar entrar na indústria automobilística atual-

mente pode esperar uma grande retaliação dos concorrentes já existentes devido ao excesso de capacidade.

Localizar nichos de mercado que não estão sendo atendidos pelos atuais concorrentes (incumbents) permite que os

novos entrantes evitem as barreiras à entrada. Pequenas empresas empreendedoras geralmente são mais adequadas para

identificar e atender segmentos de mercado não atendidos. Quando a Honda iniciou no mercado norte-americano, ela

se concentrou em motocicletas de motores pequenos, um mercado que empresas como a Harley-Davidson ignorou, e

desse modo, a Honda evitou a concorrência. Depois de consolidar sua posição, a Honda usou a sua força para atacar os

rivais introduzindo motocicletas maiores e competindo em um mercado mais amplo. As ações e reações competitivas

entre empresas como a Honda e a Harley-Davidson são discutidas com detalhes no Capítulo 5.

O Poder de Negociação dos Fornecedores 
Aumentar os preços e reduzir a qualidade dos seus produtos são possíveis meios de os fornecedores exercerem poder

sobre as empresas que competem em uma indústria (setor). Se uma empresa não conseguir recuperar os aumentos nos

custos de seus fornecedores por meio de sua própria estrutura de fixação de preços, sua lucratividade será reduzida

pelas ações de seus fornecedores. Um grupo de fornecedores tem poder quando:

● É dominado por poucas grandes empresas e é mais concentrado do que a indústria para a qual vende.

● Não houver produtos substitutos satisfatórios disponíveis para as empresas da indústria.

● As empresas da indústria não são um cliente importante para esse grupo de fornecedores.

● Os bens dos fornecedores são fundamentais para o êxito do mercado dos compradores.

● A eficácia dos produtos dos fornecedores criou altos custos de mudança para as empresas da indústria.

● Ele representa uma ameaça provável à integração à frente na indústria dos compradores. A possibilidade

aumenta quando os fornecedores têm recursos consideráveis e oferecem um produto altamente diferenciado.

O setor das companhias aéreas é um exemplo de uma indústria no qual o poder de negociação dos fornecedores

está mudando. Embora a quantidade de fornecedores seja pequena, a demanda por uma aeronave grande também é

relativamente pequena. A Boeing e a Airbus competem acirradamente pela maioria dos pedidos de grandes aviões103.

No entanto, uma mudança na estratégia das companhias aéreas para vôos regionais e de baixo custo aumentou a opor-

tunidade para outros fabricantes de aviões que produzem aeronaves menores e mais eficientes.

O Poder de Negociação dos Compradores
As empresas buscam maximizar o retorno do capital que investiram. Conseqüentemente os compradores (clientes de

uma indústria ou empresa) querem comprar produtos pelo menor preço possível – o ponto no qual a indústria obtém a

menor taxa de retorno aceitável sobre o capital que investiu. Para baixar seus custos, os compradores negociam melhor

qualidade, níveis mais elevados de atendimento e preços menores. Esses resultados são obtidos encorajando disputas

competitivas entres as empresas que compõem a indústria. Os clientes (grupos de compradores) têm poder quando:

● Compram uma grande parte da produção total de uma indústria.

● As vendas do produto que está sendo adquirido são responsáveis por uma parte significativa das receitas

anuais do vendedor.
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● Eles poderiam mudar para outro produto um custo baixo ou sem nenhum custo.
● Os produtos da indústria não são diferenciados ou são padronizados, e os compradores representam uma
ameaça possível se integraram para trás na indústria do vendedor.

Dispondo de uma maior quantidade de informações sobre os custos do fabricante e do poder da Internet como
uma alternativa de compra e distribuição, os consumidores aparentemente estão aumentando o seu poder de negocia-
ção em várias indústrias. Um dos motivos para essa mudança é que os compradores incorrem em um custo pratica-
mente nulo se decidirem comprar de outro fabricante ou revendedor. Essas realidades também estão forçando as com-
panhias aéreas a mudarem suas estratégias. Há muito pouca diferenciação no setor de viagens aéreas e os custos de
mudança são muito baixos. À medida que vai ocorrendo a consolidação no setor de telefonia, pela aquisição da AT&T e
MCI (Ver o Enfoque Estratégico sobre as empresas de telefonia versus empresas de TV a cabo), se estima que os clientes
comerciais terão menos poder para assegurar descontos, visto que existem menos prestadores de serviços104.

A Ameaça de Produtos Substitutos
Produtos substitutos são bens ou serviços externos a uma determinada indústria (setor), que executam funções iguais
ou semelhantes às de um produto que uma indústria (setor) produz. Por exemplo, como substituto do açúcar,
o NutraSweet (adoçante com aspartame) estabelece um limite máximo para os preços dos fabricantes de açúcar – o
NutraSweet e o açúcar exercem a mesma função, embora com características diferentes.

Outros exemplos de substitutos de produtos são o e-mail e o aparelho de fax ao invés de entregas de
correspondências de um dia para outro, garrafas de plástico no lugar de garrafas de vidro e chá no lugar de café. As edi-
toras de jornais sofreram uma queda gradativa na sua circulação ao longo dos anos, que se acelerou para uma perda de
1 a 3% no semestre findo em março de 2005. Essas quedas se devem aos canais notícias substitutos de, incluindo Inter-
net, canais de notícias na televisão a cabo, e-mail e mensagens via telefone celular105. Esses produtos estão se tornando
cada vez mais populares, principalmente entre os mais jovens, e como substitutos de produtos eles têm um potencial
significativo para continuar diminuindo a circulação geral de jornais.

Em termos gerais, os substitutos de produtos representam uma sólida ameaça para uma empresa quando os clientes
se deparam com pouco ou nenhum custo de mudança e quando o preço desse produto substituto é mais baixo ou
quando sua qualidade e capacidade de desempenho são iguais ou maiores do que as do produto concorrente. Diferenciar
um produto em dimensões que os clientes valorizam (tais como preço, qualidade, serviço, pós-venda e localidade) reduz
a atratividade de um substituto. Como ilustra o Enfoque Estratégico, as operadoras locais de telefonia perderam uma
base significativa de assinantes para empresas de TV a cabo que oferecem serviços de telefonia. Da mesma maneira, as
empresas de TV a cabo perderam base de assinantes de TV para operadoras de TV por satélite. As empresas vêm utili-
zando a abordagem de pacotes para aumentar os custos de mudança a fim de evitar essas substituições.

A Intensidade da Rivalidade entre Concorrentes
Como as empresas de uma indústria (setor) dependem umas das outras, as ações tomadas por uma geralmente provo-
cam reações competitivas. Em várias indústrias (setores) as empresas competem ativamente entre si. A rivalidade com-
petitiva se intensifica quando é desafiada pelas medidas de um concorrente ou quando uma empresa reconhece uma
oportunidade de melhorar a sua posição no mercado.

As empresas de uma indústria (setor) raramente são homogêneas. Elas diferem em recursos e capacidades e tentam
se diferenciar de seus concorrentes106. Geralmente as empresas tentam diferenciar seus produtos daquilo que seus con-
correntes oferecem, de maneira que os clientes as valorizem e que elas tenham vantagem competitiva. Entre as dimen-
sões visíveis nas quais a rivalidade se baseia estão preço, qualidade e inovações.

Como explicado no caso de abertura, a rivalidade entre concorrentes, como a United, US Airways, American e
outras grandes companhias aéreas, é intensa. A rivalidade competitiva também é intensa na indústria automobilística,
como descrito no Enfoque Estratégico. Na verdade, a rivalidade é tão intensa que tanto a General Motors quanto a Ford
tiveram uma queda significativa em seus ganhos devido a cortes de preços, que, por sua vez, levaram a classificação de
suas dívidas abaixo da classificação de investimento ou para o nível de alto risco107.

Como está indicado no Caso de Abertura e no Enfoque Estratégico sobre a indústria automobilística, vários fatores
influenciam a intensidade da rivalidade entre concorrentes. A seguir analisamos os fatores mais proeminentes que a
experiência mostra que afetam a intensidade da rivalidade entre as empresas.
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Enfoque Estratégico
O Serviço de TV por Satélite Substitui o Serviço de TV
Digital a Cabo, que Substitui o Serviço de Telefonia Local

Muitas companhias de TV a cabo estão oferecendo um pacote de serviços 
(incluindo TV digital, Internet com banda larga e serviços de telefonia local e de
longa distância). Essa abordagem de agrupamento de serviços funcionou particular-
mente bem para as grandes companhias como a Comcast, Time Warner e Cox. No
entanto, em 2004, os preços das ações de muitas dessas companhias de TV a cabo
caíram em relação ao S&P 500 à medida que os investidores viam as rivais de TV
por satélite como a Direct TV e Echostar (Dish Network) capturarem ex-assinantes
de TV a cabo. No início de 2004, as maiores operadoras de TV a Cabo, que tinham
cerca de 88% dos 64 milhões de assinantes, perderam mais 338.000 compradores
em relação aos níveis de 2003. Enquanto isso, a Direct TV aumentou sua quanti-
dade de assinantes em 409.000, totalizando 13 milhões, enquanto a Echostar con-
seguiu 340.000 assinantes, somando 10,1 milhões. Os assinantes de TV a cabo
estavam substituindo a TV via satélite. 

Da mesma forma, as operadoras de telefonia local da Bell há tempos vêm per-
dendo grande quantidade de clientes para o serviço de telefonia local de operadoras
de TV a cabo. As empresas de telefonia local vêm reduzindo o número de seus
empregados não só devido às empresas de TV a cabo, mas também devido ao fato
de o serviço de telefonia sem fio ser disponibilizado por concorrentes. 

Para combater a substituição pelas empresas de TV a cabo e de telefonia sem fio,
as companhias telefônicas vêm formando alianças estratégicas com empresas de TV
por satélite para oferecer serviços de TV e da mesma maneira vêm fazendo acordos
para aliar ou comprar operadoras ou licenças de serviços sem fio a fim de evitar uma
futura erosão no seu negócio predominante. Além disso, as companhias telefônicas
locais acrescentaram serviços de longa distância. Normalmente isso tem ocorrido por
meio de aquisições. A AT&T foi comprada pela SBC Communication, enquanto a Veri-
zon venceu a Quest na batalha para adquirir a MCI. 

Além do mais, as companhias telefônicas vêm colocando uma quantidade signifi-
cativa de cabos de fibra óptica, que permitem oferecer serviços de vídeo. No entanto,
as empresas precisam de uma grande base de assinantes para reduzir o custo de
oferecer vídeo. O problema com essa estratégia é que a base de assinantes disponí-
vel é muito onerada, com 80% das casas já assinando TV por satélite. Conseqüente-
mente a questão é se as companhias telefônicas vão conseguir competir como um
entrante relativamente tardio em termos de oferta de serviços de vídeo. Como uma
alternativa em curto prazo, algumas companhias telefônicas atualmente estão ven-
dendo serviço de TV por satélite por meio de empreendimentos de colaboração, tal
como a Verizon com a Direct TV. Da mesma forma, a SBC tem um acordo com a
Echostar para vender os serviços da Dish Network por intermédio de seus serviços
de cobrança dos clientes. 

Para piorar a situação, o custo de oferecer serviços de telefonia pela Internet é
significativamente mais baixo do que os custos de começar a atender clientes de
telefonia fixa (seja via cabo ou linha telefônica). Na metade de 2005, a EarthLink
anunciou que iria oferecer serviços de telefonia com uma nova tecnologia baseada
na Internet que permitia que os clientes utilizassem o tradicional aparelho de tele-
fone para fazer ligações. Até o momento, os outros serviços de telefonia baseados
na Internet, que se utilizam no protocolo de voz sobre IP (VoIP), exigem que os
clientes conectem os telefones diretamente a um computador ou roteador, o que
significa que o serviço de telefonia não fica disponível quando falta energia. As
substituições das companhias de TV a cabo e telefonia provavelmente continuarão
por meio dessa tecnologia, a menos que elas canibalizem seus próprios produtos e
também mudem para VoIP. Além dos altos investimentos em fibras ópticas para ser-
viços de vídeo, outra desvantagem para as companhias telefônicas os importantes
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Concorrentes Numerados ou Igualmente Equilibrados 
Rivalidades intensas são comuns em setores (indústrias) com várias empresas. Com muitos concorrentes é comum algu-

mas companhias acreditarem que podem agir sem provocar uma reação. No entanto, evidências indicam que as outras

empresas geralmente estão cientes das ações dos concorrentes, muitas vezes optando por reagir a elas. No outro extremo,

as indústrias (setores) com poucas empresas de porte e poder equivalentes também tendem a ter fortes rivalidades. As

bases grandes e muitas vezes de porte similar de recursos dessas empresas permitem ações e reações vigorosas. As disputas

competitivas entre a Airbus e a Boeing exemplificam a intensa rivalidade entre concorrentes relativamente equivalentes108.

Crescimento Lento da Indústria (Setor)
Quando um mercado cresce, as empresas tentam utilizar recursos para atender a uma base de clientes em expansão. Os

mercados em expansão reduzem a necessidade de capturar clientes de concorrentes. No entanto, a rivalidade em merca-

dos onde não há crescimento ou o crescimento é lento, se torna mais intensa à medida que as empresas lutam para

aumentar suas participações de mercado atraindo clientes dos concorrentes.

Normalmente as batalhas para proteger participações de mercado são acirradas. Certamente esse é o caso do setor

de companhias aéreas. A instabilidade no mercado que resulta desses empreendimentos competitivos reduz a lucrativi-

dade de todas as companhias aéreas em todo o setor. Como mostra o Caso de Abertura, a menor lucratividade é um dos

motivos pelos quais duas grandes companhias aéreas sediadas nos Estados Unidos pediram falência e outras de outros

países sofreram grandes perdas líquidas desde 2000.

Altos Custos Fixos ou Altos Custos de Armazenamento
Quando os custos fixos são responsáveis por grande parte dos custos totais, as empresas tentam utilizar sua capacidade pro-

dutiva. Fazer isso permite que a empresa distribua os custos em um volume maior de produção. Contudo, quando muitas

empresas tentam maximizar sua capacidade produtiva, cria-se excesso de capacidade em toda a indústria. Então, para redu-

zir seus estoques, as empresas normalmente baixam os preços dos seus produtos e oferecem abatimentos e outros descontos

especiais aos clientes. No entanto, essas práticas, comuns na indústria de fabricação de automóveis, muitas vezes intensifi-

cam a concorrência. O padrão do excesso de capacidade no nível da indústria (setor), seguido de intensa rivalidade entre as

empresas é freqüentemente observado nas indústrias com altos custos de armazenamento. Produtos perecíveis, por exemplo,

perdem o seu valor rapidamente com o decorrer do tempo. À medida que seus estoques aumentam, os fabricantes de pro-

dutos perecíveis muitas vezes utilizam estratégias de preço para vender seus produtos rapidamente.

Falta de Diferenciação ou Baixos Custos de Mudança
Quando os compradores encontram um produto diferenciado que satisfaz suas necessidades, eles freqüentemente com-

pram o produto, ao qual se tornam fiéis com o decorrer do tempo. As indústrias com muitas empresas que diferencia-

ram seus produtos com êxito têm menos rivalidade, o que resulta em menos competição para as empresas. As compa-

nhias que desenvolvem e mantêm um produto diferenciado que não pode ser facilmente imitado pelos concorrentes

geralmente obtêm retornos mais altos109. Todavia, quando os compradores consideram os produtos como commodities

(isto é, como produtos com poucas características diferenciadas), a rivalidade aumenta. Nesses casos, as decisões de

compra desses compradores se baseiam principalmente no preço e, em menor grau, no atendimento. Os computadores

contratos com sindicatos com os quais as companhias de TV a cabo e outros novos
entrantes no setor de serviços de telefonia pela Internet ainda não estão onerados
até o momento.

Fontes: P. Grant, 2005, Comcast plans major rollout of phone service over cable, Wall Street Journal, 10 de Janeiro, B1,
B5; P. Grant, 2005, Comcast aims to dial up profit – and growth, Wall Street Journal, 11 de Janeiro, C1, C5; T. Lowry & S.
E. Ante, 2005; Verizon’s video vision, Business Week, 2 de maio, 77; S. N. Mehta, 2005, SBC can’t resist a blast from its
past, Fortune, 21 de fevereiro, 30-51; S. N. Mehta, 2005, Verizon’s CEO makes the call, Fortune, 7 de março; D. Searcey,
2005, Earthlink to offer Internet calling on regular phones, Wall Street Journal, 6 de junho, B7; K. Brown & A. Latour,
2004, Phone industry faces upheaval as ways of calling change fast, Wall Street Journal, 25 de agosto, A1, A8; J. Druc-
ker, D. K. Berman & P. Grant, 2004, Showdown of the giants: Cable titans discuss offering cellular services, intensifying
foray into telecom’s turf, Wall Street Journal, 8 de novembro, B1, B4; A. Latour, 2004, Showdown of the giants; Verizon,
SBC saddle up to compete head to head with cable and TV service, Wall Street Journal, 8 de novembro, B1, B2; D. Lei-
berman, 2004; Cable companies’ subscriber base sinks, while satellite firms soar, USA Today, 11 de agosto, B3; S. Young
& A. Latour, 2004, Get ready for a new cell phone service – with an old name, Wall Street Journal, 6 de maio, B1, B2. 
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pessoais estão se tornando uma commodity. Conseqüentemente, estima-se que a concorrência entre Dell, HP e outros

fabricantes de computadores será forte.

O efeito dos custos de mudança é idêntico ao efeito dos produtos diferenciados. Quanto menores forem os custos

de mudança dos compradores, mais fácil será para os concorrentes atrair compradores pela fixação de preços e oferta de

serviços. Altos custos de mudança isolam, pelo menos parcialmente, os esforços dos rivais para atrair seus clientes. O

interessante é que os custos de mudança – como o treinamento de pilotos e mecânicos – são altos na compra de aviões.

Entretanto, a rivalidade entre a Boeing e a Airbus continua intensa porque os investimentos são extremamente altos

para ambas.

Grandes Interesses Estratégicos
A rivalidade competitiva provavelmente será grande quando for importante para muitos dos concorrentes ter um bom

desempenho no mercado. Por exemplo, embora seja diversificada e líder de mercado em outros negócios, a Samsung

visou à liderança de mercado de aparelhos eletrônicos e está se saindo muito bem. Este mercado é muito importante

para a Sony e outros grandes concorrentes, como a Hitachi, Matsushita, NEC e Mitsubishi. Há uma rivalidade conside-

rável neste mercado, que provavelmente continuará nos próximos anos.

Também podem existir grandes interesses estratégicos em termos de localização geográfica. Os fabricantes de auto-

móveis japoneses estão comprometidos com uma presença significativa no mercado norte-americano. Uma das princi-

pais razões para isso é que os Estados Unidos são o maior mercado individual para os produtos dos fabricantes de auto-

móveis. Devido aos interesses referentes aos Estados Unidos para os fabricantes japoneses e norte-americanos, a

rivalidade entre as empresas dos Estados Unidos e da indústria automobilística mundial é bastante intensa. É preciso

ressaltar também que embora a proximidade tenda a promover uma rivalidade maior, a concorrência fisicamente pró-

xima também tem possíveis benefícios positivos. Por exemplo, quando os concorrentes estão próximos uns dos outros,

é mais fácil para os fornecedores atendê-los, e os concorrentes podem criar economias de escala que levam a custos de

produção mais baixos. Além disso, a comunicação com os principais stakeholders da indústria, como os fornecedores, é

facilitada e mais eficiente quando estes estão próximos da empresa. No entanto, isso pode agir contra os fornecedores

que têm um estreito relacionamento com seus clientes110. Como mostra o Enfoque Estratégico sobre a indústria auto-

mobilística mundial, dois fornecedores automotivos que são dominados pelos seus principais compradores foram for-

çados a baixar seus preços, o que cousou grandes perdas para eles.

Altas Barreiras à Saída 
Às vezes as empresas continuam competindo em uma indústria mesmo que os retornos sobre o capital que investiram

sejam baixos ou negativos, e nesse caso, elas provavelmente irão enfrentar altas barreiras à saída, que incluem fatores

econômicos, estratégicos e emocionais, o que faz com que as empresas continuem em uma indústria mesmo quando a

lucratividade é questionável. As barreiras à saída são particularmente altas no setor de companhias aéreas, e a mais

comuns à saída são:

● Ativos especializados (ativos com valores associados a um determinado negócio ou local).

● Custos fixos de saída (tais como acordos trabalhistas).

● Inter-relações estratégicas (relações de dependência mútua, tais como as entre um negócio e outras partes das

operações de uma empresa, incluindo instalações compartilhadas e acesso a mercados financeiros).

● Barreiras emocionais (aversão a decisões de negócios economicamente justificadas devido ao temor pela car-

reira da pessoa, fidelidade aos funcionários etc.)

● Restrições governamentais e sociais (mais comuns fora dos Estados Unidos, essas restrições geralmente se

baseiam nas preocupações do governo com perda de empregos e efeitos econômicos regionais).

Interpretando as Análises da Indústria

As análises eficazes da indústria são resultado de estudos e interpretações meticulosas dos dados e informações de várias

fontes. A riqueza de dados específicos de uma indústria está disponível para ser analisada. Devido à globalização, os

mercados e as rivalidades internacionais têm de ser incluídos nas análises da empresa. Na verdade, as pesquisas mos-

tram que em algumas indústrias, as variáveis internacionais são mais importantes do que as locais como determinantes
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da competitividade estratégica. Além disso, devido ao desenvolvimento dos mercados globais, as fronteiras de um país

não restringem mais as estruturas da indústria. De fato, o movimento para atuação nos mercados internacionais amplia

as chances de sucesso de novos empreendimentos e de empresas mais bem edificadas111.

Depois do estudo das cinco forças da competição, a empresa pode criar os insights necessários para determinar a

atratividade da indústria em termos do potencial da empresa de obter retornos adequados ou superiores sobre o capital

que investiu. Em geral, quanto mais fortes forem as forças competitivas, menor será o potencial de lucro das empresas

em uma indústria. Uma indústria não atrativa tem poucas barreiras à entrada, fornecedores e compradores com sólidas

posições de negociação, fortes ameaças competitivas de produtos substitutos e uma intensa rivalidade entre concorren-

tes. Essas características da indústria tornam difícil para as empresas competitividade estratégica e obter retornos acima

da média. Por outro lado, uma indústria atrativa tem altas barreiras à entrada, fornecedores e compradores com pouco

poder de negociação, poucas ameaças competitivas de produtos substitutos e uma rivalidade relativamente mode-

rada112. A seguir nos voltamos para os grupos estratégicos que atuam nas indústrias.

Grupos Estratégicos

Um conjunto de empresas que enfatiza dimensões estratégicas semelhantes para utilizar uma estratégia similar é

chamado de grupo estratégico113. A concorrência entre as empresas em um grupo estratégico é maior do que a

concorrência entre um membro de um grupo estratégico e as empresas fora deste. Outra maneira de dizer isso é

que a concorrência intra-grupo estratégico é mais intensa do que a concorrência inter-grupos estratégicos. Na ver-

dade há mais heterogeneidade no desempenho entre as empresas em um grupo estratégico do que entre os grupos.

Os líderes de desempenho dos grupos conseguem seguir estratégias similares às das outras empresas do grupo e,

ainda assim manter a diferenciação estratégica para obter e sustentar vantagem competitiva114.

Um grupo estratégico é um conjunto de empresas que enfatiza dimensões estratégicas semelhantes para utilizar uma

estratégia similar

A extensão da liderança tecnológica, a qualidade do produto, as políticas de fixação de preços, os canais de distri-

buição e o atendimento ao cliente são alguns exemplos das dimensões estratégicas que um grupo estratégico pode tratar

de maneira semelhante. Os padrões de concorrência nos grupos estratégicos poderiam ser descritos desta maneira: "As

organizações de um grupo estratégico ocupam posições similares no mercado, oferecem bens similares a clientes simila-

res e podem também fazer escolhas similares no tocante à tecnologia de produção e outras características organizacio-

nais115". Conseqüentemente, a associação a um determinado grupo estratégico define as características essenciais da

estratégia da empresa116.

O conceito de grupos estratégicos pode ser útil para analisar a estrutura competitiva de uma indústria (setor). Essas

análises podem ajudar a diagnosticar a concorrência, o posicionamento e a lucratividade das empresas em uma indús-

tria (setor)117. Altas barreiras à mobilidade, alta rivalidade e poucos recursos entre as empresas de uma indústria (setor)

limitam a formação de grupos estratégicos118. No entanto, pesquisas indicam que após a formação destes grupos, seus

membros continuam relativamente estáveis ao longo do tempo, o que torna a análise mais fácil e mais útil119.

Utilizar grupos estratégicos para entender a estrutura competitiva de uma indústria (setor) requer que a empresa

coloque as ações e reações competitivas das empresas em termos de decisões de fixação de preços, qualidade do pro-

duto, canais de distribuição etc. Fazer isso mostra à empresa como determinadas companhias estão competindo similar-

mente em termos de como elas usam dimensões estratégicas similares. Por exemplo, há emissoras de rádios que são

únicas porque os consumidores preferem diferentes formatos musicais e programações (transmissão de notícias, entre-

vistas etc.). Normalmente, cria-se um formato de rádio por meio de opções no tocante a estilos musicais e não-musi-

cais, programação e estilo de locutor120. Estima-se que existam aproximadamente 30 formatos diferentes de rádio, o que

indica que há vários grupos estratégicos neste setor. As estratégias em cada um dos 30 grupos são semelhantes,

enquanto as estratégias no conjunto total de grupos estratégicos são diferentes. Conseqüentemente a Clear Channel

Communications, muitas vezes, é dona de várias emissoras em uma cidade grande, mas cada uma delas utiliza um for-

mato diferente. Portanto, a Clear Channel provavelmente possui emissoras atuando na maioria ou em todos os 30 gru-

pos estratégicos deste setor. Além disso, foi adicionado um novo grupo estratégico à medida que a XM e a Sirius cria-

ram uma intensa rivalidade na tentativa de atrair clientes corporativos tais como fabricantes e locadoras de carros, e
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assinantes individuais121. A rádio por satélite pode ser considerada um substituto porque é tecnologicamente diferente

da rádio terrestre, porém as empresas de rádio por satélite, cada uma delas com mais de 100 estações de rádio diferen-

tes, oferecem os mesmos tipos de formato musical e programação que as emissoras tradicionais oferecem. Embora as

empresas de rádio por satélite obtenham a maior parte de sua receita das assinaturas, elas são semelhantes às emissoras

de rádio terrestres no sentido de que fazem algum tipo de propaganda nas estações de entrevistas, notícias e esportes. As

empresas poderiam entender melhor a concorrência no setor de rádio comercial analisando as ações e reações das com-

panhias no tocante a dimensões estratégicas importantes como as que mencionamos. Com o acréscimo da rádio por

satélite é provável que a concorrência entre os vários grupos estratégicos aumente.

Os grupos estratégicos têm várias implicações. Primeiramente, pelo fato de as empresas de um grupo oferecerem

produtos similares para os mesmos clientes, a rivalidade competitiva entre elas pode ser intensa. Quanto mais intensa

for a rivalidade, maior será a ameaça para a lucratividade de cada empresa. Em segundo lugar, os pontos fortes das

cinco forças da indústria (setor) (as ameaças representadas pelos novos entrantes, o poder dos fornecedores, o poder

dos compradores, produtos substitutos e a intensidade da rivalidade entre os concorrentes) diferem entre os grupos

estratégicos. Em terceiro lugar, quanto mais próximos os grupos estratégicos estiverem em termos de suas estratégias,

maior será a probabilidade de rivalidade entre eles.

Interpretar corretamente os principais concorrentes ajuda uma empresa a formular e implantar uma estratégia ade-

quada. Evidentemente a XM e a Sirius estão em um grupo estratégico e competem diretamente uma com a outra. A XM

foi bem-sucedida na sua concentração em nova tecnologia, ao passo que a Sirius se concentrou em definir um conteúdo

inovador e exclusivo, já a Volkswagen tentou sair do seu grupo estratégico vendendo carros de preço médio. Porém não

conseguiu entrar no grupo estratégico das empresas com estratégias semelhantes que vendiam carros de primeira classe

(por exemplo: Mercedes-Benz, BMW). Devido a esses esforços, a VW perdeu participação em seus mercados básicos122.

Análise dos Concorrentes

O ambiente dos concorrentes é a parte final do ambiente externo que requer estudo. A análise dos concorrentes se

concentra em cada companhia com a qual uma empresa concorre diretamente. Por exemplo, as rádios por satélite XM e

Sirius, Home Depot e Lowe's, e a Boeing e a Airbus deveriam estar muito interessadas em entender os objetivos, as

estratégias, hipóteses e capacidades umas das outras. Além disso, a rivalidade intensa cria uma forte necessidade de

entender os concorrentes123. Na análise dos concorrentes, a empresa tenta entender:

● O que direciona o concorrente, como mostram seus objetivos futuros.

● O que o concorrente está fazendo e pode fazer, que é revelado por sua estratégia atual.

● Em que o concorrente acredita sobre a indústria (setor), como mostram suas premissas.

● Quais são as capacitações dos concorrentes, como mostram os seus pontos fortes e pontos fracos124.

As informações sobre essas quatro dimensões ajudam a empresa a preparar um perfil antecipado de reações de cada

concorrente (Ver a Figura 2.3). Os resultados de uma análise eficaz dos concorrentes ajudam uma empresa a entender,

interpretar e prever as ações e reações de seus concorrentes. Entender as ações dos concorrentes contribui claramente

para a capacidade da empresa de concorrer com sucesso na indústria (setor)125. As pesquisas indicam, cada vez mais,

que os executivos normalmente não analisam as possíveis reações dos concorrentes às suas ações126. Isso indica que as

empresas que fazem essas análises podem obter vantagem competitiva sobre as empresas que não as fazem.

Essencial para uma análise eficaz dos concorrentes é coletar dados e informações que possam ajudar a empresa a

entender as intenções dos concorrentes e as implicações estratégicas decorrentes127. Dados e informações úteis se com-

binam para formar a inteligência competitiva: conjunto de dados e informações que a empresa coleta para entender e

prever melhor os objetivos, estratégias, premissas e capacitações dos concorrentes, em cuja análise a empresa deve cole-

tar inteligência não só sobre seus concorrentes, mas também sobre as políticas públicas em países de todo o mundo.

Essa inteligência facilita o entendimento de uma postura estratégica dos concorrentes estrangeiros.

Inteligência competitiva é o conjunto de dados e informações que a empresa coleta para entender e prever melhor os

objetivos, estratégias, premissas e capacitações dos concorrentes.
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FIGURA 2.3 Componentes da Análise dos Concorrentes

Por meio da inteligência competitiva e de política pública eficaz, a empresa obtém os insights necessários para criar
vantagem competitiva e aumentar a qualidade das decisões estratégicas que toma quando define como competir com
seus rivais. A Microsoft vem analisando sua concorrente, a Google, em como superar e dominar o negócio de mecanis-
mos de busca, como fez na competição entre browsers com a Netscape. A revista Fortune disse que Bill Gates, o funda-
dor da Microsoft, em dezembro de 2003 estava fazendo a sua própria inteligência competitiva sobre a Google, nave-
gando em seu site, quando se deparou com uma página de classificados. "Por que, ele se perguntou, as qualificações
para tantos deles eram idênticas aos requisitos para os cargos da Microsoft? O Google era um site de busca na Internet,
porém na tela havia anúncios para engenheiros com históricos que não tinham nada a ver com busca e tudo a ver com
o negócio principal da Microsoft – pessoas treinadas em áreas como design de sistemas operacionais, otimização de
compiladores e arquitetura de sistemas distribuídos. Gates se perguntou se a Microsoft poderia estar enfrentando muito
mais do que uma guerra na área de busca. Um e-mail que ele enviou para uma série de executivos naquele dia, dizia:
“Temos que ficar de olho nesses caras. Parece que eles estão criando algo para competir conosco128”.

A Microsoft descobriu que o Google é um concorrente formidável. Ela não podia causar danos ao Google com uma
guerra de preços (como fez com a Netscape) porque o software do Google normalmente é oferecido gratuitamente. Não
há maneira de atrair anunciantes on-line porque os anunciantes pagam pelas vezes que os usuários clicam num anúncio
e pela quantidade de palavras-chave clicadas numa busca. Conseqüentemente a receita dos anúncios é definida por
decisão dos clientes, e não do Google. Além disso, não, pode esperar agrupar com êxito o mecanismo de busca com o
sistema operacional como a Microsoft fez na concorrência com a Netscape porque o Google “funciona a partir de um
Treo, um Blackberry, um telefone celular, uma televisão, um Apple ou um computador Linux – qualquer dispositivo
com algum tipo de teclado e acesso à Internet”. Como disse um ex-executivo da Microsoft, à Microsoft tem que jogar o
jogo da Google para competir com ela129”.

Como indica a análise do Google mostrada anteriormente, também é preciso prestar atenção aos complementadores
dos produtos e da estratégia de uma empresa130. Complementadores são a rede de empresas que vende bens ou serviços
complementares ou que são compatíveis com o produto ou serviço principal da empresa. Isso também pode incluir for-
necedores e compradores que têm uma relação sólida de “rede” com a empresa principal. Uma sólida rede de comple-
mentadores pode solidificar uma vantagem competitiva, como ocorreu no caso do Google devido à quantidade de pro-

Objetivos futuros
•  Como nossas metas se comparam com
    as metas dos nossos concorrentes?
•  Onde será colocada ênfase no futuro?
•  Qual é a atitude em relação aos riscos?

Estratégia atual
•  Como estamos concorrendo atualmente?
•  Esta estratégia comporta mudança na
    estrutura competitiva?

Premissas
•  Assuntos que o futuro será volátil?
•  Estamos operando sob um status quo?
•  Que hipóteses nossos concorrentes
    fazem sobre a indústria (setor)?

Capacitações
•  Quais são nossos pontos fortes e pontos
    fracos?
•  Qual a nossa classificação em relação aos
    nossos concorrentes?

Reação
•  O que nossos concorrentes vão fazer no 
    futuro?
•  Onde temos vantagens sobre nossos 
    concorrentes?
•  Como isso vai mudar o nosso  
    relacionamento?
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dutos de acesso à Internet com a qual opera sem problemas. Se um bem ou serviço do complementador agrega valor à
venda do bem ou serviço da empresa principal provavelmente criará valor para essa última. Por exemplo, há uma gama
de complementos necessários para vender automóveis, incluindo serviços financeiros para obter crédito, acessórios sofis-
ticados tais como equipamento de som, e garantias estendidas.

Complementadores são a rede de empresas que vende bens ou serviços complementares ou que são compatíveis com o

produto ou serviço principal da empresa.

Considerações Éticas
As empresas devem adotar práticas éticas geralmente aceitas na coleta de informações para sua inteligência compe-

titiva. As associações da indústria (setor) geralmente criam listas dessas práticas que as empresas podem adotar. Entre as

práticas consideradas legais e éticas estão (1) obter informações disponíveis para o público (tais como autos de proces-

sos, anúncios classificados dos concorrentes, relatórios anuais, relatórios financeiros em geral e relatórios disponibiliza-

dos junto à Security and Exchange Commission (SEC) e (2) freqüentar feiras e exposições comerciais para obter catálo-

gos dos concorrentes, ver suas exposições e ouvir debates sobre seus produtos.

Por outro lado, determinadas práticas (incluindo chantagem, invasão de propriedade, escuta clandestina e roubo de

projetos, amostras e documentos) são amplamente vistas como não-éticas e muitas vezes são ilegais. Para se protegerem

de fraude digital ou roubo por concorrentes que invadem os PC de seus funcionários, algumas empresas fazem seguro

para se proteger contra invasão de PC131.

Algumas práticas de inteligência competitiva podem ser legais, porém uma empresa tem de decidir se elas são éticas

também, dada a imagem que ela deseja como empresa cidadã. Particularmente no caso das transmissões eletrônicas, a

linha divisória entre as práticas legais e éticas pode ser difícil de se estabelecer. Por exemplo, uma empresa pode criar

endereços de sites na Internet que sejam tão semelhantes aos dos seus concorrentes e, desse modo ocasionalmente rece-

ber transmissões de e-mails destinados a esses concorrentes. Essa prática é um exemplo do desafio que as empresas

enfrentam quando decidem coletar informações sobre concorrentes e ao mesmo tempo estipulam o que fazer para evi-

tar que os concorrentes fiquem sabendo demais sobre elas.

Discussões abertas sobre as técnicas de coleta de informações podem ajudar uma empresa a assegurar que seus fun-

cionários, clientes, fornecedores e até possíveis concorrentes entendam suas convicções para adotar práticas de para

coletar informações sobre os concorrentes. Uma diretriz adequada no tocante a práticas de inteligência sobre os concor-

rentes é respeitar os princípios de moralidade comum e o direito dos concorrentes de não revelar determinadas infor-

mações sobre seus produtos, operações e intenções estratégicas132.
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• O ambiente externo das empresas é desafiador e complexo. Devido
ao impacto do ambiente externo no desempenho, a empresa tem de
desenvolver as habilidades necessárias para identificar as oportunida-
des e ameaças existentes nesse ambiente.

• O ambiente externo tem três partes principais (1) o ambiente geral
(elementos da sociedade mais ampla que afetam as indústrias e suas
empresas); (2) o ambiente do indústria (setor) (fatores que influen-
ciam uma empresa, suas ações e reações competitivas e o potencial de
lucro da indústria (setor) e (3) o ambiente do concorrente (no qual a
empresa analisa os objetivos, estratégias, premissas e capacidades
atuais de cada concorrente importante).

• O processo de análise do ambiente externo tem quatro etapas: esca-
neamento, monitoramento, previsão e avaliação. Por meio das análi-
ses ambientais, a empresa identifica oportunidades e ameaças.

• O ambiente geral tem seis segmentos: demográfico, econômico, polí-
tico/jurídico, sociocultural, tecnológico e global. O objetivo da
empresa é determinar, para cada segmento, a importância estratégica
das mudanças e das tendências ambientais.

• Comparado com o ambiente geral, o ambiente da indústria (setor)
tem um impacto mais direto sobre as ações estratégicas da empresa.
O modelo de cinco forças de concorrência inclui a ameaça à entrada,

o poder dos fornecedores, o poder dos compradores, produtos subs-
titutos e a intensidade da rivalidade entre os concorrentes. Estudando
essas forças a empresa encontra uma posição na indústria (setor) em
que ela pode influenciar as forças a seu favor ou pode se proteger do
poder dessas forças para aumentar a sua capacidade de obter retor-
nos acima da média.

• As indústrias são ocupadas por diferentes grupos estratégicos. Um
grupo estratégico é uma reunião de empresas que adotam estraté-
gias similares em dimensões similares. A rivalidade competitiva é
maior dentro do próprio grupo estratégico do que entre grupos
estratégicos.

• A análise dos concorrentes informa a empresa sobre os objetivos
futuros, as estratégias, premissas e capacidades atuais das empresas
com as quais compete diretamente. Ela deve examinar também os
complementadores que sustentam a estratégia de um concorrente.

• São utilizadas técnicas diferentes para criar inteligência sobre os con-
correntes: conjunto de dados, informações e conhecimentos que per-
mitem que a empresa entenda melhor seus concorrentes e assim
possa prever as prováveis ações estratégicas e táticas. As empresas
devem utilizar apenas práticas legais e éticas para coletar informa-
ções. A Internet aumenta as capacidades das empresas de coletar
insights sobre os concorrentes e suas intenções estratégicas.
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1. Por que é importante para uma empresa estudar e entender o
ambiente externo?

2. Quais são as diferenças entre o ambiente geral e o ambiente da
indústria (setor)? Por que essas diferenças são importantes?

3. Qual é o processo de análise do ambiente externo? O que a empresa
visa saber quando utiliza esse processo? 

4. Quais são os seis segmentos do ambiente geral? Explique as diferen-
ças entre eles.

5. Como as cinco forças de concorrência em uma indústria (setor)
afetam seu potencial de lucro?

6. O que é um grupo estratégico? Qual é o valor de conhecer o grupo
estratégico da empresa quando se formula a sua estratégia?

7. Qual é a importância de coletar e interpretar dados e informações
sobre os concorrentes? Que práticas uma empresa deve utilizar para
coletar inteligência sobre os concorrentes e por que?

RESUMO

QUESTÕES PARA REVISÃO

EXERCÍCIOS PARA APLICAÇÃO PRÁTICA

Fronteiras da Indústria (Setor)
Pense na natureza dos seguintes setores:

● Telecomunicações
● Computadores e periféricos
● Software de computador
● Artigos eletrônicos

Trabalhe em grupo para fazer os seguintes exercícios:

Parte 1
Estabeleça os limites que seu grupo acha que definem cada uma das qua-
tros indústrias (setores). Quando fizer isso, identifique os desafios que
está enfrentando para concluir esta tarefa. Onde aparentemente houver
coincidência e ambigüidade, defina uma norma de decisão para as suas
classificações. Uma coisa que pode ajudar seu grupo a decidir quanto aos
limites é como as cinco forças se aplicam às empresas que competem
umas com as outras. Por exemplo, você poderia perguntar se os seus pro-

dutos e serviços são "rivais" ou "substitutos" uns dos outros. Depois
identifique 20 empresas famosas que atualmente são participantes
importantes de uma dessas quatro indústrias (setores) e inclua a SBC,
Apple, Microsoft e Motorola para ter um total de 24 empresas. As suas
seleções devem ter pelo menos quatro empresas em cada categoria.

Parte 2
Acesse um site comercial como finance.yahoo.com ou hoovers.com e des-
cubra o seu esquema de classificação de indústrias (setores) para as empre-
sas que você está analisando. Depois obtenha os relatórios anuais para
investidores de um grande fundo mútuo que investe amplamente no mer-
cado de ações, como o administrado pela Fidelity, e de um fundo de parti-
cipação de aposentadoria, como os administrados pela CalPers, TIAA-
CREF ou organizações semelhantes. Esses documentos devem estar
disponíveis no site de cada organização. Estude como cada fundo de parti-
cipação classifica as empresas que você está considerando para concluir
esta tarefa. Compare sua classificação dos limites da indústria (setor) com
as feitas pelos fundos de investimento. Existem diferenças entre os limites
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da indústria (setor) que você criou e os preparados pelas empresas de
fundo de investimentos? Se houver, quais são as diferenças? Quando você
analisa as diferenças, se houver alguma, elas fazem sentido para você? Por
que sim ou por que não? Que hipóteses subjacentes podem causar diferen-
ças nos limites da indústria (setor) que você está estudando?

Parte 3 
Com base nas informações coletadas e nas respostas que você preparou
para a Parte 2, responda às seguintes perguntas:

1. As diferentes classificações dos limites da indústria (setor) que você
observou criam problemas quando as empresas tentam analisar uma
indústria (setor). Se sim, descreva esses problemas.

2. Qual é o efeito das várias classificações das indústrias (setores) no
uso do modelo de cinco forças para analisar uma indústria (setor)?

3. Que informações, perspectivas e análises adicionais você sugeriria que
fizessem parte da análise de uma indústria (setor) à luz dos seus resultados?

Grupos Estratégicos e Restaurantes
Em Grupo
Crie um mapa do grupo estratégico do setor de restaurantes na sua
cidade. Defina grupos estratégicos e apresente uma justificativa para os
agrupamentos que criou. Identifique explicitamente os critérios para
definir cada grupo e para diferenciá-lo dos outros grupos. Inclua de três
a cinco restaurantes concorrentes em cada grupo estratégico e prepare-se
para discutir as diferenças competitivas entre os grupos estratégicos.

A Classe Toda
Compare os vários mapas de grupos estratégicos criados pelos diferentes
grupos na sala de aula. Cada grupo deve apresentar a lógica da sua classi-
ficação, independentemente do que os outros grupos dizem. Discuta as
diferenças que podem existir tanto em termos de estrutura de grupo
estratégico do setor e de onde determinados restaurantes se situam na
estrutura do grupo.

As Cinco Forças e o Setor de Companhias
Aéreas de Passageiros
Geralmente se observa que se todos os lucros e perdas declarados publi-
camente pelas companhias aéreas de passageiros norte-americanas fos-
sem somados, o total seria negativo. Com esse fato conclui-se que o setor
de linhas aéreas é difícil de se atuar. No entanto, várias empresas operam
com lucro nesse setor e algumas, como a Southwest (LUV), JetBlue
(JBLU) e a AirTran (AA), o fizeram com muita regularidade nos últimos
anos apesar dos tempos difíceis do setor. Evidentemente as equipes de
gerência dessas firmas têm um entendimento sofisticado das forças que
atuam no setor das companhias aéreas. Utilizando esse entendimento,
esses gerentes encontraram uma posição em um setor difícil na qual suas
empresas estão protegidas contra o potencial destruidor de lucros das
cinco forças. Também é verdade que os gerentes que tentam expulsar
transportadoras mais antigas por meio da falência, ao mesmo tempo,

têm que prestar atenção no contexto do mesmo setor (indústria). Os
gerentes da America West Airlines, que adquiriram o US Airways Group
(LLC), United Airlines (UALAQ) e a Delta Airlines (DAL) precisam
tomar ações eficazes para aumentar a possibilidade de suas empresas
poderem sair da falência e começar a operar com lucro novamente.

O modelo das cinco forças pode ajudar a ver como todas as empresas
moldam suas estratégias para que se encaixem nas condições da indústria
(setor) quando é feita uma aplicação útil e ponderada. Neste exercício você
vai analisar as cinco forças que afetam uma indústria (setor) e identificar
as formas como as forças adversas estão sendo administradas. Evidente-
mente, no setor de linhas aéreas comerciais de passageiros existem muitas
forças negativas e as soluções vão além das respostas simplistas tais como
"cortar custos" ou "aumentar a receita". Porém observe também que exis-
tem alguns aspectos positivos no setor de companhias aéreas – aspectos
que as empresas devem explorar a seu favor.

Em Grupo 
Utilizando um dos pares de companhias aéreas a seguir, seu grupo irá
fazer uma análise que examine a natureza de cada uma das cinco forças
que afetam o setor e como as duas empresas do par estão administrando
cada uma delas. No tocante à "transportadora com preços baixos" na sua
análise, a gerência provavelmente parte da estratégia bem-sucedida em
andamento. No tocante à tradicional companhia aérea, as medidas
podem ser aquelas que os gerentes tomaram para reestruturar suas
empresas sob proteção contra falência (Capítulo 11). É importante
observar que todas as equipes de gerência têm que lidar com forças do
setor. Além disso, independentemente de seu desempenho no passado, a
gerência precisa trabalhar para posicionar a empresa de forma que as
forças negativas sejam neutralizadas, e as positivas exploradas.

● Southwest e US Airways/America West
● Air Train e United
● JetBlue e Delta

Para a análise de cada uma das forças, observe todas as fontes prin-
cipais de impacto sobre os lucros que o seu grupo identificar, tanto aque-
las que dificultam quanto as que facilitam obter retornos acima da
média. Lembre-se de que toda força é rica, com múltiplos componentes
que exigem uma análise profunda e a utilização de princípios financei-
ros. Utilize as fontes de informações sobre a indústria (setor) da
imprensa comercial, Internet, análise de corretores da bolsa e outras fon-
tes para entender bem a pressão que os gerentes sofrem neste setor. Só
depois de trabalhar na análise de cada uma das forças o seu grupo deve
se voltar para o par de empresas que lhe foi designado.

Para cada uma das companhias que lhe foi designada, utilize as
mesmas várias fontes para entender como cada empresa está lidando
com a força específica com a qual está se deparando. Observe que res-
postas como "cortar custos" e "aumentar a receita" são por si só incom-
pletas e não explicam como e por que as medidas serão eficazes em ter-
mos de administrar ou explorar a força do setor.

Depois de um debate com participação de toda a classe sobre con-
clusões do grupo quanto à natureza das cinco forças, cada grupo apre-
sentará sua análise do par que lhe foi designado e a provável eficácia das
medidas atuais dos gerentes.
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O Ambiente Interno:
Recursos, Capacitações e
Competências Essenciais

3CAPÍTU
LO

OBJETIVOS DE CONHECIMENTO

O estudo deste capítulo dará a você o conhecimento da administração estratégica necessário
para:

1. Explicar a necessidade de as empresas estudarem e entenderem o seu ambiente interno.

2. Definir valor e discutir a sua importância.

3. Descrever as diferenças entre recursos tangíveis e intangíveis.

4. Definir capacitação e discutir como são criadas.

5. Descrever quatro critérios utilizados para definir se os recursos e as capacitação são com-
petências essenciais.

6. Explicar como a análise da cadeia de valor é utilizada para identificar e avaliar recursos e
capacitação.

7. Definir terceirização e discutir os motivos para o seu uso.

8. Discutir a importância de identificar pontos fortes e pontos fracos internos.
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Caso de Abertura
A Capacitação de Inovar: uma Fonte Essencial para Vantagem
Competitiva 

Fontes: M.Elliot, 2005, Small world, big stakes, Time, 27 de junho, 30-34; M.Souers, 2005, PetsMart’s animal attractions, Business Week Online,
www.businessweek.com, 3 de maio; M.Kazmierczak, J.James e W.T.Archey, 2005; Losing the competitive advantage: The challenge for science and
technology in the United States,.American Electronics Association Report, fevereiro de 2004, Innovate America, Relatório da Iniciativa Nacional de Inova-
ção, Conselho de competitividade, dezembro; M.A.Prospero, 2004, Prêmio de Inovação, Fast Company, www.fastcompany.com., dezembro.

De acordo com o relatório final sobre a Iniciativa
Nacional de Inovação emitido pelo Conselho Norte-
americano de Competitividade, a inovação é o fator
mais importante para determinar o êxito de uma
empresa no século 21. Embora muitas empresas
tenham se tornado altamente eficientes nos últimos
25 anos, elas precisarão ser extremamente inova-
doras nos próximos 25 anos e nos anos seguintes
para criar vantagens competitivas sustentáveis. O
mundo está ficando mais interligado e competitivo
devido ao processo de globalização cada vez mais
veloz. O cenário competitivo está se tornando mais
nivelado entre os vários países à medida que até
empresas em alguns mercados emergentes no
momento são concorrentes globais. Certamente as
empresas da China e da Índia e algumas da Rússia
estão competindo eficazmente nos mercados glo-
bais. A China tem quase quatro vezes mais enge-
nheiros que os Estados Unidos e recebe mais
investimentos estrangeiros diretos (FDI). A Suécia,
Finlândia, o Japão e a Coréia do Sul investem mais
em pesquisa e desenvolvimento como parte do PIB
do que os Estados Unidos. Quatorze das 25
empresas de tecnologia da informação (TI) mais
competitivas estão na Ásia. Quase 50 % das paten-
tes protocoladas nos Estados Unidos vêm de
empresas estrangeiras e inventores nascidos em
outros países. Alguns analistas prevêem que Brasil,
China, Índia e Rússia (BRICs) serão players impor-
tantes na economia global nos próximos 50 anos.

O aumento da concorrência tornou as inova-
ções cada vez mais importantes em todos os tipos
de mercado. Melhorias incrementais em produtos e
processos já não são mais suficientes para susten-
tar uma vantagem competitiva em várias indústrias
(setores). Por exemplo, a PetsMart vem liderando o
mercado em grande parte porque continua ofere-
cendo aos consumidores mais valor do que os con-
correntes por meio de serviços inovadores. Além de

sua extensa linha de produtos, a empresa oferece
serviços como tratar da aparência, treinamento e
alojamento. Os pet shops são populares entre os
clientes e o mais novo PetsHotel oferece quartos
com temperatura controlada para cães e gatos com
tratamento especial todos os dias, assistência 24
horas e um veterinário de plantão. Estão sendo fei-
tos testes-piloto com spas de um dia para cães. A
alta gerência da PetsMart estima que os serviços
aumentarão 20% das receitas totais nos próximos
anos.

Devido à necessidade de inovar para continuar
competitiva, a Nokia reorganizou suas operações
comerciais em quatro plataformas: telefones
móveis, multimídia, redes e soluções empresariais.
Os executivos achavam que esses negócios tinham
potencial de crescimento e queriam que eles rece-
bessem mais ênfase e autonomia para inovar. Um
conselho de estratégia global revisa as idéias de
novos produtos, propostas para assegurar que elas
correspondam à visão da empresa, porém as áreas
de negócios recebem uma flexibilidade considerá-
vel para atender seus clientes com ofertas de
novos produtos. Espera-se que cada divisão atue
como uma incubadora de novos produtos e obte-
nha insights dos clientes para assegurar que os
novos produtos sejam bem recebidos no mercado.
Essas medidas visam ajudar a empresa a obter ou
sustentar sua vantagem competitiva. A Nokia sofre
grande concorrência da Motorola e da Microsoft, o
que a força a se tornar mais inovadora ou perder
participação de mercado.

As capacidades inovadoras se tornaram mais
importantes para que as empresas continuem com-
petitivas. As mudanças na Nokia visam enriquecer
suas capacitações inovadoras. Muitas empresas
estão remodelando seus modelos de negócios e
culturas além das mudanças estruturais exemplifi-
cadas pelas que foram feitas na Nokia.
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Como discutimos nos primeiros dois capítulos, vários fatores da economia global, incluindo o rápido avanço dos

recursos da Internet1 e da globalização em geral, tornaram cada vez mais difícil para as empresas criar uma vantagem

competitiva que possa ser sustentada por qualquer período de tempo2. Nesses casos, as empresas tentam criar vanta-

gens sustentáveis, mas como sugere o Caso de Abertura, (veja o Capítulo 1 para obter uma explicação de vantagem

competitiva), elas têm pouca probabilidade de conseguir isso, a menos que produzam constantemente produtos inova-

dores3. A PetsMart utilizou serviços inovadores para sustentar sua vantagem competitiva no setor de bens e serviços

para animais de estimação. A Nokia implantou mudanças para melhorar suas capacitações inovadoras a fim de com-

petir melhor com a Motorola e a Microsoft. Outras empresas como a Procter & Gamble, General Electric (GE) e John-

son & Johnson vêm modificando suas culturas e seus modelos de negócios para aumentar sua produção inovadora a

fim de continuarem altamente competitivas no ambiente atual4. As empresas devem ter não só a estrutura correta,

como fez a Nokia, mas também os recursos adequados para gerar capacitações inovadoras. A probabilidade de criar

uma vantagem competitiva sustentável aumenta quando as empresas utilizam seus recursos, capacitações e competên-

cias essenciais nos quais podem basear e implantar suas estratégias5.

As vantagens competitivas e as diferenças que elas criam no desempenho da empresa muitas vezes estão intimamente

ligadas aos recursos que as empresas têm e como eles são geridos6. Os recursos são a base para a estratégia e os grupos

exclusivos de recursos geram vantagens competitivas que levam à criação de riquezas7. Para identificar e utilizar com

sucesso seus recursos com o decorrer do tempo, as principais empresas têm que pensar constantemente em como geren-

ciá-los visando aumentar o valor para os clientes8. Como mostra este capítulo, as empresas obtêm competitividade estra-

tégica e retornos acima da média quando suas competências essenciais exclusivas são adquiridas, agrupadas e alavancadas

eficazmente para aproveitar as oportunidades no ambiente externo9. As pessoas são um recurso particularmente impor-

tante para produzir inovações e obter vantagens competitivas10. Mesmo que não sejam fundamentais em algumas indús-

trias (setores), elas são necessárias para a criação e implantação de estratégias das empresas11. Na realidade, devido à

importância dos funcionários talentosos, atualmente existe uma força de trabalho global. Como diz Richard Florida:

"onde quer que o talento vá, as inovações, a criatividade e o crescimento econômico certamente irão atrás12".

Com o tempo, os benefícios de estratégia de criação de valor de uma empresa podem ser imitados pelos seus con-

correntes. Em outras palavras, todas as vantagens competitivas têm uma vida limitada13. A questão da imitação não é se

ela ocorrerá, mas quando. Normalmente a sustentabilidade de uma vantagem competitiva depende de três fatores: (1) o

índice de obsolescência das competências essenciais devido a mudanças ambientais, (2) a disponibilidade de substitutos

da competência essencial e (3) a imitabilidade da competência essencial14.

O desafio em todas as empresas é administrar eficazmente as competências essenciais atuais e, ao mesmo tempo,

criar novas15. Somente quando as empresas criam um fluxo constante de capacitações que contribuem para vantagens

competitivas é que elas obtêm competitividade estratégica e retornos acima da média, e continuam à frente dos seus

concorrentes (Ver Capítulo 5).

No Capítulo 2 analisamos os ambientes geral, da indústria (setor) e dos concorrentes. Dispondo desse conheci-

mento das realidades e condições do seu ambiente externo, as empresas podem entender melhor as oportunidades do

mercado e as características do ambiente competitivo no qual elas existem. Neste capítulo, nos concentramos na

empresa em si. Analisando o ambiente interno, uma empresa determina o que ela pode fazer – isto é, as medidas permi-

tidas pelos seus recursos, capacidades e competências essenciais exclusivos. Como foi discutido no Capítulo 1, as com-

petências essenciais são a fonte de vantagem competitiva de uma empresa. A magnitude dessa vantagem competitiva

depende principalmente da exclusividade das competências essenciais da empresa16. Associar o que a empresa pode fazer

ao que ela possa vir a fazer (o que depende das oportunidades e ameaças do ambiente externo) permite que a empresa

crie visão, busque a sua missão, selecione e implante suas estratégias.

Começamos este capítulo com uma discussão sobre a natureza da análise do ambiente interno da empresa. Depois

discutimos o papel dos recursos e das capacitações na criação das competências essenciais, que são as fontes das vanta-

gens competitivas da empresa. Nesta discussão estão incluídas as técnicas que as empresas utilizam para identificar e

avaliar recursos e capacitações e os critérios para selecionar as competências essenciais dentre eles. Recursos e capacita-

ções não têm valor inerente, porém eles criam valor quando a firma pode utilizá-los para executar determinadas ativi-

dades que resultam em vantagem competitiva. Conseqüentemente, também discutimos neste capítulo o conceito de

cadeia de valor e analisamos quatro critérios para avaliar competências essenciais que determinam vantagem competi-

tiva17. O capítulo termina com comentários alertando sobre a necessidade de as empresas evitarem que suas competên-

cias essenciais se tornem rigidez essencial. A existência de rigidez essencial indica que a empresa está presa demais ao

seu passado, o que a impede de criar constantemente novas vantagens competitivas.

Administração Estratégica70

CapHITT03.qxd  25.09.07  16:45  Page 70



A Natureza da Análise do Ambiente Interno

O Contexto da Análise Interna
Na economia global, fatores tradicionais como o custo da mão-de-obra, acesso a recursos financeiros e matérias-pri-
mas, e mercados protegidos ou regulamentados continuam sendo fontes de vantagem competitiva, porém em menor
grau18. Um motivo importante para esse declínio é que as vantagens criadas por essas fontes mais tradicionais podem
ser superadas pelos concorrentes por meio de uma estratégia internacional (discutida no Capítulo 8) e pelo fluxo de
recursos na economia global. A necessidade de identificar fontes adicionais e talvez novas de vantagem competitiva des-
taca a importância de entender os recursos e as capacitações de uma empresa.

Cada vez mais as pessoas que analisam o ambiente interno de uma empresa devem utilizar uma mentalidade globa-
lizada. Mentalidade globalizada é a capacidade de estudar um ambiente interno de maneira que não dependa das pre-
missas de um único país, cultura ou contexto19. As pessoas com mentalidade globalizada reconhecem que suas empresas
têm que ter recursos e capacitações que permitam o entendimento e as reações adequados a situações competitivas que
são influenciadas por fatores específicos de um determinado país e culturas sociais exclusivas.

Mentalidade globalizada é a capacidade de estudar um ambiente interno de maneira que não dependa das premissas
de um único país, cultura ou contexto

Por fim, a análise do ambiente interno de uma empresa requer pessoas que avaliem o portfólio de recursos da
empresa e os agrupamentos de recursos e capacitações heterogêneos criados pelos gerentes20. Essa perspectiva sugere que as
empresas isoladas possuem pelo menos alguns recursos e capacitações que outras empresas não – pelo menos não na
mesma combinação. Os recursos são a fonte de capacitações, algumas das quais levam à criação das competências essen-
ciais de uma empresa ou de suas vantagens competitivas21. Entender como alavancar o grupo exclusivo de recursos e a
capacitações de uma empresa é o ponto-chave que os tomadores de decisão buscam quando analisam o ambiente interno.
A Figura 3. 1 ilustra a relação entre recursos, capacitações e competências essenciais e mostra como as tópicos detalhada-
mente, descrevemos valor e como as empresas utilizam seus recursos, capacitações e competências essenciais para criá-lo.

Criando Valor
Explorando suas competências essenciais ou vantagens competitivas para pelo menos atender, se não superar, os

padrões exigentes da concorrência global, as empresas criam valor para seus clientes22.

FIGURA 3. 1 Componentes da Análise Interna que Levam à Vantagem Competitiva e Competitividade Estratégica
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O valor é medido pelas características de desempenho de um produto e pelos atributos pelos quais os clientes estão

dispostos a pagar. As empresas têm que oferecer valor aos clientes que seja superior ao valor oferecido pelos concorren-

tes para criar vantagem competitiva23. As evidências indicam que os clientes estão cada vez mais percebendo valores

mais altos nas marcas globais, e não apenas nas locais24. As firmas criam valor agrupando inovadoramente seus recursos

e capacitações 25. As empresas que não conseguem agrupar criativamente seus recursos de maneira que agregue valor

para os clientes sofrem declínios no seu desempenho.

O valor é medido pelas características de desempenho de um produto e pelos atributos pelos quais os clientes estão dis-

postos a pagar.

Afinal, criar valor para os clientes é a fonte dos retornos acima da média para uma empresa. O que a empresa planeja

em relação à criação de valor afeta sua escolha de estratégia no nível de negócios (Ver o Capítulo 4) e a sua estrutura

organizacional (Ver o Capítulo 11)26. Na nossa discussão das estratégias no nível de negócios no Capítulo 4 observamos

que o valor é criado pelo baixo custo de um produto, pelas suas características altamente diferenciadas ou por uma com-

binação de baixo custo e alta diferenciação em relação ao que os concorrentes oferecem. Uma estratégia no nível de negó-

cios só é eficaz quando seu uso é baseado na exploração das competências essenciais atuais da empresa. Conseqüente-

mente as empresas bem–sucedidas analisam constantemente a eficácia das competências essenciais atuais e futuras27.

Anteriormente, o processo de administração estratégica se preocupava em grande parte em entender as característi-

cas da indústria (setor) no qual a empresa competia e, à luz dessas características, em determinar como a empresa deve-

ria se posicionar em relação aos concorrentes. Essa ênfase nas características da indústria (setor) e a estratégia competi-

tiva subestimavam o papel dos recursos e capacitações da empresa na criação de vantagem competitiva. Na verdade, as

competências essenciais, juntamente com as posições produto-mercado, são as fontes mais importantes de vantagem

competitiva28. As competências essenciais de uma empresa, além dos resultados das análises dos seus ambientes geral,

da indústria e dos concorrentes, devem orientar a sua seleção de estratégias. Tanto os recursos que a empresa possui

quanto o contexto são importantes na formulação da estratégia29. Como observou Clayton Christensen: "os estrategistas

bem-sucedidos têm que cultivar um entendimento profundo dos processos de competência e evolução e dos fatores que

dão suporte a cada vantagem. Só assim eles serão capazes de ver quando as vantagens antigas estão prestes a desaparecer

e como novas vantagens podem ser criadas no lugar delas30". Enfatizando as competências essenciais na formulação das

estratégias, as empresas aprendem a competir com base principalmente nas diferenças específicas da empresa. Porém

elas devem, também estar cientes de como as coisas estão mudando no ambiente externo.

O Desafio da Análise Interna 
As decisões que os gerentes de decisões estratégicas tomam em termos dos recursos, das capacitações e das competências

essenciais da empresa não são rotineiras31, têm implicações éticas32 e influenciam consideravelmente a capacidade da

empresa de obter ganhos acima da média33. Tomar essas decisões – identificar, elaborar, distribuir e proteger recursos,

capacitações e competências essenciais – pode parecer relativamente fácil, no entanto, essa tarefa é tão desafiadora e difí-

cil quanto qualquer outra com as quais os gerentes estão envolvidos. Além disso, ela está se internacionalizando cada vez

mais34. Algumas pessoas acham que a pressão sobre os gerentes para tomarem somente decisões que ajudem a empresa a

atingir os ganhos trimestrais esperados pelos analistas de mercado torna mais difícil analisar os recursos internos de

maneira precisa35. Identificar as competências essenciais da empresa é fundamental antes de se tomar decisões estratégi-

cas importantes, incluindo aquelas associadas a entrar em mercados ou aos mercados já existentes, investir em novas tec-

nologias, criar capacidades novas ou extras de fabricação, ou formar novas parcerias estratégicas.

O desafio e a dificuldade de tomar decisões eficazes são indicados pelas evidências preliminares que sugerem que

metade das decisões organizacionais falha36. Às vezes, comete erros quando a empresa analisa o seu ambiente interno. Os

gerentes podem, por exemplo, identificar capacidades como competências essenciais que não criam vantagem competi-

tiva. Quando ocorre um erro, as pessoas que tomam decisões têm que ter a confiança para admiti-lo e tomar medidas

corretivas37. Uma empresa pode ainda crescer com erros bem intencionados – o aprendizado gerado pelo ato de cometer

e corrigir erros pode ser importante para a criação de novas vantagens competitivas38. Além disso, as empresas podem

aprender com a falha resultante de um engano – isto é, o que não fazer quando se busca vantagem competitiva39.

Para facilitar a elaboração e utilização das competências essenciais, os gerentes precisam ter coragem, autocon-

fiança, integridade, capacitação de lidar com incertezas e complexidades e a disposição de responsabilizar as pessoas
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pelo seu trabalho e serem eles mesmos responsabilizados. Conseqüentemente, as decisões gerenciais difíceis referentes a

recursos, capacidades e competências essenciais são caracterizadas por três condições: incerteza, complexidade e confli-

tos intra-organizacionais (Ver a Figura 3.2)40.

Os gerentes se deparam com incertezas no tocante a novas tecnologias proprietárias, tendências econômicas e polí-

ticas que mudam rapidamente, transformações nos valores sociais e modificaçoes nas demandas dos consumidores41. As

incertezas ambientais aumentam a complexidade e a gama das questões a serem analisadas quando se estuda o ambiente

interno42. As idéias preconcebidas sobre como lidar com as incertezas afetam as decisões referentes aos recursos e às

capacidades, que se tornarão a base da vantagem competitiva da empresa. Por fim, os conflitos intra-organizacionais sur-

gem quando se tomam decisões sobre as competências essenciais a se fomentar e como fomentá-las.

Quando se tomam decisões que são afetadas por essas três condições, é necessário discernimento. Discernimento é a

capacidade de se tomar decisões bem-sucedidas quando não há um modelo ou uma norma obviamente precisa ou

quando os dados relevantes não são confiáveis ou são incompletos. Nesse tipo de situação, as pessoas que tomam deci-

sões devem ter cuidado com possíveis idéias cognitivas preconcebidas. O excesso de confiança, por exemplo, muitas

vezes pode baixar o valor quando uma decisão correta não é óbvia, tal como avaliar se um recurso interno é um ponto

forte ou um ponto fraco43.

Quando avaliam, as pessoas que tomam decisões geralmente assumem riscos inteligentes. No cenário competitivo

atual, a avaliação dos executivos pode ser uma fonte particularmente importante de vantagem competitiva. Um dos

motivos para isso é que, com o decorrer do tempo, a avaliação eficaz permite que uma empresa crie uma reputação

sólida e mantenha a fidelidade dos stakeholders, cujo suporte está associado aos retornos acima da média44.

Mudanças significativas no potencial de criação de valor dos recursos e das capacitações de uma empresa podem

ocorrer numa economia global que passa por mudanças constantes. Como essas mudanças afetam o poder e a estrutura

social de uma empresa, pode surgir inércia ou resistência. Embora essas reações possam ocorrer, as pessoas que tomam

decisões não devem negar as mudanças necessárias para assegurar a competitividade estratégica da empresa. Negando a

necessidade de mudanças, podem-se evitar experiências difíceis em curto prazo, mas, em longo prazo, não mudar

quando necessário leva a declínios no desempenho e, na pior das hipóteses, a falhas45. Recentemente a IBM vem

fazendo mudanças significativas para se preparar para o futuro. Por exemplo, ela vendeu o seu departamento de fabrica-

ção de laptops para a Lenovo, uma empresa chinesa. Ela também simplificou suas operações comerciais na Europa, e

está tentando reduzir sua burocracia e aumentar sua capacitação de reagir a mudanças rápidas em seu ambiente46. A

Microsoft busca constantemente novas maneiras de oferecer valor aos seus consumidores. Jeff Raikes, chefe da divisão

de aplicativos comerciais da Microsoft, observou que um dos focos principais para aumentar a produtividade nesta

década será a convergência de áudio, vídeo e rede de computadores. Em outras palavras, a Microsoft está desenvolvendo

produtos que permitam que os trabalhadores se comuniquem e colaborem de maneira mais eficiente. Particularmente a

empresa está se esforçando para integrar mais tecnologias com o Microsoft Office e para integrar conferência na Inter-

net, mensagens instantâneas e conexão com infra-estrutura de telefonia47.

FIGURA 3.2 Condições que Afetam as Decisões Gerenciais sobre Recursos, Capacitações e Competên-
cias Essenciais

Fonte: Adaptado de R. Amit & P. J. H: Schoemaker, 1993, Strategic assets and organizational rent, Strategic Management Journal,
14:33
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Recursos, Capacitações e Competências Essenciais 

Os recursos, capacidades e competências essenciais formam a base da vantagem competitiva. Os recursos são a

fonte das capacidades de uma empresa, sendo agrupados para criar capacitações organizacionais, que, por sua vez,

são a fonte das competências essenciais de uma empresa, que formam a base das vantagens competitivas48. Mais

adiante explicamos como algumas capacitações se tornam competências essenciais. A Figura 3. 1. ilustra essas rela-

ções. Nesta seção, definimos e damos exemplos dessa base da vantagem competitiva.

Recursos
Amplos no seu escopo, os recursos abrangem um espectro de fenômenos individuais, sociais e organizacionais49.

Normalmente os recursos por si só não criam vantagem competitiva50. Na verdade, uma vantagem competitiva nor-

malmente se baseia no agrupamento exclusivo de vários recursos51. Por exemplo, a Amazon. com combinou recursos

de serviços e distribuição para criar vantagens competitivas, tendo começado como uma vendedora de livros on-line,

enviando os pedidos diretamente aos clientes. Ela cresceu rapidamente e criou uma rede de distribuição por meio da

qual poderia enviar "milhões de itens diferentes para milhões de clientes diferentes". Sem a combinação de recursos

da Amazon, as empresas tradicionais não-virtuais, tal como a Borders, tiveram dificuldades em criar uma presença

eficaz on-line, que as levaram a formar parcerias com a Amazon. Por meio desses acordos, a Amazon agora cuida da

presença on-line e do envio de mercadorias para várias empresas, incluindo a Borders – que agora pode se concen-

trar nas vendas nas suas lojas. Acordos desse tipo são úteis para as empresas não-virtuais porque elas não estão acos-

tumadas a enviar mercadorias tão diversas diretamente para as pessoas52.

Alguns dos recursos de uma empresa (definidos no Capítulo 1 como insumos para o processo de produção de

uma empresa) são tangíveis, enquanto outros são intangíveis. Recursos tangíveis são ativos que podem ser vistos e

quantificados. Equipamentos de produção, fábricas e estruturas formais de apresentação de relatórios são exemplos de

recursos tangíveis. Os recursos intangíveis incluem ativos que normalmente estão profundamente enraizados no his-

tórico da empresa e foram acumulados com o tempo. Como estão embutidos em padrões exclusivos de rotinas, os

recursos intangíveis são relativamente difíceis de serem analisados e imitados pelos concorrentes. O conhecimento, a

confiança entre gerentes e funcionários, as capacitações gerenciais, as rotinas organizacionais (a maneira exclusiva

como as pessoas trabalham juntas), as capacidades científicas, a habilidade de inovar e a reputação da empresa devido

aos seus bens e serviços, e como ela interage com as pessoas (como funcionários, clientes e fornecedores) são todos

exemplos de recursos intangíveis53.

Recursos tangíveis são ativos que podem ser vistos e quantificados.

Recursos intangíveis incluem ativos que normalmente estão profundamente enraizados no histórico da empresa e

foram acumulados com o tempo.

Os quatro tipos de recursos tangíveis são os financeiros, organizacionais, físicos e tecnológicos (Ver a Tabela 3. 1).

Os três tipos de recursos intangíveis são os humanos, inovações e os ligados à reputação (Ver a Tabela 3. 2).

TABELA 3.1 Recursos Tangíveis

Fontes: Adaptado de J. B. Barney, 1991, Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, 17:101; R. M. Grant, 1991, Con-
temporary Strategy Analysis, Cambridge, R. U. : Blackwell Business, 100-102. 

Recursos Financeiros • A capacidade de empréstimo da empresa 

• A capacidade da empresa de gerar recursos internamente

Recursos Organizacionais • A estrutura formal de apresentação de relatórios da empresa e seus sistemas formais de plane-
jamento, controle e coordenação

Recursos Físicos • A sofisticação e localização da fábrica e dos equipamentos de uma empresa

• Acesso a matérias-primas

Recursos Tecnológicos • Ações de tecnologia, tais como patentes, marcas registradas, direitos autorais e segredos
comerciais
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Recursos Tangíveis
Como recursos tangíveis, a capacidade de empréstimo e o status de sua fábrica e de seus equipamentos são visíveis. O valor

de muitos recursos tangíveis pode ser estipulado mediante demonstrações financeiras, porém essas demonstrações não

representam o valor de todos os ativos porque elas ignoram alguns recursos intangíveis54. Como tal, cada uma das fontes de

vantagem competitiva da empresa não é totalmente refletida nas suas demonstrações financeiras. O valor dos recursos tan-

gíveis também é limitado porque eles são difíceis de alavancar – é difícil derivar negócios ou valor adicionais de um recurso

tangível. Por exemplo, um avião é um recurso ou ativo tangível, porém "não se pode utilizar o mesmo avião nem colocar a

mesma tripulação em cinco rotas diferentes ao mesmo tempo. O mesmo se aplica para os investimentos feitos no avião55.

Embora os ativos de produção sejam tangíveis, muitos dos processos que irão utilizar esses ativos são intangíveis. Con-

seqüentemente o aprendizado e possíveis processos proprietários associados a um recurso tangível, como equipamentos de

manufatura, podem ter atributos intangíveis exclusivos, tais como processos de controle de qualidade, processos de manu-

fatura exclusivos e tecnologia que se desenvolvem com o decorrer do tempo e criam vantagem competitiva56.

Recursos Intangíveis
Como foi sugerido anteriormente, comparados com os tangíveis, os recursos intangíveis são uma fonte superior e mais

potente de competências essenciais57. Na verdade, na economia globalizada, "o êxito de uma corporação depende mais das

capacidades intelectuais e de sistemas do que dos seus ativos físicos. Além disso, a capacidade de administrar o intelecto

humano – e transformá-lo em produtos e serviços úteis – está se tornando rapidamente a principal habilidade dos execu-

tivos desta era"58.

Embora seja difícil medir o valor dos ativos intangíveis, como o conhecimento59, existem algumas evidências de que o

valor dos ativos intangíveis está aumentando comparado com o dos ativos tangíveis60. John Kendrick, um economista

famoso que estuda os principais direcionadores do crescimento econômico, descobriu um aumento geral na contribuição

dos ativos intangíveis para o crescimento econômico norte-americano desde o início da década de 1990. Em 1929, a propor-

ção do capital comercial tangível em relação ao capital comercial intangível era 30% para 70%. No entanto essa proporção

atualmente está se aproximando de 70% de capital comercial intangível para 30% de capital comercial tangível61.

Como os recursos intangíveis são menos visíveis e mais difíceis de serem entendidos, comprados, imitados ou subs-

tituídos, as empresas preferem depender mais deles do que dos recursos tangíveis como a base para as suas capacidades

e competências essenciais. Na verdade, quanto menos observável (isto é, mais intangível) for um recurso, mais sustentá-

vel será a vantagem competitiva que se baseia nele62. Outro benefício dos recursos intangíveis é que, ao contrário da

maioria dos recursos tangíveis, o seu uso pode ser alavancado. Com recursos intangíveis, quanto maior a rede de usuá-

rios, maior será o benefício para cada uma das partes. Por exemplo, compartilhar o conhecimento entre os funcionários

não diminui o seu valor para ninguém. Por outro lado, duas pessoas que compartilham o seu conjunto individual de

conhecimentos muitas vezes podem ser alavancadas para criar conhecimento adicional que, embora novo para cada

uma delas, contribui para melhorar o desempenho da empresa63.

TABELA 3.2 Recursos Intangíveis

Fontes: Adaptado de R. Hall, 1992: The strategic analysis of intangible resources. Strategic Management Journal, 13: 136-139; R. M. Grant, 1991, Con-
temporary Strategy Analysis, Cambridge, R. U. : Blackwell Business, 101-104. 

Recursos Humanos • Conhecimento 

• Confiança

• Capacitações Gerenciais

• Rotinas Organizacionais

Recursos de Inovações • Idéias

• Capacitações científicas

• Capacidade de inovar

Recursos Relacionados à Reputação • Reputação para os clientes

• Marca

• Percepções de qualidade, durabilidade e confiabilidade do produto

• Reputação para os fornecedores

• Para interações e relações eficientes, eficazes, de suporte e mutuamente benéficas
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Como mostra a Tabela 3.2, o recurso intangível da reputação é uma importante fonte de vantagem competitiva.
Obtida por meio das atitudes e palavras da empresa, uma reputação de criação de valor é produto de anos de compe-
tência superior no mercado, na percepção dos stakeholders64. Uma reputação indica o nível de consciência que a
empresa conseguiu criar entre os stakeholders65 e até que ponto eles têm a empresa em auto-estima66. Uma marca
conhecida e valorizada é uma aplicação da reputação como fonte de vantagem competitiva67. Um compromisso cons-
tante com a inovação e publicidade agressiva facilita os esforços da empresa para tirar proveito da reputação associada
às suas marcas68. Devido à popularidade da sua reputação, a marca Harley-Davidson, por exemplo, tem tanto status que
enfeita uma edição limitada da boneca Barbie, um restaurante popular na cidade de Nova York e uma linha de colônia
da L'Oreal. Além disso, as roupas da Harley-Davidson MotorClothes geram anualmente mais de US$ 100 milhões para
a empresa e oferecem uma vasta gama de roupas, desde jaquetas pretas de couro até moda infantil69. Outras empresas
estão tentando formar a sua reputação. Por exemplo, a Li-Ning, uma fabricante e comercializadora de tênis para atletas,
compete no mercado chinês com a Nike e a Adidas, empresas com marcas famosas. Preparando-se para os Jogos Olím-
picos a serem realizados em Pequim em 2008, a Li-Ning contratou um veterano com experiência como vice-presidente
de marketing na Procter & Gamble para criar sua imagem. A primeira iniciativa dele foi fazer uma parceria com a Asso-
ciação Nacional de Basquete (NBA) para utilizar seu logotipo nos tênis Li-Ning70.

Como observamos no Enfoque Estratégico, várias empresas defendem a importância dos seus funcionários e,
mesmo assim, os demitem ao primeiro sinal de problemas financeiros. Quando o fazem, elas têm mais probabilidade de
passar por um declínio no seu desempenho em longo prazo71. Além disso, as empresas precisam utilizar o total do seu
capital humano de maneira mais eficaz. As empresas que o fazem, como a PepsiCo e a E-Bay, têm mais probabilidade de
criar vantagens competitivas e vencer batalhas competitivas contra seus rivais. Reforçando seus esforços, pesquisas
recentes estão descobrindo que seus investimentos em capital humano específico aumentam o aprendizado e, por sua
vez, o desempenho da empresa72. Evidentemente algumas companhias estão reconhecendo o valor do capital humano
para seu êxito estratégico, enfatizando a tentativa de reter os trabalhadores mais antigos pelo conhecimento que adqui-
riram com o tempo. Essas medidas criaram rivalidade entre as empresas no sentido de adquirir e reter capital humano
de alta qualidade73. Enfatizando essa rivalidade, John Mack, o novo CEO da Morgan Stanley, incitou seus gerentes a
identificar e recrutar os funcionários mais talentosos de bancos rivais porque a Morgan Stanley havia perdido muitos
funcionários de alto nível que aceitaram cargos em seus concorrentes. Ele disse: "Nada enfatizaria essa mudança de
regime mais convincentemente do que a inclusão de alguns nomes impostos74".

Capacitações 
Existem capacitações quando os recursos são integrados deliberadamente para se executar uma tarefa ou um conjunto

de tarefas específicas, as quais variam desde a seleção de recursos humanos até o marketing de produtos e atividades de

pesquisa e desenvolvimento75. Essenciais para a criação de vantagens competitivas, as capacitações normalmente se

baseiam na elaboração, transmissão e troca de informações e conhecimento por meio do capital humano da empresa76.

Capacitações específicas referentes a cada cliente geralmente são criadas a partir de interações repetidas com clientes e

do aprendizado sobre as suas necessidades77. Como resultado, as capacitações em geral se desenvolvem e evoluem ao

longo do tempo78. A base de muitas capacitações reside nas aptidões e no conhecimento exclusivos dos funcionários de

uma empresa79 e muitas vezes na sua expertise funcional. Conseqüentemente nunca se pode enfatizar demais o valor do

capital humano na criação e utilização das capacitações e, por fim, das competências essenciais.

Os líderes de negócios globalizados apóiam cada vez mais a teoria de que o conhecimento que o capital humano

possui é uma das capacitações mais significativas de uma organização e pode, enfim, estar na raiz de todas as vantagens

competitivas80. Porém as empresas também podem utilizar o conhecimento que têm e transferi-lo para suas unidades

de negócios81. Dada essa realidade, o desafio da empresa é criar um ambiente em que as pessoas integrem o seu conhe-

cimento individual de seus colegas na empresa, de forma que coletivamente a companhia possua um conhecimento

organizacional considerável82.

Como está ilustrado na Tabela 3.3, as capacitações normalmente são criadas em áreas funcionais específicas (por

exemplo, fabricação, pesquisa e desenvolvimento e marketing), ou em parte de uma área funcional (por exemplo, publi-

cidade). Pesquisas indicam uma relação entre as capacidades criadas em determinadas áreas finaceiros e o desempenho

funcional da empresa tanto no nível corporativo quanto no nível de unidade de negócios83, o que indica a necessidade

de criar capacitações em ambos os níveis. A Tabela 3. 3 mostra um agrupamento de funções organizacionais e as capa-

citações que se supõe que algumas empresas tenham em termos de todas ou de parte de suas funções.
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Enfoque Estratégico
Capital Humano: Subutilizando Ativos Intangíveis Valiosos

Por vários anos as empresas declararam que o seu pessoal é o seu recurso mais valioso.
No entanto, elas aparentemente não praticam o que dizem para seus stakeholders.
Quando elas passam por dificuldades de desempenho, as primeiras reduções feitas
nos custos geralmente ocorrem por meio de demissões de funcionários. Mesmo
assim, os dados continuam aumentando, sugerindo que o capital humano talvez seja
o recurso mais valioso da maioria das empresas. Outras indicações de que o capital
humano não é totalmente valorizado é o fato de que nos Estados Unidos há poucas
mulheres nos cargos de alta gerência e os seus salários são, na média, aproximada-
mente 72% da remuneração paga aos homens em cargos semelhantes. 

Há mudanças no horizonte quanto ao uso do capital humano das mulheres e das
minorias. As mulheres atualmente ocupam aproximadamente 47% dos cargos execu-
tivos e de gerência nas empresas norte-americanas. Carly Fiorina perdeu o seu cargo
de CEO da Hewlett-Packard, mas existem outras mulheres em altas posições executi-
vas, entre elas, Meg Whitman, CEO da eBay, e Anne Mulcahy, CEO da Xerox. Whit-
man argumenta que "boas decisões pessoais consistem em encontrar a pessoa certa
para o cargo certo no momento certo". No final de 2004 ela efetuou mudanças em
vários cargos-chave na sua equipe de gerência: Jeff Jordan, ex-chefe das operações
da eBay nos Estados Unidos, assumiu a PayPal, uma subsidiária da eBay; Matt Ban-
nick assumiu as operações internacionais da eBay e Bill Cobb, ex-gerente da divisão
internacional, se tornou responsável pelas operações da eBay nos Estados Unidos.
Ao fazer com que eles assumissem novas tarefas gerenciais, Whitman está desenvol-
vendo o seu capital humano. Todos os três são possíveis sucessores de Whitman
quando ela decidir deixar o cargo de CEO. 

Carol Bartz, CEO da Autodesk desde 1992, é outra executiva bem-sucedida
numa empresa de tecnologia. Bartz atribui o seu sucesso – ela fez a empresa “dar a
volta por cima” três vezes – à sua diretoria "paciente" e solidária. Ela expressou preo-
cupações quanto a ter o capital humano adequado no futuro, dado o aparente declí-
nio em matemática e engenharia entre os alunos norte-americanos, principalmente
porque as jovens não são incentivadas a estudar nessas áreas. Na verdade, Bartz
acha que as jovens são educadas para estudar artes liberais. Evidentemente isso
subutiliza enormemente o capital humano disponível. 

A PepsiCo trabalhou arduamente para utilizar melhor o seu capital humano com
programas de diversidade, em 2005, ficando em quarto lugar na lista da DiversityInc
das melhores empresas quanto à diversidade. O CEO da PepsiCo, Steve Reinemund,
argumenta que as metas prioritárias da Pepsi exigem a inclusão e para atingir essas
metas, diz ele, a Pepsi tem que reter funcionários diferentes e de alta qualidade e
integrar as suas perspectivas para criar e manter os melhores programas de marke-
ting e inovação na indústria. Não se pode perceber o potencial total da diversidade
sem uma cultura de inclusão. Espera-se que os gerentes entendam bem as necessi-
dades de seus funcionários e os orientem periodicamente. No final de 2004, as
mulheres ocupavam 29% e as pessoas de outras raças e nacionalidades 17% dos
cargos de gerência da PepsiCo, ambas as porcentagens representando um aumento
significativo em relação a 2000. 

Os níveis de salários de executivos vêm provocando polêmica nos últimos anos,
mas para muita gente eles representam um grande incentivo para se trabalhar
visando se tornar um gerente do alto escalão. A remuneração total média (salário e
bônus) em 2004 era de US$ 2. 470. 600, um aumento de 14,5% em relação a 2003.
A polêmica se concentrou em executivos que recebiam uma remuneração conside-
rável quando as suas empresas apresentavam um desempenho ruim. Como res-
posta, as diretorias vêm tentando associar mais a remuneração dos executivos ao
desempenho da empresa. Este é um processo imperfeito porque os CEOs geral-
mente recebem crédito demais pelo bom desempenho das suas empresas. A quan-
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tidade de CEOs que está perdendo seus empregos (Ver o Capítulo 12) também
indica que eles podem, do mesmo modo estar recebendo culpa demais pelo mau
desempenho. De qualquer maneira, todo capital humano é valioso e deve receber
recompensas condizentes.

Fontes: D. Kirkpatrick, 2005, The reigning que of tech, Fortune, 3 de maio, www.fortune.com; P. Gogoi, 2005.For
women, a failure to negotiate, Business Week, 22 de abril, www.businessweek.com; C.Terhune, 2005, Pepsi, vowing
diversity isn’t just image polish, seeks inclusive culture, Wall Street Journal, 19 de abril, www.wsj.com; J.S. Lublin, 2005,
Goodbye to pay for no performance, Wall Street Journal, 11 de abril, www.wsj.com; C. Hymowitz, 2005, Chiefs with the
skills of a COD gain favor as celebrity CEO fade, Wall Street Journal, 5 de abril, www.wsj.com ; A. Lashinsky, 2004,
Ebay’s management merry-go-round, Fortune, 13 de dezembro, www.fortune.com.

TABELA 3.3 Exemplos de Capacitações das Empresas

Competências Essenciais
Definidas no Capítulo 1, as competências essenciais são capacitações que servem como fonte de vantagem competitiva

para uma empresa sobre seus rivais. As competências essenciais distinguem uma empresa em termos competitivos e

refletem a sua personalidade. As competências essenciais surgem com o decorrer do tempo por meio de um processo

Áreas Funcionais Capacitações Exemplos de Empresas

Distribuição Utilização eficaz de técnicas de 

gerenciamento de logística

Wal-Mart, Dell 

Recursos Humanos Motivar, capacitar e reter funcionários Microsoft, Dell

Sistemas de Gerenciamento

de Informações

Controle eficaz e eficiente dos estoques 

por meio de métodos de coleta de 

dados do ponto de compra

Wal-Mart, Dell 

Marketing Promoção eficaz de produtos de marca Procter & Gamble

Polo Ralph Lauren Corp.

McKinsey & Co.

Atendimento eficaz ao cliente Nordstrom Inc.

Norrell Corporation

Inovador em merchandising Crate & Barrel

Gerenciamento Capacitação para imaginar o futuro das roupas Gap Inc.

Estrutura organizacional eficaz PepsiCo

Fabricação Aptidões de design e produção resultando

em produtos confiáveis

Komatsu

Qualidade do produto e do design Gap Inc.

Miniaturização de componentes e produtos Sony

Pesquisa & Desenvolvimento Tecnologia inovadora Carterpillar

Criação de soluções sofisticadas de controle

de elevadores

Otis Elevator Co.

Transformação rápida de tecnologia em

novos produtos e processos

Chaparral Steel

Tecnologia digital Thomson Consumer Electronics
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organizacional de acumular e aprender como distribuir diferentes recursos e capacidades84. Assim como a capacitação

de agir, as competências essenciais são "as jóias da coroa de uma empresa", as atividades que a empresa executa particu-

larmente bem em comparação com os concorrentes e pelas quais a empresa acrescenta um valor exclusivo a seus bens e

serviços no decorrer de um longo período85.

Nem todos os recursos e capacitações de uma empresa são ativos estratégicos – isto é, ativos com valor competitivo

e potencial para servir como fonte de vantagem competitiva86. Alguns recursos e capacidades podem resultar em

incompetência porque representam áreas competitivas nas quais a empresa é mais fraca do que seus concorrentes. Con-

seqüentemente, certos recursos ou capacidades podem abafar ou impedir o desenvolvimento de capacitações essenciais.

As empresas com o recurso tangível de capital financeiro, como a Microsoft, que tem uma grande quantidade de capital

disponível, podem comprar instalações ou contratar a mão-de-obra especializada necessária para fabricar produtos que

geram valor para o consumidor. No entanto, as empresas sem capital financeiro têm um ponto fraco no sentido 

que podem não conseguir comprar ou criar novas capacitações. Para serem bem-sucedidas, as empresas devem localizar

oportunidades no ambiente externo, que possam ser exploradas por meio das suas capacitações e ao mesmo tempo evi-

tar concorrência onde são fracas87.

Uma pergunta importante é: "Quantas competências essenciais são necessárias para que uma empresa tenha vanta-

gem competitiva sustentável?" As respostas para essa pergunta variam. A McKinsey & Co. recomenda que seus clientes

identifiquem três ou quatro competências ao redor das quais suas ações estratégicas possam ser estruturadas88. Dar

suporte e fomentar mais do que quatro competências essenciais pode impedir que uma empresa crie o foco que neces-

sita para explorar totalmente as suas competências no mercado. As empresas devem tomar medidas que se baseiam nas

suas competências essenciais.

Evidentemente nem todas as capacitações são competências essenciais e algumas empresas podem ter fraquezas em

capacidades importantes que diminuem as suas competências essenciais. Por exemplo, a Unilever tem uma competência

essencial em marketing, porém a sua incapacidade de executar fez com que ela apresentasse resultados de desempenho

abaixo das expectativas em 200489. Por outro lado, a Dell foi nomeada pela revista Fortune como a empresa de destaque

dos Estados Unidos em 2005, em grande parte, com base em suas várias competências essenciais. Ela produz computa-

dores de alta qualidade, mantém os custos baixos, tem um sistema extremamente eficiente de estoque just-in-time e tem

um programa de marketing direto e distribuição sem igual na sua indústria. Além disso, ela implementou um novo

programa de desenvolvimento de empregos, recompensas, e um programa de retenção no início da década de 2000 que

ampliaram consideravelmente o seu crescimento e o seu desempenho90.

Criando Competências Essenciais 

Duas ferramentas ajudam uma empresa a identificar e criar suas competências essenciais91. A primeira é composta por

quatro critérios específicos de vantagem competitiva que as empresas podem utilizar para determinar as capacitações

que são competências essenciais. Como as capacitações mostradas na Tabela 3. 3. atenderam a esses quatro critérios,

elas são competências essenciais. A segunda ferramenta é a análise da cadeia de valor, que empresas utilizam para sele-

cionar as competências que criam valor e que devem ser mantidas, atualizadas ou desenvolvidas, e as que devem ser

terceirizadas.

Quatro Critérios de Vantagem Competitiva Sustentável

Como mostra a Tabela 3.4, as capacitações valiosas, raras, que custam caro para serem imitadas e não são substituíveis

são competências essenciais, que por sua vez, são fontes de vantagem competitiva para a empresa sobre seus rivais. As

capacitações que não atendem aos quatro critérios de vantagem competitiva sustentável não são competências essen-

ciais. Em outras, para uma capacidade ser uma competência essencial, ela tem de ser valiosa e exclusiva do ponto de

vista do cliente. Para uma vantagem competitiva ser sustentável, a competência essencial tem de ser inimitável e não

substituível do ponto de vista do concorrente.
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TABELA 3.4 Quatro Critérios de Vantagem Competitiva Sustentável

Só se obtém uma vantagem competitiva quando os concorrentes não conseguem imitar os benefícios da estratégia

de uma empresa ou quando lhes faltam os recursos para tentar fazê-lo. Por um certo período, a empresa pode obter

vantagem competitiva utilizando capacidades que são, por exemplo, valiosas e raras, porém imitáveis92. Nesse caso,

tempo que uma empresa pode esperar para manter a sua vantagem competitiva depende de quão rapidamente os con-

correntes podem imitar com êxito um bem, serviço ou processo. Só se obtém vantagem competitiva quando todos os

quatro critérios são atendidos.

Valiosas
Capacitações valiosas permitem que a empresa explore oportunidades ou neutralize ameaças no seu ambiente

externo. Utilizando eficientemente as capacidades de explorar oportunidades, a empresa cria valor para seus clientes.

Sob a liderança do ex-CEO Jack Welch, a GE criou uma competência valiosa em serviços financeiros, em grande parte

por meio de aquisições e competências essenciais em integrar empresas recém-adquiridas. Além disso, para que compe-

tências tais como serviços financeiros fossem extremamente bem-sucedidas, foi necessário colocar as pessoas certas nos

cargos certos. Como enfatiza Welch, o capital humano é importante para criar valor para os clientes93.

Capacitações valiosas permitem que a empresa explore oportunidades ou neutralize ameaças no seu ambiente externo.

Raras
Capacitações raras são aquelas que poucos concorrentes têm. Uma pergunta-chave a ser respondida quando se

avalia esse critério é: "quantas empresas rivais possuem essas capacidades raras?". As capacitações que muitos rivais pos-

suem têm pouca probabilidade de ser fonte de vantagem competitiva para qualquer um deles. Em vez disso as capacita-

ções valiosas, porém comuns (não raras), os recursos e as outras capacitações são fontes de paridade competitiva94. Só

se obtém vantagem competitiva quando as empresas criam e exploram capacitações valiosas que diferem das comparti-

lhadas com os concorrentes.

Capacitações raras são aquelas que poucos concorrentes têm.

Custosas de imitar 
Capacitações custosas de imitar são aquelas que as outras empresas não podem criar com facilidade, e que são desenvol-

vidas por um motivo ou por uma combinação de três motivos (Ver Tabela 3. 4). Primeiramente, uma empresa às vezes

pode ser capaz de criar capacitações devido a condições históricas exclusivas. À medida que as empresas vão evoluindo, elas

adquirem aptidões, habilidades e recursos exclusivos e que refletem as suas trilhas específicas ao longo da história95.

Capacitações custosas de imitar são aquelas que as outras empresas não podem criar com facilidade.

Uma empresa com uma cultura organizacional exclusiva e valiosa que surgiu nos estágios iniciais da sua história

"pode ter uma vantagem imperfeitamente imitável sobre as empresas fundadas em outro período histórico96" – como

um período no qual valores de menos importância ou menos úteis competitivamente influenciaram consistentemente

a criação da cultura da empresa. Esse pode ser o caso da firma de consultoria McKinsey & Co; analisada brevemente

no Capítulo 1, a cultura organizacional é um conjunto de valores compartilhados pelos membros da organização,

Capacitações Valiosas • Ajudam a empresa a neutralizar ameaças ou explorar oportunidades

Capacitações Raras • Não são muitos que as possuem 

Capacitações Custosas
de Imitar

• Históricas: uma cultura organizacional ou marca ímpar e valiosa 

• Causa ambígua: as causas e os usos de uma competência não são claras

• Complexidade social: relações interpessoais, confiança e amizade entre gerentes, fornecedores
e clientes

Capacitações não 
Substituíveis

• Não existe equivalente estratégico
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como explicamos no Capítulo 12. Uma cultura organizacional é uma fonte de vantagem quando os funcionários são

unidos pela sua crença nela97.
A UPS tem sido o protótipo em várias áreas de negócio de entrega de pacotes pela sua excelência em produtos, sistemas,

marketing e outras capacidades operacionais. "No entanto, o seu principal ponto forte competitivo é resultante da cultura
exclusiva da organização, que vem se desenvolvendo há quase um século, sempre se aprimorando. Essa cultura propicia raí-
zes sólidas e consistentes para tudo o que a empresa faz, desde o treinamento de habilidades até inovações tecnológicas98".

A segunda condição de ser custosa de imitar ocorre quando o elo entre as capacidades da empresa e a sua vantagem
competitiva é casualmente ambíguo99. Nesses casos, os concorrentes não conseguem entender como a empresa utiliza as
suas capacidades como base para vantagem competitiva. Conseqüentemente, as empresas não têm certeza sobre as
capacitações que deveriam desenvolver para conseguir os mesmos benefícios de uma estratégia de criação de valor do
concorrente. Durante anos, várias empresas tentaram imitar e estratégia de baixo custo da Southwest Airlines, porém a
maioria delas não conseguiu repetir o seu êxito. Elas não perceberam que a Southwest tem uma cultura exclusiva e atrai
alguns dos maiores talentos do setor. A cultura e o excelente capital humano trabalharam juntos na implantação da
estratégia da Southwest e são a base de sua vantagem competitiva.

A complexidade social é o terceiro motivo pelo qual as capacitações são custosas para imitar, pois ela significa que
pelo menos algumas, muitas vezes várias, das capacitações da empresa são produtos de fenômenos sociais complexos. As
relações interpessoais, a confiança, a amizade entre gerentes e entre os gerentes e os funcionários, e a reputação da
empresa com os fornecedores e os clientes são exemplos de capacitações socialmente complexas. A Southwest Airlines se
preocupa em contratar pessoas que se encaixem na sua cultura. Essa complexa inter-relação entre a cultura e o capital
humano agrega valor de forma que as outras companhias aéreas não conseguem fazê-lo, como piadas contadas pela
aeromoça ou a colaboração entre o pessoal do portão e os pilotos.

Insubstituíveis
Capacitações insubstituíveis são aquelas que não têm equivalentes estratégicos. Este critério final para uma capacidade
ser fonte de vantagem competitiva "é que não podem existir recursos valiosos equivalentes estrategicamente que não
sejam por si só raros ou imitáveis. Dois valiosos recursos de uma empresa (ou dois de seus agrupamentos de recursos)
são estrategicamente equivalentes quando cada um deles pode ser explorado separadamente para implantar as mesmas
estratégias100". Normalmente, o valor estratégico das capacidades aumenta à medida que elas se tornam mais difíceis de
serem substituídas101. Quanto mais invisíveis forem as capacitações, mais difícil é para as empresas encontrar substitutos
e maior é o desafio para os concorrentes que tentam imitar a estratégia de criação de valor de uma empresa. O conheci-
mento específico da empresa e as relações de trabalho entre os gerentes e o restante do pessoal, com base na confiança,
tal como a que existiu por vários anos na Southwestern Airlines, são exemplos de capacitações difíceis de imitar e para
as quais encontrar um substituto é um desafio. No entanto, a ambigüidade casual também pode dificultar o aprendi-
zado da empresa e pode impedir o progresso porque a empresa pode não saber como melhorar os processos que não
são facilmente codificados e, conseqüentemente, são ambíguos102.

Capacitações insubstituíveis são aquelas que não têm equivalentes estratégicos.

Por exemplo, os concorrentes estão profundamente familiarizados com o modelo de venda direta da Dell. Porém,
até hoje, nenhum concorrente conseguiu imitar as capacitações da Dell, como indica o seguinte comentário: "Não há
melhor maneira de fabricar, vender e entregar PC do que a forma como a Dell faz e ninguém executa melhor esse
modelo103". Além disso, nenhum concorrente conseguiu desenvolver e utilizar capacitações substitutas que possam
obter o mesmo valor que a Dell cria empregando as suas capacitações. Essa experiência sugere que as capacitações do
modelo de venda direta da Dell não são substituíveis.

Em suma, utilizar apenas capacidades valiosas, raras, custosas para imitar e insubstituíveis cria vantagem competi-
tiva. A Tabela 3.5 mostra as conseqüências competitivas e as implicações no desempenho decorrentes das combinações
dos quatro critérios de sustentabilidade. A análise sugerida pela Tabela ajuda os gerentes a determinar o valor estraté-
gico das capacitaçõesde uma empresa, qual não deve enfatizar capacitações que se encaixam nos critérios descritos na
primeira linha da Tabela (isto é, recursos e capacitações que não são valiosos, nem raros, são imitáveis e para os quais
existem substitutos estratégicos). Porém as capacitações que proporcionam igualdade competitiva e vantagem competi-
tiva temporária ou sustentável devem ser apoiadas. Alguns concorrentes, como a Coca-Cola e a PepsiCo, podem ter
capacidades que resultem em paridade competitiva. Nesses casos, as empresas nutrem essas capacidades e ao mesmo
tempo tentam criar outras que possam proporcionar vantagem competitiva temporária ou sustentável.
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TABELA 3.5 Resultados das Combinações dos Critérios de Vantagem Competitiva Sustentável 

Análise da Cadeia de Valor
A análise da cadeia de valor permite que a empresa entenda as partes de suas operações que criam valor e as que não
criam. Entender essas questões é importante porque a empresa só obtém retornos acima da média se o valor que ela
cria for maior do que os custos incorridos para criar tal valor104.

A cadeia de valor é um modelo que as empresas utilizam para entender sua posição de custo e identificar os vários
meios que poderiam ser utilizados para facilitar a implantação de uma estratégia no nível de negócios escolhido105.
Como mostra a Figura 3.3, a cadeia de valor de uma empresa é segmentada em atividades primárias e atividades de
apoio. As atividades primárias estão ligadas à criação física de um produto, à sua venda e distribuição para os compra-
dores e à sua assistência técnica após a venda. As atividades de suporte dão a assistência necessária para que as ativida-
des primárias sejam executadas.

As atividades primárias estão ligadas à criação física de um produto, à sua venda e distribuição para os compradores e
à sua assistência técnica após a venda.
As atividades de suporte dão a assistência necessária para que as atividades primárias sejam executadas.

FIGURA 3. 3 A Cadeia Básica de Valor 
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Desvantagem 
competitiva

Retornos abaixo 
da média

Sim Não Não Sim/Não
Paridade 

Competitiva
Retornos médios 

Sim Sim Não Sim/Não
Vantagem Competitiva

Temporária
De retornos médios a

retornos acima da média
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Vantagem Competitiva
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Retornos acima 
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A cadeia de valor mostra como um produto vai da fase de matéria-prima até o cliente final. Para as firmas, a idéia

básica da cadeia de valor é criar valor adicional sem incorrer em custos significativos e captar o valor criado. Numa eco-

nomia globalizada competitiva, os elos mais valiosos da cadeia são as pessoas que têm conhecimento sobre os clientes.

Esse centro de possibilidades de criação de valor se aplica com igual intensidade tanto ao varejo e às empresas de assis-

tência quanto aos fabricantes. Além disso, nas organizações de todos os setores, os efeitos do e-commerce tornam cada

vez mais necessários para as empresas criar processos de conhecimento que agreguem valor para compensar o valor e a

margem que a Internet “rouba” dos processos físicos106.

A Tabela 3.6 enumera os itens que podem ser avaliados para determinar o potencial de criação de valor das atividades

primárias. A Tabela 3.7 mostra os itens para avaliar as atividades de apoio. Para ser fonte de vantagem competitiva, um

recurso ou uma capacidade deve possibilitar à empresa (1) executar uma atividade de forma que proporcione um valor

superior ao fornecido pelos concorrentes ou (2) executar uma atividade que crie valor, que os concorrentes não possam

concluir. Somente sob essas condições uma empresa cria valor para seus clientes e tem a chance de capturar esse valor.

TABELA 3.6 Analisando o Potencial de Criação de Valor das Atividades Primárias 

Fonte: Adaptado, com a autorização da The Free Press, um selo da Simon & Schuster Adult Publishing Group, de Competitive
Advantage Creating and Sustaining Superior Performance, de Michael E. Porter, págs. 39-40. Copyright © 1985, 1988 de Michael
E. Porter. 

Às vezes as empresas no início de suas operações criam valor reconfigurando ou recombinando de maneira singular

partes da cadeia de valor. A FedEx mudou a natureza do negócio de entregas reconfigurando a logística externa (uma

atividade básica) e o gerenciamento de recursos humanos (uma atividade de suporte) para oferecer entregas de um dia

para outro, criando assim valor no processo. Como mostra a Figura 3.4, a Internet mudou muitos aspectos da cadeia de

valor para uma vasta gama de empresas. Um dos motivos principais para isso é que a Internet afeta a forma como as

pessoas se comunicam, localizam informações e compram bens e serviços.

Classificar a capacidade de uma empresa de executar suas atividades primárias e de suporte é um desafio. Anterior-

mente neste capítulo, notamos que identificar e avaliar o valor dos recursos e capacitações de uma empresa requer dis-

cernimento, que também é necessário quando se utiliza a análise da cadeia de valor, pois não existe modelo obviamente

preciso ou regra disponível para ajudar no processo.

O que uma empresa deve fazer no tocante às atividades primárias e de suporte nas quais os seus recursos e capaci-

tações não são fonte de competência essencial e, conseqüentemente, de vantagem competitiva? Terceirizar é uma solu-

ção a ser levada em consideração.

Logística Interna 

Atividades, como a de manuseio de materiais, armazenamento e controle de estoque, utilizadas para receber, armazenar e
disseminar os insumos de um produto.

Operações

Atividades necessárias para transformar os insumos fornecidos pela logística interna no produto final. O maquinário, as emba-
lagens, a montagem e a manutenção dos equipamentos são exemplos de atividades operacionais. 

Logística Externa

As atividades relacionadas à coleta, ao armazenamento e à distribuição física do produto final aos clientes. Entre os exemplos
desse tipo de atividade estão o armazenamento de produtos acabados, manuseio de materiais e processamento de pedidos.

Marketing e Vendas 

As atividades concluídas para proporcionar meios pelos quais os clientes podem comprar produtos e induzi-los a fazê-los.
Para divulgar e vender produtos eficientemente, as empresas criam campanhas publicitárias e promocionais, escolhem os
canais de distribuição adequados e selecionam, desenvolvem e dão suporte à força de vendas.

Assistência Técnica 

Atividades criadas para aumentar ou manter o valor de um produto. As empresas se envolvem em uma vasta gama de ativi-
dades ligadas à assistência técnica, incluindo instalação, reparo, treinamento e ajuste.

Cada uma dessas atividades deve ser analisada em relação às habilidades dos concorrentes. Conseqüentemente, as empre-
sas classificam cada uma dessas atividades como superior, equivalente ou inferior.
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TABELA 3.7 Analisando o Potencial de Criação de Valor das Atividades de Suporte

Fonte: Adaptado, com a autorização da The Free Press, um selo da Simon & Schuster Adult Publishing Group, de Competitive Advan-
tage Creating and Sustaining Superior Performance, de Michael E. Porter, p. 40-43. Copyright © 1985, 1988 de Michael E. Porter. 

FIGURA 3.4 Aplicações Importantes da Internet na Cadeia de Valor

Fonte: Reproduzido com permissão da Harvard Business Review de "Strategy and the Internet", de Michael E. Porter, março de 2001, pg.
75. Copyright © 2001 da Harvard Business School Publishing Corporation, todos os direitos reservados. 

Compra
• Planejamento de demanda habilitado pela Internet; disponível para promessa em tempo real/capaz de prometer
• Outros links de sistemas de compra, inventário e previsão com fornecedores
• "Requisição de pagamento" automatizada
• Compras diretas e indiretas através de mercados, trocas, leilões e combinação de compradores com vendedores 

Infra-estrutura da empresa
• Sistemas financeiros e de ERP baseados e distribuídos na Internet
• Relações on-line com os investidores (p. ex., disseminação de informações, conferências transmitidas)
Gerenciamento de Recursos Humanos
• Administração do pessoal de auto-atendimento e de benefícios 
• Treinamento baseado na Internet
• Compartilhamento e disseminação de informações da empresa baseados na Internet
• Apresentação eletrônica de relatórios de horas e despesas 

Desenvolvimento Tecnológico
• Colaboração entre as localidades e entre os vários participantes do sistema de valor no design de produto
• Diretórios de conhecimento acessíveis de todas as partes da organização
• Acesso em tempo real pelo setor de P&D a informações on-line sobre vendas e assistência

 Programação integrada 
em tempo real, remessa, 
gerenciamento de depósito, 
gerenciamento de 
demanda, planejamento
e programação antecipados 
por toda a empresa e  
fornecedores
    Disseminação de dados 
internos em tempo real e de 
estoque em 
andamento por toda 
a empresa

Logística Interna
• 

• 

Operações
 Troca integrada de 
informações, programação 
e tomada de decisões em 
fábricas internas, 
montadores
 Informações em tempo
real sobre artigos 
disponíveis para os
canais de venda

• 

• 

 Transação em tempo real
de pedidos, quer iniciados 
pelo consumidor final, quer 
por um vendedor ou um 
parceiro de canal
 Acordos e termos de 
contratos específicos de 
cada cliente automatizados
 Acesso do cliente e do 
canal ao status do 
desenvolvimento de produto 
e da entrega
 Integração de colaboração 
com os sistemas de 
previsão do cliente
 Gerenciamento integrado 
do canal, incluindo troca de
informações, queixas de 
garantia e gerenciamento 
de contratos (controle de 
processos)

Logística Externa
• 

• 

• 

• 

• 

 Canais de venda on-line, 
incluindo sites na Internet
e mercados
 Acesso interno e externo
on-line a informações de 
clientes, catálogos de 
produtos, fixação dinâmica 
de preços, disponibilidade 
em estoque, apresentação 
de cotações on-line e 
entrada de pedidos
 Configuradores on-line de 
produtos 
 Marketing personalizado 
para cada cliente através de 
perfis de clientes
 Publicidade 
 Acesso on-line 
personalizado
 Feedback on-line dos 
clientes através de pesqui-
sas na Internet, marketing
opt-in/opt-out e rastreamento
de resposta a promoções

Marketing e Vendas
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• Gerenciamento da cadeia de suprimentos distribuído pela Web

 Suporte on-line dos represen-
tantes de atendimento ao cliente 
através do gerenciamento de 
resposta por e-mail, integração
de cobrança, bate-papo, "ligue
para mim agora", "voz sobre IP
e outros usos de vídeos de iní-
cio de operação
 Auto-atendimento ao cliente
via sites na Internet e proces-
samento inteligente de solici-
tação de assistência, incluindo
atualizações dos perfis de 
faturamento e remessa 
 Acesso em tempo real à
assistência  em campo a re-
visão da conta do cliente,
revisão esquemática, dispo-
nibilidade de peças e feitura
de pedidos, atualização de
ordem de serviço e geren-
ciamento de peças de
assistência técnica. 

Assistência Pós-Venda
• 

• 

• 

Compras

São as atividades concluídas para comprar os insumos necessários para fabricar os produtos de uma empresa. Entre os insu-
mos comprados estão os itens totalmente consumidos durante a fabricação de produtos (por exemplo: matérias-primas e
suprimentos, bem como ativos fixos – maquinário, equipamentos de laboratório, equipamentos de escritório e edifícios).

Desenvolvimentos Tecnológicos

São atividades concluídas para melhorar o produto e os processos de uma empresa utilizados para melhorá-la. O desenvolvi-
mento tecnológico assume várias formas, tais como equipamentos de processo, pesquisa básica e design de produto, e pro-
cedimentos de assistência técnica.

Gerenciamentos de Recursos Humanos 

São atividades ligadas a recrutamento, contratação, treinamento, desenvolvimento e remuneração de todo o pessoal.

Infra-estrutura da Empresa 

A infra-estrutura da empresa inclui atividades tais como gerenciamento geral, planejamento, finanças, contabilidade, suporte
jurídico e relações com o governo, necessárias para dar suporte a toda a cadeia de valor. Por meio da sua infra-estrutura, a
empresa luta para identificar eficaz e coerentemente oportunidades e ameaças externas, detectar recursos e capacitações e
dar suporte às competências essenciais.

Cada uma dessas atividades deve ser analisada em relação às habilidades dos concorrentes, para que as empresas as clas-
sifiquem como superiores, equivalentes ou inferiores.
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Terceirização (Outsourcing)

Ligada a como os componentes, produtos acabados ou serviços serão obtidos, a terceirização é a compra de uma ativi-

dade que cria valor, a partir de um fornecedor externo107. Os órgãos sem fins lucrativos, bem como as organizações com

fins lucrativos, se envolvem ativamente na terceirização108.

Terceirização é a compra de uma atividade que cria valor a partir de um fornecedor externo.
As empresas que se envolvem em uma terceirização eficaz aumentam a sua flexibilidade, reduzem seus riscos e seus

investimentos de capital109. Em várias indústrias globalizadas, de tendência a terceirizar continua em um ritmo

rápido110. Além disso, em algumas indústrias, praticamente todas as empresas buscam o valor que pode ser captado pela

terceirização eficaz. O setor de fabricação de automóveis e, mais recentemente, a indústria eletrônica são exemplos dessa

situação111. Como ocorre com outras decisões de processo de gerenciamento estratégico, é preciso fazer uma análise

detalhada antes de a empresa decidir se envolver em terceirização112.

A terceirização pode ser eficaz porque poucas organizações têm os recursos e as capacitações necessárias para obter

superioridade competitiva em todas as atividades primárias e de suporte. Por exemplo, as pesquisas indicam que poucas

empresas têm os recursos para desenvolver internamente todas as tecnologias que podem levá-la à vantagem competi-

tiva113. Fomentando uma quantidade menor de capacidades, as empresas aumentam a probabilidade de criar vantagem

competitiva porque esta não se torna excessivamente prorrogada. Além disso, terceirizando as atividades nas quais lhes

falta competência, as empresas podem se concentrar nas áreas em que podem criar valor114.

Outras pesquisas indicam que terceirizar não funciona sem capacidades internas gerais para coordenar a terceiriza-

ção e as competências essenciais115. A Dell Inc. , por exemplo, terceiriza a maior parte das suas atividades de atendi-

mento ao cliente, o que permite que ela se concentre em criar valor por meio da sua ótima eficiência no seu sistema de

estoque just-in-time e nas suas capacidades de distribuição on-line. Além disso, o valor gerado pela terceirização tem

que ser suficiente para cobrir os custos da empresa. Por exemplo, segundo pesquisas, para os bancos europeus terceiri-

zarem várias atividades de tecnologia de informação "o provedor tem de custar cerca de 40% menos do que os custos

internos do banco116".

Para se certificar de que as atividades primárias e de suporte adequadas sejam terceirizadas, quatro aptidões são

fundamentais para os gerentes envolvidos nos programas de terceirização: raciocínio estratégico, negociação, gover-

nança de parcerias e gerenciamento de mudanças117. Os gerentes têm de entender se e como a terceirização cria vanta-

gem competitiva na sua empresa – eles precisam saber pensar estrategicamente118. Para concluir transações de terceiri-

zação eficazes, esses gerentes também devem ser negociadores capazes assegurar direitos de fornecedores externos que

podem ser totalmente utilizados por gerentes internos. Eles têm de saber supervisionar e administrar adequadamente o

relacionamento com a empresa para as quais os serviços foram terceirizados. Como a terceirização pode mudar consi-

deravelmente a forma como uma empresa opera, os gerentes que administram esses programas também precisam saber

administrar essa mudança, incluindo solucionar a resistência dos funcionários que acompanha qualquer esforço signifi-

cativo de mudança119.

Há preocupações sobre as conseqüências da terceirização, as quais, na sua maior parte, giram em torno das pos-

síveis perdas na capacidade de inovar das empresas e na perda de empregos nas empresas que decidem terceirizar

algumas das suas atividades para outras. Conseqüentemente a inovação e a incerteza tecnológica são duas questões

importantes a serem levadas em consideração quando se toma a decisão de terceirizar120. As empresas devem estar

cientes desses problemas e preparadas para avaliar essas preocupações quando vários stakeholders (p. ex., funcioná-

rios) as expressarem.

Como foi explicado no Enfoque Estratégico, terceirizar tem várias vantagens para as empresas, mas também apre-

senta alguns riscos importantes, reduzir custos e aumentar a qualidade das atividades terceirizadas. Dessa maneira, ela

agrega valor ao produto oferecido aos consumidores, e pode contribuir para a vantagem competitiva da empresa e para

a sua capacidade de criar valor para seus stakeholders. Por isso muitas empresas, como a Dell, Hewlett-Packard e Moto-

rola, estão terceirizando a fabricação e até o design de vários dos seus produtos. No entanto terceirizar nem sempre pro-

porciona o valor esperado, como mostra o estudo da Delloite Consulting, e isso, o risco de o parceiro terceirizado

aprender a tecnologia e se tornar um concorrente é destacado pela experiência da Motorola com a BenQ no lucrativo

mercado chinês de telefonia móvel. Conseqüentemente as decisões de terceirização são fundamentais e devem ser toma-

das com os critérios estratégicos em mente, incluindo uma avaliação detalhada dos possíveis parceiros e a seleção de

parceiros eficazes e confiáveis.
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Enfoque Estratégico 
Terceirização – Bênção ou Maldição para a 
Competitividade?

A terceirização se tornou uma medida estratégica popular, mas também vem sendo
extremamente polêmica, sendo até parte dos principais debates políticos em alguns
países. A sua popularidade é demonstrada pelo fato de as principais empresas de
artigos eletrônicos nos Estados Unidos terceirizarem a fabricação e muitas vezes até
mesmo o design dos seus produtos. Na verdade, 89% dos computadores laptop de
marca vendidos pelas empresas norte-americanas como a Dell e a Hewlett-Packard
são fabricados por empresas sediadas em outros países. Os motivos principais para
terceirizar são: baixar os custos de produção e ter um parceiro com experiência
sólida na área de terceirização. Se a companhia para a qual a empresa terceiriza ati-
vidades for escolhida com cuidado, o produto provavelmente será fabricado com
maior qualidade e mais eficiência do que a empresa terceirizadora poderia ter feito.
Contudo, alguns políticos estão preocupados com a perda de empregos, enquanto
outros argumentam que essas medidas são necessárias para as empresas continua-
rem competitivas nos mercados internacionais. Se as empresas não puderem tercei-
rizar, poderão perder sua vantagem competitiva e não conseguir competir nos mer-
cados locais ou internacionais. Isso certamente custaria mais empregos do que a
terceirização. 

A terceirização chegou a todas as áreas de negócios. Por exemplo, atualmente
os médicos muitas vezes terceirizam a realização de ressonâncias magnéticas e
tomografias computadorizadas, evitando que eles tenham de comprar equipamentos
caros e contratar pessoas para operar as máquinas e interpretar os dados da tomo-
grafia. Uma empresa que terceiriza, como a Imaging Solutions Inc. , sediada em
Fargo, Dakota do Norte, pode realizar o trabalho por um preço mais barato e com
mais precisão. A terceirizadora de software com sede na Índia, Infosys Technologies,
e a terceirizadora de fabricação de computadores Quanta, de Taiwan, ganharam
muito com a revolução da terceirização nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. A
Wipro Technologies, uma terceirizadora de serviços de TI, aumentou de 8. 000 funcio-
nários em 1999 para 42.000 em 2005. Algumas empresas atualmente estão terceiri-
zando funções que antes eram consideradas competências essenciais para a sua
posição competitiva. Talvez a área mais proibida de se terceirizar anteriormente era
pesquisa e desenvolvimento, porém a terceirização chegou a essa área também. Em
algumas indústrias, mesmo naquelas nas quais a tecnologia é fundamental, grande
parte de P&D é terceirizada. Por exemplo, grandes empresas farmacêuticas atual-
mente terceirizam de 40 a 60% das suas atividades de P&D, que podem representar
de 5 a 18% dos custos totais das principais empresas de tecnologia. Para reduzirem
esses custos e continuarem competitivas nos mercados internacionais, muitas
empresas de tecnologia vêm terceirizando partes de suas operações de P&D para
companhias especializadas na Índia, China e Europa Oriental. No entanto, é funda-
mental que elas selecionem as atividades adequadas para terceirizar, manter o con-
trole e assegurar equilíbrio e uma coordenação tranqüila ao longo da cadeia de valor
de P&D. Basicamente as empresas têm de analisar as suas cadeias de valor de P&D
para identificar e manter internamente as atividades estratégicas e terceirizar as ativi-
dades não-estratégicas. É preciso tomar cuidado na escolha das atividades a serem
terceirizadas e na seleção do parceiro para executá-las. 

Um dos riscos de se terceirizar é que o parceiro terá acesso ao conhecimento téc-
nico necessário para se tornar concorrente no futuro. Por exemplo, a Motorola contra-
tou a BenQ Corporation para criar e fabricar telefones móveis. Porém, em 2004, a
BenQ começou a fabricar telefones móveis na China com a sua própria marca. A
Motorola cancelou o seu contrato com a BenQ, mas o dano já havia sido causado.
Além desse tipo de risco, a Deloitte Consulting descobriu que aproximadamente 1/3
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Competências, Pontos Fortes, Pontos Fracos e Decisões 

Quando concluem a análise interna, as empresas têm de identificar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos no

tocante a recursos, capacitações e competências essenciais. Por exemplo, se elas tiverem poucas capacitações ou não tive-

rem competências essenciais nas áreas necessárias para obter vantagem competitiva, terão de adquirir os ditos recursos

e criar as capacitações e competências necessárias. Ou poderão decidir terceirizar uma função ou atividade na qual são

fracas para aumentar o valor que oferecem aos clientes121.

Conseqüentemente, as empresas precisam ter os recursos e capacitações adequados para desenvolver a estratégia

desejada e criar valor para os clientes e para os stakeholders122. Ter muitos recursos não leva necessariamente ao sucesso,

pois é preciso ter os recursos certos e as capacitações requeridas para produzir valor superior para os clientes. Sem

dúvida, ter as capacitações adequadas e sólidas necessárias para obter vantagem competitiva é a principal responsabili-

dade dos gerentes de alto nível123. Esses líderes importantes têm que focar tanto nos pontos fortes quanto nos pontos

fracos da empresa.

Ferramentas como a terceirização ajudam as empresas a se concentrarem nas suas competências essenciais como

fonte de suas vantagens competitivas. No entanto, as evidências mostram que a capacitações de criar valor das compe-

tências essenciais nunca deveria ser considerada como garantia. Além disso, não se deve pressupor que a capacidade de

uma competência essencial seja uma vantagem competitiva permanente. O motivo para essas precauções é que todas as

competências essenciais têm potencial para se tornarem uma rigidez essencial. Como diz Leslie Wexner, CEO da Limited

Brands: "O sucesso não gera sucesso. O sucesso gera fracasso, pois, quanto mais você sabe como algo funciona, menos

probabilidade você tem de achar que não vai funcionar; quando se tem uma longa seqüência de vitórias, fica mais difí-

cil prever suas próprias vulnerabilidades124". Portanto, uma competência essencial normalmente é um ponto forte por-

que é fonte de vantagem competitiva. Se ela for enfatizada quando não for mais relevante em termos competitivos,

poderá se tornar um ponto fraco, uma semente de inércia organizacional.

Os eventos que ocorrem no ambiente externo da empresa criam condições pelas quais as competências essenciais

podem se tornar uma rigidez essencial, gerar inércia e sufocar inovações. "Geralmente o lado oposto, o lado obscuro

das capacitações essenciais é revelado devido a eventos externos quando novos concorrentes descobrem uma maneira

melhor de atender aos clientes da empresa, quando surgem novas tecnologias ou quando eventos políticos ou sociais

abalam a situação125". No entanto, na análise final, as mudanças no ambiente externo não fazem com que as compe-

tências essenciais se tornem uma rigidez essencial, mas, sim, a miopia estratégica e a inflexibilidade por parte dos

gerentes126.

O caso de abertura enfatizou a importância da inovação para muitas empresas. Quão importante a inovação é para

o sucesso de uma empresa depende parcialmente da indústria e do ambiente competitivo, de acordo com o determi-

nado pelo ambiente externo e explicado no Capítulo 2. Se for importante, uma empresa com capacidade em desenvol-

vimento de tecnologia ou conhecimento tecnológico pode basear a sua estratégia na sua capacitação (ou competên-

cia127). Concluímos que determinar o que uma empresa pode fazer com análises constantes e eficazes do seu ambiente

interno aumenta a probabilidade de sucesso competitivo em longo prazo.
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das empresas que terceirizam não obtinha as eficiências e as economias de custo espe-
radas. A Deloitte concluiu que a terceirização introduz complexidade e alguns possíveis
custos de coordenação na cadeia de valor e recomendou que as empresas tomassem
um cuidado especial ao escolher as funções ou atividades a serem terceirizadas. 

Fontes: M. Kanellos, 2005, Outsourcing giant Wipro eyes consulting gigs, New York Times, www. nytimes.com. , 3 de maio;
D. Armstrong, 2005, MRI and CT centers offer doctors way to profit on scans, Wall Street Journal, www. wsj. com; 2 de
maio; R. Christie, 2005, Outsourcing pitfalls await unwary firms seeking savings, Wall Street Journal, www. wsj. com; 29 
de abril; T. Hallet, 2005, Outsourcing your core competencies, silicon.com, www.silicon.com, 28 de abril; E. Beliman, 2005,
Outsourcing lifts India’s Infosys, Wall Street Journal, www.wsj.com; 15 de abril; P.Engardio, Online extra; R&D jobs: Who
stays, who goes? Business week, www.businessweek.com, 21 de março; C.Koch, 2005, innovation ships out, CIO,
www.cio.com, 15 de Janeiro; D. Kirkpatrick, 2004, Why outsourcing isn’t really the issue. Fortune, www.fortune.com, 29 de
outubro. 
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• No cenário global, os fatores tradicionais (p. ex., custos trabalhistas e
maior acesso aos recursos financeiros e matérias-primas) ainda
podem criar vantagem competitiva. No entanto, isso ocorre numa
quantidade cada vez menor. No novo cenário, os recursos, as capaci-
tações e as competências essenciais do ambiente interno da empresa
podem ter uma influência relativamente maior no seu desempenho
do que as condições do ambiente externo. As organizações mais efi-
cazes reconhecem que a competitividade estratégica e os retornos
acima da média só ocorrem quando as competências essenciais
(identificadas pelo estudo do ambiente interno da empresa) são com-
binadas com oportunidades (determinadas pelo estudo do ambiente
externo da empresa).

• Nenhuma vantagem competitiva dura eternamente. Com o decorrer
do tempo, os rivais utilizam os seus próprios recursos, capacitações e
competências essenciais exclusivos para compor propostas diferentes
de criação de valor que imitam a capacidade de criação de valor das
vantagens competitivas de uma empresa, que não são permanente-
mente sustentáveis, por isso, as empresas têm de explorar suas vanta-
gens atuais e ao mesmo tempo utilizar os seus recursos e capacitações
para criar novas vantagens que possam levar ao sucesso competitivo
no futuro.

• Uma gerência eficaz das competências essenciais requer a análise
detalhada dos recursos (insumos para o processo de produção) e das
capacitações (recursos que foram deliberadamente integrados para
executar uma determinada tarefa ou conjunto de tarefas) da empresa.
O conhecimento que o capital humano possui está entre uma das
capacidades mais importantes de uma organização e pode, por fim,
estar na raiz de todas as vantagens competitivas. A empresa tem que
criar um ambiente que permita que as pessoas integrem o conheci-
mento individual com o das outras pessoas para que coletivamente a
empresa tenha um conhecimento organizacional relevante.

• Os recursos individuais geralmente não são fonte de vantagem

competitiva. As capacidades são uma fonte mais provável de vanta-

gens competitivas, principalmente no tocante às vantagens susten-

táveis. Um dos principais motivos para isso é que a alimentação e o

suporte, pela empresa, às competências essenciais que se baseiam

em capacidades são menos visíveis para os rivais e, assim, são mais

difíceis de entender e imitar.

• Somente quando uma capacidade é valiosa, rara, custosa para imitar

e insubstituível, ela é uma competência essencial e vantagem compe-

titiva. Com o decorrer do tempo, as competências essenciais têm de

ser apoiadas, mas não se pode permitir que elas se tornem uma rigi-

dez essencial. As competências essenciais são fonte de vantagem com-

petitiva quando permitem que a empresa crie valor explorando opor-

tunidades no ambiente externo. Quando esse não for mais o caso, a

atenção muda para a seleção ou criação de outras capacidades que

satisfaçam os quatro critérios de vantagem competitiva sustentável.

• A análise da cadeia de valor é utilizada para identificar e avaliar o

potencial competitivo dos recursos e das capacitações. Estudando

essas habilidades em relação às associadas com as atividades primá-

rias e de suporte as empresas conseguem entender a sua estrutura de

custos e identificar as atividades pelas quais elas podem criar valor.

• Quando a empresa não consegue criar valor em uma atividade pri-

mária ou de suporte, se cogita a terceirização. Comumente utilizada

na economia globalizada, a terceirização é a compra de uma atividade

de um fornecedor externo que cria valor. A empresa deve terceirizar

para empresas que tenham vantagem competitiva em termos da ati-

vidade primária e de suporte em questão. Além disso, a empresa deve

verificar constantemente se não está terceirizando atividades a partir

das quais poderia criar valor.
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RESUMO

1. Por que é importante para uma empresa estudar e entender o seu
ambiente interno?

2. O que é valor? Por que é fundamental para a empresa criar valor?
Como ela o faz?

3. Quais são as diferenças entre os recursos tangíveis e intangíveis? Por
que é importante para as pessoas que tomam decisões entender essas
diferenças? Os recursos tangíveis estão mais estreitamente associados à
criação de vantagem competitiva do que os recursos intangíveis, ou o
inverso é verdadeiro? Por quê?

4. O que são capacitações? O que as empresas têm de fazer para criar
capacitações?

5. Quais são os quatro critérios utilizados para determinar quais capa-

citações de uma empresa são competências essenciais? Por que é impor-

tante utilizar esses critérios?

6. O que é análise da cadeia de valor? O que uma empresa ganha

quando usa essa ferramenta de maneira bem-sucedida?

7. O que é terceirização? Por que as empresas terceirizam? A importân-

cia da terceirização vai aumentar no século XXI? Se sim, por quê?

8. Como uma empresa identifica pontos fortes e pontos fracos inter-

nos? Por que é fundamental que as empresas baseiem as suas estratégias

nesses pontos fortes e pontos fracos?

QUESTÕES PARA REVISÃO

EXERCÍCIOS PARA APLICAÇÃO PRÁTICA

Vantagem Competitiva no Setor de 
Calçados Esportivos
Os calçados esportivos são um mercado em que freqüentemente se
pensa na Nike como a empresa que domina com clara vantagem com-
petitiva sobre os seus rivais. No entanto, se isso fosse verdade, os outros

participantes estariam “caindo pela beirada”. Em vez disso, os rivais da
Nike continuam se saindo bem nesse mercado, embora não tanto
quanto a Nike. Neste exercício você irá explorar a natureza da vantagem
competitiva no mercado de calçados esportivos e como os concorrentes
menores captam e retêm uma ou mais vantagens competitivas, tanto
contra uma rival dominante (neste caso, a Nike) quanto entre si.
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Em Grupo
Encontre informações competitivas relevantes sobre as seguintes empre-

sas – companhias que estão competindo no setor de equipamentos-cal-

çados esportivos:

● K-Swiss, Inc. (KSWS)

● Adidas-Salomon AG OR(ADDDF. PK)

● Reebok International (RBK)

● Sketchers USA, Inc. (SKX)

Prepare, para cada empresa, respostas para as seguintes perguntas:

● Qual é a fonte de vantagem da empresa?

● Como a firma conseguiu manter essa vantagem competitiva em

um mercado tão competitivo?

Ao responder a essas perguntas, certifique-se de utilizar os mate-

riais e as estruturas que aparecem neste capítulo.

Terceirização e Competências
A terceirização vem se tornando cada vez mais popular. Como foi discu-

tido neste capítulo, umas das principais preocupações que as empresas

devem ter no tocante à terceirização é a relação entre as competências

essenciais e a tarefa ou a atividade que está sendo terceirizada. No texto e

no Enfoque Estratégico deste capítulo que lidam com terceirização,

foram levantadas várias preocupações quanto aos impactos negativos de

decisões ruins de terceirização sobre as vantagens competitivas de uma

empresa.

Neste exercício, apresentamos três oportunidades de terceirização

para as empresas, que são três situações diferentes com implicações

variadas decorrentes da decisão de terceirizar uma ou mais atividades.

Em cada uma delas, uma consideração importante é como a atividade

terceirizada está associada às habilidades-chave tanto no momento

quanto no futuro. Essas situações não incluem fatos específicos da

empresa, porém uma análise da indústria em cada situação irá indicar

quais são os fatores essenciais para o sucesso naquela indústria.

Parte 1
O primeiro passo é pensar numa indústria (setor) no qual você esteja

interessado, e depois de fazer essa escolha, conseguir um relatório. As

pesquisas da Standard & Poor's Industry ou os resumos trimestrais da

indústria são boas fontes de consultar para obter informações sobre a

indústria (setor) que lhe interessa. Estude as informações do relatório

utilizado para identificar habilidades que você acha que uma empresa

deveria ter para competir com êxito na indústria (setor) escolhido. Faça

uma lista dessas aptidões.

Parte 2 
Entendendo as habilidades que podem ser essenciais para o sucesso na

indústria (setor), avalie cada uma das seguintes situações de terceirização.

Indique o conselho que você daria para a empresa quanto à propriedade de

terceirizar essa atividade. Esteja pronto para defender o seu raciocínio.

● A central de reservas por telefone de uma companhia aérea

● A central de atendimento de uma empresa de software 

● Uma operadora de cartão de crédito que vende serviços adicio-

nais aos seus portadores

Recursos Organizacionais 
As empresas relacionadas abaixo têm competências essenciais diferentes.
Todas elas são líderes incontestes nas suas indústrias (setores), embora
também tenham fortes rivais. Na primeira parte deste exercício, você irá
pesquisar uma das empresas, identificando as suas competências essen-
ciais. Depois, irá avaliá-las em relação às suas rivais. Por fim, irá sugerir
maneiras pelas quais essas vantagens competitivas poderiam ser perdidas.

Parte 1 
Em Grupo
A seguir, enumeramos quatro empresas que têm uma vantagem compe-
titiva clara e sustentável nas suas indústrias (setores). Por detrás dessa
vantagem estão as competências essenciais, e é isso que você vai identifi-
car primeiro. Utilizando fontes on-line, relatórios de analistas de correto-
ras ou outras ferramentas tais como Value Line Investment Survey, identi-
fique as competências essenciais da empresa que lhe foi designada.
Lembre-se de que as competências essenciais são um tipo especial de
capacidade, portanto é algo que a empresa faz particularmente bem em
comparação com as suas rivais. Os resultados de competências tais como
participação de mercado, marca, baixo custo etc. são resultados e susten-
tadas por competências essenciais. Conseqüentemente, essas não são as
competências que você está procurando.

● Dell Inc.
● Home Depot
● Starbucks
● Tiffany's
● Wal-Mart

Parte 2 
Em Grupo
Avalie cada uma das competências essenciais que você identificou na
Parte Um para a sua empresa utilizando os critérios valiosa, rara, imper-
feitamente imitável e não substituível. Lembre-se, se qualquer um desses
critérios não for atendido, a capacitação da empresa de sustentar a van-
tagem competitiva por meio dessa competência essencial não está pre-
sente. Certifique-se de poder defender as suas escolhas no tocante a qual-
quer um dos quatro critérios. Se você excluir uma das competências que
selecionou, esteja apto a explicar porque mudou de idéia. Cuide de apli-
car os conceitos corretamente fazendo referência ao material no texto, na
medida do necessário.

Parte 3 
Em Grupo
Para as competências essenciais que você manteve depois de concluir a
Parte Dois deste exercício, identifique o que as empresas têm de fazer
para sustentá-las ao longo do tempo. Em outras palavras, o que a
empresa poderia ou não poderia fazer que a levaria à erosão ou possível
perda de vantagem competitiva que cada uma dessas competências
essenciais impulsiona?

Parte 4 
A Classe Toda
Cada grupo apresenta a sua análise para a classe e o raciocínio por trás
das suas conclusões.

NOTAS

1. A. Andal-Ancion, P. A. Cartwright, e G. S. Yip, 2003, “The digital trans-

formation of traditional businesses”, MIT Sloan Management Review,

44(4): p. 34-41.

2. R. R. Wiggins e T. W. Ruefli, 2002, “Sustained competitive advantage:

temporal dynamics and the incidence of persistence of superior econo-

mic performance”, Organization Science, 13: p. 82-105.

CapHITT03.qxd  21.09.07  17:48  Page 89



Administração Estratégica90

3. S. K. McEvily, K. M. Eisenhardt, e J. E. Prescott, 2004, “The global

acquisition, leverage, and protection of technological competencies”,

Strategic Management Journal, 25: p. 713-722.

4. “Getting an edge on innovation”, 2005, Business Week Online,

www.businessweek.com, 21 mar.

5. M. Iansiti, F. W. McFarlan, e G. Westerman, 2003, “Leveraging the

incumbent’s advantage”, MIT Sloan Management Review, 44(4): p. 58-64;

P. W. Roberts e G. R. Dowling, 2002, “Corporate reputation and sustai-

ned superior financial performance”, Strategic Management Journal, 23:

p. 1077-1093.

6. S. Dutta, M. J. Zbaracki, e M. Bergen, 2003, “Pricing process as a capa-

bility: a resource-based perspective”, Strategic Management Journal, 24: p.

615-630; A. M. Knott, 2003, “Persistent heterogeneity and sustainable

innovation”, Strategic Management Journal, 24: p. 687-705.

7. C. G. Brush, P. G. Greene, e M. M. Hart, 2001, “From initial idea to

unique advantage: the entrepreneurial challenge of constructing a

resource base”, Academy of Management Executive, 15(1): p. 64-78.

8. T. J. Douglas e J. A. Ryman, 2003, “Understanding competitive advan-

tage in the general hospital industry: evaluating strategic competencies”,

Strategic Management Journal, 24: p. 333-347; R. Makadok, 2001,

“Toward a synthesis of the resource-based and dynamic-capability views

of rent creation”, Strategic Management Journal, 22: p. 387-401.

9. D. G. Sirmon, M. A. Hitt, e R. D. Ireland, 2007, “Managing firm

resources in dynamic markets to create value: looking inside the black

box”, Academy of Management Review, prelo.

10. G. Hamel e L. Valikangas, 2003, “The quest for resilience”, Harvard

Business Review, 81(9): p. 52-63; S. A. Way, 2002, “High-performance

work systems and intermediate indicators of firm performance within

the U.S. small-business sector”, Journal of Management, 28: p. 765-785;

M. A. Hitt, L. Bierman, K. Shimizu, e R. Kochhar, 2001, “Direct and

moderating effects of human capital on strategy and  performance in

professional service firms: a resource-based perspective”, Academy of

Management Journal, 44: p. 13-28.

11. M. A. Hitt, C. C. Miller, e A. Colella, 2006, Organizational Behavior: A

Strategic Approach, Nova York: John Wiley & Sons.

12. R. Florida, 2005, The Flight of the Creative Class, Nova York: Harper-

Business.

13. J. Shamsie, 2003, “The context of dominance: an industry-driven fra-

mework for exploiting reputation”, Strategic Management Journal, 24: p.

199-215; E. Autio, H. J. Sapienza, e J. G. Almeida, 2000, “Effects of age at

entry, knowledge intensity, and imitability on international growth”, Aca-

demy of Management Journal, 43: p. 909-924.

14. M. Makhija, 2003, “Comparing the resource-based and market-based

view of the firm: empirical evidence from Czech privatization”, Strategic

Management Journal, 24: p. 433-451; P. L.Yeoh e K. Roth, 1999, “An

empirical analysis of sustained advantage in the U.S. pharmaceutical

industry: impact of firm resources and capabilities”, Strategic Manage-

ment Journal, 20: p. 637-653.

15. D. F. Abell, 1999, “Competing today while preparing for tomorrow”,

Sloan Management Review, 40(3): p. 73-81; D. Leonard-Barton, 1995,

Wellsprings of Knowledge: Building and Sustaining the Sources of Innova-

tion, Boston: Harvard Business School Press; R. A. McGrath, J. C. MacMil-

lan, e S. Venkataraman, 1995, “Defining and developing competence: a

strategic process paradigm”, Strategic Management Journal, 16: p. 251-275.

16. H. K. Steensma e K. G. Corley, 2000, “On the performance of techno-

logy-sourcing partnerships: the interaction between partner interdepen-

dence and technology attributes”, Academy of Management Journal, 43: p.

1045-1067.

17. J. B. Barney, 2001, “Is the resource-based ‘view’ a useful perspective

for strategic management research? Yes”, Academy of Management

Review, 26: p. 41-56.

18. M. Subramani e N. Venkataraman, 2003, “Safeguarding investments

in asymmetric interorganizational relationships: theory and evidence”,

Academy of Management Journal, 46: p. 46-62.

19. T. M. Begley e D. P. Boyd, 2003, “The need for a corporate global

mind-set”, MIT Sloan Management Review, 44(2): p. 25-32.

20. Sirmon, Hitt, e Ireland, “Managing resources in a dynamic environ-

ment”.

21. “Barney, is the resource-based ‘view’ a useful perspective for strategic

management research? Yes”; T. H. Brush e K. W. Artz, 1999, “Toward a

contingent resource-based theory: the impact of information asymmetry

on the value of capabilities in veterinary medicine”, Strategic Manage-

ment Journal, 20: p. 223-250.

22. S. K. McEvily e B. Chakravarthy, 2002, “The persistence of know-

ledge-based advantage: an empirical test for product performance and

technological knowledge”, Strategic Management Journal, 23: p. 285-305.

23. Sirmon, Hitt, e Ireland, “Managing resources in a dynamic environ-

ment”.

24. J. Benedict, E. M. Steenkamp, R. Batra, e D. L. Alden, 2003, “How per-

ceived brand globalness creates brand value”, Journal of International

Business Studies, 34: p. 53-65.

25. S. Nambisan, 2002, “Designing virtual customer environments for

new product development: toward a theory”, Academy of Management

Review, 27: p. 392-413.

26. J. Wolf e W. G. Egelhoff, 2002, “A reexamination and extension of

international strategy-structure theory”, Strategic Management Journal,

23: p. 181-189; R. Ramirez, 1999, “Value co-production: intellectual ori-

gins and implications for practice and research”, Strategic Management

Journal, 20: p. 49-65.

27. V. Shankar e B. L. Bayus, 2003, “Network effects and competition: an

empirical analysis of the home video game industry”, Strategic Manage-

ment Journal, 24: p. 375-384; S. W. Floyd e B. Wooldridge, 1999, “Know-

ledge creation and social networks in corporate entrepreneurship: the

renewal of organizational capability”, Entrepreneurship: Theory and Prac-

tice, 23(3): p. 123-143.

28. G. Hawawini, V. Subramanian, e P. Verdin, 2003, “Is performance dri-

ven by industry – or firm – specific factors? A new look at the evidence”,

Strategic Management Journal, 24: p. 1-16; M. A. Hitt, R. D. Nixon, P. G.

Clifford, e K. P. Coyne, 1999, “The development and use of strategic

resources”. In: M. A. Hitt, P. G. Clifford, R. D. Nixon, e K. P. Coyne (eds.),

Dynamic Strategic Resources, Chichester: John Wiley & Sons, p. 1-14.

29. M. R. Haas e M.T. Hansen, 2005, “When using knowledge can hurt

performance: the value of organizational capabilities in a management

consulting company”, Strategic Management Journal, 26: p. 1-24.

30. C. M. Christensen, 2001, “The past and future of competitive advan-

tage”, Sloan Management Review, 42(2): p. 105-109.

31. J. R. Hough e M. A. White, 2003, “Environmental dynamism and

strategic decision-making rationality: an examination at the decision

level”, Strategic Management Journal, 24: p. 481-489.

32. C. J. Robertson e W. F. Crittenden, 2003, “Mapping moral philoso-

phies: strategic implications for multinational firms”, Strategic Manage-

ment Journal, 24: p. 385-392.

33. C. M. Christensen e M. E. Raynor, 2003, “Why hard-nosed executives

should care about management theory”, Harvard Business Review, 81(9):

p. 66-74.

CapHITT03.qxd  21.09.07  17:48  Page 90



34. N. Checa, J. Maguire, e J. Barney, 2003, “The new world disorder”,

Harvard Business Review, 81(8): p. 70-79; P. Westhead, M. Wright, e D.

Ucbasaran, 2001, “The internationalization of new and small firms: a

resource-based view”, Journal of Business Venturing, 16(4): p. 333-358.

35. H. J. Smith, 2003, “The shareholders vs. stakeholders debate”, MIT

Sloan Management Review, 44(4): p. 85-90; H. Collingwood, 2001, “The

earnings game: everyone plays, nobody wins”, Harvard Business Review,

79(6): p. 65-74.

36. P. C. Nutt, 2002, Why decisions fail, San Francisco: Berrett-Koehler

Publishers.

37. J. M. Mezias e W. H. Starbuck, 2003, “What do managers know, any-

way?” Harvard Business Review, 81(5): p. 16-17; M. Keil, 2000, “Cutting

your losses: extricating your organization when a big project goes awry”,

Sloan Management Review, 41(3): p. 55-68.

38. P. G. Audia, E. Locke, e K. G. Smith, 2000, “The paradox of success:

an archival and a laboratory study of strategic persistence following radi-

cal environmental change”, Academy of Management Journal, 43: p. 837-

853; R. G. McGrath, 1999, “Falling forward: real options reasoning and

entrepreneurial failure”, Academy of Management Review, 24: p. 13-30.

39. G. P. West III e J. DeCastro, 2001, “The Achilles heel of firm strategy:

resource weaknesses and distinctive inadequacies”, Journal of Manage-

ment Studies, 38: p. 417-442; G. Gavetti e D. Levinthal, 2000, “Looking

forward and looking backward: cognitive and experimental search”,

Administrative Science Quarterly, 45: p. 113-137.

40. R. Amit e P. J. H. Schoemaker, 1993, “Strategic assets and organizatio-

nal rent”, Strategic Management Journal, 14: p. 33-46.

41. R. E. Hoskisson e L W. Busenitz, 2001, “Market uncertainty and lear-

ning distance in corporate entrepreneurship entry mode choice”. In: M.

A. Hitt, R. D. Ireland, S. M. Camp, e D. L. Sexton (eds.), Strategic Entre-

preneurship: Creating a New Integrated Mindset, Oxford, UK: Blackwell

Publishers, p. 151-172.

42. C. M. Fiol e E. J. O’Connor, 2003, “Waking up! Mindfulness in the

face of bandwagons”, Academy of Management Review, 28: p. 54-70.

43. N. J. Hiller e D. C. Hambrick, 2005, “Conceptualizing executive

hubris: the role of (hyper-) core self-evaluations in strategic decision

making”, Strategic Management Journal, 26: p. 297-319.

44. P. Burrows e A. Park, 2002, “What price victory at Hewlett-Packard?”

Business Week, 1o. abr., p. 36-37.

45. J. M. Mezias, P. Grinyer, e W. D. Guth, 2001, “Changing collective cog-

nition: a process model for strategic change”, Long Range Planning, 34(1):

p. 71-95.

46. 2005, “IBM plans restructuring”, Wall Street Journal Online,

www.wsj.com, 4 maio.

47. D. Kirkpatrick, 2005, “Microsoft Office: going beyond the cubicle”,

Fortune Online, www.fortune.com, 27 abr.

48. D. M. De Carolis, 2003, “Competencies and imitability in the phar-

maceutical industry: an analysis of their relationship with firm perfor-

mance”, Journal of Management, 29: p. 27-50.

49. G. Ahuja e R. Katila, 2004, “Where do resources come from? The role

of idiosyncratic situations”, Strategic Management Journal, 25: p. 887-907.

50. D. L. Deeds, D. De Carolis, e J. Coombs, 2000, “Dynamic capabilities

and new product development in high-technology ventures: an empirical

analysis of new biotechnology firms”, Journal of Business Venturing, 15: p.

211-229; T. Chi, 1994, “Trading in strategic resources: necessary condi-

tions, transaction cost problems, and choice of exchange structure”, Stra-

tegic Management Journal, 15: p. 271-290.

51. Sirmon, Hitt, e Ireland, “Managing resources in dynamic environ-

ments”; S. Berman, J. Down, e C. Hill, 2002, “Tacit knowledge as a source

of competitive advantage in the National Basketball Association”, Aca-

demy of Management Journal, 45: p. 13-31.

52. 2003, “About Borders Group”, www.borders.com, 18 jul.; S. Shepard,

2001, “Interview: ‘the company is not the stock’”, Business Week, 30 abr.,

p. 94-96.

53. K. G. Smith, C. J. Collins, e K. D. Clark, 2005, “Existing knowledge,

knowledge creation capability, and the rate of new product introduction

in high-technology firms”, Academy of Management Journal, 48: p. 346-

357; S. G. Winter, 2005, “Developing evolutionary theory for economics

and management”. In: K. G. Smith and M. A. Hitt (eds.), Great minds in

management: The process of theory development. Oxford, UK: Oxford

University Press, p. 509-546.

54. Subramani e Venkataraman, “Safeguarding investments”; R. Lubit,

2001, “Tacit knowledge and knowledge management: the keys to sustaina-

ble competitive advantage”, Organizational Dynamics, 29(3): p. 164-178.

55. A. M. Webber, 2000, “New math for a  new economy”, Fast Company,

jan.-fev., p. 214-224.

56. M. Song, C. Droge, S. Hanvanich, e R. Calantone, 2005, “Marketing

and technology resource complementarity: an analysis of their interac-

tion effect in two environmental contexts”, Strategic Management Journal,

26: p. 259-276; R. G. Schroeder, K. A. Bates, e M. A. Junttila, 2002, “A

resource-based view of manufacturing strategy and the relationship to

manufacturing performance”, Strategic Management Journal, 23: p. 105-

117.

57. M. A. Hitt e R. D. Ireland, 2002, “The essence of strategic leadership:

managing human and social capital”, Journal of Leadership and Organiza-

tion Studies, 9(1): p. 3-14.

58. J. B. Quinn, P. Anderson, e S. Finkelstein, 1996, “Making the most of

the best”, Harvard Business Review, 74(2): p. 71-80.

59. S. Tallman, M. Jenkins, N. Henry, e S. Pinch, 2004, “Knowledge, clus-

ters and competitive advantage”, Academy of Management Review, 29: p.

258-271; A. W. King e C. P. Zeithaml, 2003, “Measuring organizational

knowledge: a conceptual and methodological framework”, Strategic

Management Journal, 24: p. 763-772.

60. 2003, “Intellectual property”, Special Advertising Section, Business

Week, 28 jul.

61. Webber, “New math”, p. 217.

62. K. Funk, 2003, “Sustainability and performance”, MIT Sloan Manage-

ment Review, 44(2): p. 65-70.

63. R. D. Ireland, M. A. Hitt, e D. Vaidyanath, 2002, “Managing strategic

alliances to achieve a competitive advantage”, Journal of Management, 28:

p. 416-446.

64. D. L. Deephouse, 2000, “Media reputation as a strategic resource: an

integration of mass communication and resource-based theories”, Jour-

nal of Management, 26: p. 1091-1112.

65. Shamsie, “The context of dominance”.

66. Roberts e Dowling, “Corporate reputation”, p. 1078.

67. P. Berthon, M. B. Holbrook, e J. M. Hulbert, 2003, “Understanding

and managing the brand space”, MIT Sloan Management Review, 44(2):

p. 49-54; D. B. Holt, 2003, “What becomes an icon most?” Harvard Busi-

ness Review, 81(3): p. 43-49.

68. J. Blasberg e V. Vishwanath, 2003, “Making cool brands hot”, Harvard

Business Review, 81(6): p. 20-22.

Capítulo 3 | O Ambiente Interno: Recursos, Capacitações e Competências Essenciais 91

CapHITT03.qxd  21.09.07  17:48  Page 91



69. 2003, “Harley-Davidson MotorClothes Merchandise”, www.harleyda-

vidson.com, 20 jul.

70. D. Roberts e S. Holmes, 2005, “China’s real sports contest”, Business

Week Online, www.businessweek.com, 14 mar.

71. R. D. Nixon, M. A. Hitt, H. Lee, e E. Jeong, 2004, “Market reactions to

announcements of corporate downsizing actions and implementation

strategies”, Strategic Management Journal, 25: p. 1121-1129.

72. N. W. Hatch e J. H. Dyer, 2004, “Human capital and learning as a

source of sustainable competitive advantage”, Strategic Management Jour-

nal, 25: p. 1155-1178.

73. T. Gardner, 2005, “Interfirm competition for human resources: evi-

dence from the software industry”, Academy of Management Journal, 48:

p. 237-256; S. J. Peterson e B. K. Spiker, 2005, “Establishing the positive

contributory value of older workers: a positive psychology perspective”,

Organizational Dynamics, 34(2): p. 153-167.

74. D. Wighton e D. Wells, 2005, “Morgan Stanley to woo talent at rival

banks”, Financial Times Online, www.ft.com, 4 jul.

75. Sirmon, Hitt, e Ireland, “Managing firm resources in dynamic envi-

ronments”; S. Dutta, O. Narasimhan, e S. Rajiv, 2005, “Conceptualizing

and measuring capabilities: methodology and empirical application”,

Strategic Management Journal, 26: p. 277-285.

76. Hitt, Bierman, Shimizu, e Kochhar, “Direct and moderating effects of

human capital on strategy and performance in professional service firms:

a resource-based perspective”; M. A. Hitt, R. D. Ireland, e H. Lee, 2000,

“Technological learning, knowledge management, firm growth and per-

formance: an  introductory essay”, Journal of Engineering and Technology

Management, 17: p. 231-246.

77. S. K. Ethiraj, P. Kale, M. S. Krishnan, e J. V. Singh, 2005, “Where do

capabilities come from and do they matter? A study in the software ser-

vices industry”, Strategic Management Journal, 26: p. 25-45.

78. M. G. Jacobides e S. G. Winter, 2005, “The co-evolution of capabili-

ties and transaction costs: explaining the institutional structure of pro-

duction”, Strategic Management Journal, 26: p. 395-413.

79. R.W. Coff e P.M. Lee, 2003, “Insider trading as a vehicle to appro-

priate rent from R&D”, Strategic Management Journal, 24: p. 183-190.

80. D. L. Deeds, 2003, “Alternative strategies for acquiring knowledge”. In:

S. E. Jackson, M. A. Hitt, e A. S. DeNisi (eds.), Managing Knowledge for

Sustained Competitive Advantage, San Francisco: Jossey-Bass, p. 37-63.

81. R. A. Noe, J. A. Colquitt, M. J. Simmering, e S. A. Alvarez, 2003,

“Knowledge management: developing intellectual and social capital”. In:

S. E. Jackson, M. A. Hitt, e A. S. DeNisi (eds.), Managing Knowledge for

Sustained Competitive Advantage, San  Francisco: Jossey-Bass, p. 209-242;

L. Argote e P. Ingram, 2000, “Knowledge transfer: a basis for competitive

advantage in firms”, Organizational Behavior and Human Decision Pro-

cesses, 82: p. 150-169.

82. M. J. Tippins e R. S. Sohi, 2003, “IT competency and firm perfor-

mance: is organizational learning a missing link?” Strategic Management

Journal, 24: p. 745-761.

83. M. A. Hitt e R. D. Ireland, 1986, “Relationships among corporate level

distinctive competencies, diversification strategy, corporate structure,

and performance”, Journal of Management Studies, 23: p. 401-416; M. A.

Hitt e R. D. Ireland, 1985, “Corporate distinctive competence, strategy,

industry, and performance”, Strategic Management Journal, 6: p. 273-293;

M. A. Hitt, R. D. Ireland, e K. A. Palia, 1982, “Industrial firms’ grand stra-

tegy and functional importance”, Academy of Management Journal, 25: p.

265-298; M. A. Hitt, R. D. Ireland, e G. Stadter, 1982, “Functional impor-

tance and company performance: moderating effects of grand strategy

and industry type”, Strategic Management Journal, 3: p. 315-330; C. C.

Snow e E. G. Hrebiniak, 1980, “Strategy, distinctive competence, and

organizational performance”, Administrative Science Quarterly, 25: p.

317-336.

84. C. Zott, 2003, “Dynamic capabilities and the emergence of intrain-

dustry differential firm performance: insights from a simulation study”,

Strategic Management Journal, 24: p. 97-125.

85. K. Hafeez, Y. B. Zhang, e N. Malak, 2002, “Core competence for sus-

tainable competitive advantage: a structured methodology for identifying

core competence”, IEEE Transactions on Engineering Management, 49(1):

p. 28-35; C. K. Prahalad e G. Hamel, 1990, “The core competence of the

corporation”, Harvard Business Review, 68(3): p. 79-93.

86. C. Bowman e V. Ambrosini, 2000, “Value creation versus value cap-

ture: towards a coherent definition of value in strategy”, British Journal of

Management, 11: p. 1-15.

87. C. Bowman, 2001, “‘Value’ in the resource-based view of the firm: a

contribution to the debate”, Academy of Management Review, 26: p. 501-

502.

88. C. Ames, 1995, “Sales soft? Profits flat? It’s time to rethink your busi-

ness”, Fortune, 25 jun., p. 142-146.

89. R. Thomlinson, 2005, “Unilever: one company, two bosses, many pro-

blems”, Fortune Online, www.fortune.com, 13 jan.

90. Hitt, Miller, e Colella, “Organizational Behavior”.

91. J. B. Barney, 1999, “How a firm’s capabilities affect boundary deci-

sions”, Sloan Management Review, 40(3): p. 137-145; J. B. Barney, 1995,

“Looking inside for competitive advantage”, Academy of Management

Executive, 9(4): p. 59-60; J. B. Barney, 1991, “Firm resources and sustai-

ned competitive advantage”, Journal of Management, 17: p. 99-120.

92. Barney, “Looking inside for competitive advantage”.

93. 2005, “Jack Welch: it’s all in the sauce”, Fortune Online, www.for-

tune.com, 4 abr.

94. Barney, “Looking inside for competitive advantage”, p. 52.

95. Ibid., 53.

96. Barney, “Firm resources”, p. 108.

97. L. E. Tetrick e N. Da Silva, 2003, “Assessing the culture and climate

for organizational learning”. In: S. E. Jackson, M. A. Hitt, e A. S. DeNisi

(eds.), Managing Knowledge for Sustained Competitive Advantage, San

Francisco: Jossey-Bass, p. 333-359.

98. L. Soupata, 2001, “Managing culture for competitive advantage at Uni-

ted Parcel Service”, Journal of Organizational Excellence, 20(3): p. 19-26.

99. A. W. King e C. P. Zeithaml, 2001, “Competencies and firm perfor-

mance: examining the causal ambiguity paradox”, Strategic Management

Journal, 22: p. 75-99.

100. Barney, “Firm resources”, p. 111.

101. Amit e Schoemaker, “Strategic assets”, p. 39.

102. M. J. Benner e M. L. Tushman, 2003, “Exploitation, exploration, and

process management: the productivity dilemma revisited”, Academy of

Management Review, 28: p. 238-256; S. K. McEvily, S. Das, e K. McCabe,

2000, “Avoiding competence substitution through knowledge sharing”,

Academy of Management Review, 25: p. 294-311.

103. A. Serwer, 2005, “America’s most admired companies: the education

of Michael Dell”, Fortune Online, www.fortune.com, 22 fev.

Administração Estratégica92

CapHITT03.qxd  21.09.07  17:48  Page 92



104. Sirmon, Hitt, e Ireland, “Managing firm resources in dynamic envi-

ronments”; M. E. Porter, 1985, Competitive Advantage, Nova York: Free

Press, p. 33-61.

105. G. G. Dess, A. Gupta, J. F. Hennart, e C. W. L. Hill, 1995, “Conduc-

ting and integrating strategy research at the international corporate and

business levels: issues and directions”, Journal of Management, 21: p. 376.

106. R. Amit e C. Zott, 2001, “Value creation in e-business”, Strategic

Management Journal, 22 (Special Issue): p. 493-520; M. E. Porter, 2001,

“Strategy and the Internet”, Harvard Business Review, 79(3): p. 62-78.

107. T. W. Gainey e B. S. KIaas, 2003, “The outsourcing of training and

development: factors impacting client satisfaction”, Journal of Manage-

ment, 29: p. 207-229.

108. M. Rola, 2002, “Secrets to successful outsourcing management”,

Computing Canada, 28(23): p. 11.

109. P. Bendor-Samuel, 2003, “Outsourcing: transforming the corpora-

tion”, Forbes, Special Advertising Section, 26 maio.

110. K. Madigan e M. J. Mandel, 2003, Commentary: “Outsourcing jobs:

is it bad?” Business Week Online, www.businessweek.com, 25 ago.

111. J. Palmer, 2003, “Auto supplier stands out by focusing on the inside”,

Wall Street Journal Online, www.wsj.com, 17 ago.; A. Takeishi, 2001,

“Bridging inter – and intra – firm boundaries: management of supplier

involvement in automobile product development”, Strategic Management

Journal, 22: p. 403-433; H. Y. Park, C. S. Reddy, e S. Sarkar, 2000, “Make

or buy strategy of firms in the U.S.”, Multinational Business Review, 8(2):

p. 89-97.

112. M. J. Leiblein, J. J. Reuer, e F. Dalsace, 2002, “Do make or buy deci-

sions matter? The influence of organizational governance on technologi-

cal performance”, Strategic Management Journal, 23: p. 817-833.

113. J. C. Linder, S. Jarvenpaa, e T. H. Davenport, 2003, “Toward an inno-

vation sourcing strategy”, MIT Sloan Management Review, 44 (4): p. 43-

49.

114. Hafeez, Zhang, e Malak, “Core competence for sustainable competi-

tive advantage”; B. H. Jevnaker e M. Bruce, 1999, “Design as a strategic

alliance: expanding the creative capability of the firm”. In: M. A. Hitt, P.

G. Clifford, R. D. Nixon, e K. P. Coyne (eds.), Dynamic Strategic Resour-

ces, Chichester: John Wiley & Sons, p. 266-298.

115. Takeishi, “Bridging inter – and intra – firm boundaries”.

116. R. Lancellotti, O. Schein, e V. Stadler, 2003, “When outsourcing pays

off”, The McKinsey Quarterly, número 1, p. 10.

117. M. Useem e J. Harder, 2000, “Leading laterally in company outsour-

cing”, Sloan Management Review, 41(2): p. 25-36.

118. R. C. Insinga e M. J. Werle, 2000, “Linking outsourcing to business

strategy”, Academy of Management Executive, 14(4): p. 58-70.

119. M. Katz, 2001, “Planning ahead for manufacturing facility changes: a

case study in outsourcing”, Pharmaceutical Technology, mar., p. 160-164.

120. M. J. Mol, P. Pauwels, P. Matthyssens, e L. Quintens, 2004, “A tech-

nological contingency perspective on the depth and scope of internatio-

nal outsourcing”, Journal of International Management, 10: p. 287-305.

121. M. A. Hitt, D. Ahlstrom, M.T. Dacin, E. Levitas, e L. Svobodina,

2004, “The institutional effects on strategic alliance partner selection in

transition economies: China versus Russia”, Organization Science, 15: p.

173-185.

122. Y. Mishina, T. G. Pollock, e J. F. Porac, 2004, “Are more resources

always better for growth? Resource stickiness in market and product

expansion”, Strategic Management Journal, 25: p. 1179-1197.

123. D. S. Elenkov e I. M. Manev, 2005, “Top management leadership and

influence in innovation: the role of sociocultural context”, Journal of

Management, 31: p. 381-402.

124. M. Katz, 2001, “Planning ahead for manufacturing facility changes: a

case study in outsourcing”, Pharmaceutical Technology, mar., p. 160-164.

125. Leonard-Barton, “Wellsprings of Knowledge”, p. 30-31.

126. West e DeCastro, “The Achilles heel of firm strategy”; Keil, “Cutting

your losses”.

127. D. J. Miller, 2004, “Firms’ technological resources and the perfor-

mance effects of diversification: a longitudinal study”, Strategic Manage-

ment Journal, 25: p. 1097-1119.

Capítulo 3 | O Ambiente Interno: Recursos, Capacitações e Competências Essenciais 93

CapHITT03.qxd  21.09.07  17:48  Page 93



CapHITT03.qxd  21.09.07  17:48  Page 94



P A R T E

2

CAPÍTULO 4
Estratégia no Nível de Negócios

CAPÍTULO 5
Rivalidade e Dinâmica Competitivas

CAPÍTULO 6
Estratégia no Nível Corporativo

CAPÍTULO 7
Estratégias de Aquisição e Reestruturação

CAPÍTULO 8
Estratégia Internacional

CAPÍTULO 9
Estratégias de Cooperação

Ações Estratégicas:
Formulação de
Estratégias

CapHITT04.qxd  21.09.07  17:50  Page 95



Estratégia no Nível
de Negócios4CAPÍTU

LO

OBJETIVOS DE CONHECIMENTO

O estudo deste capítulo dará a você o conhecimento de administração estratégica neces-
sário para:

1. Definir a estratégia no nível de negócios.

2. Discutir a relação entre clientes e as estratégias no nível de negócios em termos de quem,
o quê e como. 

3. Explicar as diferenças entre as estratégias no nível de negócios.

4. Utilizar as cinco forças do modelo de concorrência para explicar como é possível obter
retornos acima da média por meio de cada estratégia no nível de negócios.

5. Descrever os riscos de utilizar cada uma das estratégias no nível de negócios. 
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Caso de Abertura
Abajures Diferenciados: Para Onde Foram os Clientes?

Fontes: R. Berg, 2005, Frederick Cooper workers to strike, it, www.chicago.indymedia.org, 9 de junho; M. Brown, 2005, We can shape ‘progress’, or let it
punch our lights out, Chicago Sun-Times, www.suntimes.com, 1 de junho; C. W. Ingram, 2005; Frederick Cooper sells building, plans to relocate, Home
Accents Today, www.homeaccentsoday.com, 1 de março; P. Sherrod, 2005, Let there be light, Chicago Tribune, www.chicagotribune.com; 19 de junho, N.
Steinberg, 2005, Fancy lamps, Granta, 89: 136-150.

A Frederick Cooper Lamp Company foi fundada em
Chicago em 1923 por Frederick Cooper, um artista
especializado em esculturas e aquarelas, em res-
posta aos pedidos dos clientes para que Cooper
incorporasse suas obras de arte em abajures. 

Contando apenas com o artesanato para fazer
seus abajures, candelabros e castiçais, a empresa
de Cooper foi rapidamente reconhecida como
uma fabricante de produtos de alta qualidade e
diferenciados. Por toda a sua história, uma das
marcas registradas da Copper Lamp foi "o uso de
seda e outros tecidos finos e exóticos para fabri-
car abajures exclusivos costurados à mão, muitos
deles, adornados com acabamentos diferenciados
de contas e franjas". A empresa utilizou a estraté-
gia de negócios de foco na diferenciação, o que
basicamente significava que a Cooper Lamps
fabricava produtos caros que ofereciam um valor
ímpar a um pequeno grupo de clientes dispostos
a pagar um ágio para comprar exclusividade (mais
adiante neste capítulo, descrevemos a estratégia
de foco na diferenciação em detalhes). As pala-
vras de um dos administradores da empresa refle-
tem a estratégia da Cooper Lamp: "oferecemos
um produto de alta qualidade. Nossos abajures
são costurados à mão, com tecidos diferentes e
materiais diferentes, combinados de uma maneira
particular e, conseqüentemente, temos uma ótima
reputação entre os designers, decoradores e
lojas. Vendemos para lojas extremamente sofisti-
cadas, incluindo Bloomingdale's, Neiman Marcus
e a Horchow". Por isso, a Cooper fabrica "abajures
extremamente caros para um mercado de nicho".

Os abajures mais baratos custavam US$ 200,
enquanto seus candelabros de cristal custavam
milhares de dólares. 

O motivo pelo qual usamos o tempo no passado
para descrever a estratégia da Cooper é que a
empresa como ela era conhecida mudou em agosto
de 2005, quando saiu de suas instalações históricas
em Chicago por exigência dos termos da sua venda
para empreendedores que queriam transformar o
edifício histórico de 7.315 metros quadrados em con-
domínios residenciais. O prédio de quatro andares foi
vendido e funcionários foram demitidos para reduzir
os custos que a empresa havia assumido para fabri-
car produtos de alta qualidade. Alguns dos funcioná-
rios demitidos trabalhavam para a empresa há mais
de 40 anos. Também foram feitas outras mudanças,
como indicam os seguintes comentários de um fun-
cionário: "Vendemos o nome, mas não podemos
dizer quem comprou. Isso era parte do negócio. Mas
pode-se dizer que a Frederick Cooper não será mais
o que era antes, apesar de não estarmos fechando.
O novo nome vai ser Frederick Cooper Chicago."

O que provocou a decadência da Frederick
Cooper Lamp Company? A resposta talvez seja
familiar: o declínio da demanda por produtos feitos
à mão de alta qualidade; instalações ineficientes e
caras, e importações baratas de outros países que
oferecem uma qualidade razoável a um preço signi-
ficativamente mais baixo. Do ponto de vista estraté-
gico, a decadência da empresa foi conseqüência
dos seus retornos abaixo da média, que foram um
resultado direto de não implantar a sua estratégia
no nível de negócios com êxito.
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Cada vez mais importante para o sucesso da empresa1, a estratégia consiste em escolher entre duas ou mais alterna-

tivas2. Como observamos no Capítulo 1, quando opta por uma estratégia, a empresa decide tomar um rumo em vez de

outros, cuja escolha é influenciada por oportunidades e ameaças no ambiente externo da empresa (Ver o Capítulo 2) e

pela natureza e qualidade de seus recursos internos, capacitações e competências essenciais3 (Ver o Capítulo 3). Histori-

camente, a Frederick Cooper Lamp Company utilizou habilidades exclusivas dos seus artistas para tirar proveito de uma

oportunidade de atender à demanda de um pequeno grupo de clientes que queriam comprar abajures, candelabros e

castiçais exclusivos de alta qualidade.

O objetivo fundamental de utilizar qualquer tipo de estratégia (Ver a Figura 1.1) é adquirir competitividade estra-

tégica e obter retornos acima da média4. As estratégias são deliberadas, antecedem à tomada de ações às quais se apli-

cam e demonstram um entendimento compartilhado da visão e da missão da empresa5. Uma estratégia formulada 

eficazmente dispõe, integra e aloca os recursos, as capacitações e as competências da empresa para que esta se alinhe

adequadamente com o seu ambiente externo6, também racionalizando a visão e a missão da empresa junto com as

ações tomadas para atingi-las7. As informações sobre uma série de variáveis, incluindo mercados, clientes, tecnologia,

finanças do mundo todo, economia mundial em constante mudança devem ser coletadas e analisadas para compor e

utilizar adequadamente as estratégias. Cada vez mais a tecnologia da Internet afeta como as organizações coletam e

estudam os dados e as informações que estão relacionadas às decisões sobre a opção e utilização da estratégia. No

final, opções estratégicas sólidas, que reduzam a incerteza no tocante aos resultados8, são a base sobre a qual são cria-

das estratégias bem-sucedidas9.

A estratégia no nível de negócios, foco deste capítulo, é um conjunto integrado e coordenado de compromissos e

ações que as empresas utilizam para obter vantagem competitiva explorando as competências essenciais em mercados de

produtos específicos10. Isso significa que as estratégias no nível de negócios indicam as opções que a empresa faz no

tocante a como ela pretende competir em determinados mercados de produtos. As escolhas são importantes, visto que há

um elo entre as estratégias da empresa e o seu desempenho em longo prazo11. Dada a complexidade de se competir com

sucesso no mercado mundial, essas escolhas são difíceis e às vezes até requerem ousadia12. Por exemplo, para aumentar a

eficácia de sua estratégia no nível de negócios de diferenciação (definimos e analisamos esta estratégia mais adiante neste

capítulo), os executivos da Kimberly-Clark recentemente decidiram fechar algumas de suas fábricas e reduzir sua mão-

de-obra. Descrevendo sua reação à tomada dessas decisões, o CEO da empresa disse: "Essas são decisões difíceis que não

tomamos levianamente. Porém eu acho que elas são absolutamente necessárias para melhorar nossa posição competi-

tiva"13. As decisões tomadas na Frederick Cooper, como a de fechar a fábrica, também foram difíceis.

Toda empresa tem de elaborar e utilizar uma estratégia no nível de negócios14. No entanto as empresas não podem

utilizar todas as estratégias – no nível corporativo, de aquisição e reestruturação, internacionais e de cooperação – que

analisamos dos Capítulos 6 ao 9. Por exemplo, pense em uma tinturaria local em apenas uma região e oferecendo

somente um serviço (a limpeza e a lavagem de roupas) em uma única loja. Uma empresa que concorre apenas em uma

área de mercado com um único produto, em uma única região geográfica não precisa de uma estratégia no nível corpo-

rativo para lidar com a diversidade de produtos nem uma estratégia internacional para lidar com a diversidade geográ-

fica. Por outro lado, uma empresa diversificada irá utilizar uma das estratégias no nível corporativo e selecionar uma

estratégia diferente no nível de negócios para cada área de mercado de produtos na qual a empresa compete (a relação

entre as estratégias no nível corporativo e as estratégias no nível de negócios é analisada em mais detalhes no Capítulo 6).

Toda empresa – desde a tinturaria local até a corporação multinacional – escolhe pelo menos uma estratégia no nível de

negócios. Isso significa que a estratégia no nível de negócios é a estratégia central – aquela que a empresa desenvolve

para definir como planeja competir no mercado de um produto15.

A estratégia no nível de negócios, foco deste capítulo, é um conjunto integrado e coordenado de compromissos e ações

que as empresas utilizam para obter vantagem competitiva explorando as competências essenciais em mercados de produtos

específicos.

Discutimos vários tópicos para analisar as estratégias no nível de negócios, das quais os clientes são a base e não

devem ser nunca considerados favas contadas16, e oferecemos informações sobre os clientes que são relevantes para a

escolha de uma estratégia no nível de negócios, que quando é feita, a empresa determina (1) quem será atendido, (2)

quais necessidades desses clientes-alvo ela irá atender e (3) como essas necessidades serão atendidas. Selecionar clientes,

decidir que necessidades deles a empresa tentará atender e como o fará são tarefas desafiadoras. A concorrência global,

que criou várias opções atraentes para os clientes, é um dos motivos para isso. No ambiente competitivo atual, os con-
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correntes internacionais eficazes se tornaram hábeis em identificar as necessidades dos clientes em culturas e regiões

geográficas diferentes, bem como aprenderam a ajustar rapidamente e com êxito as características dos bens e serviços

da empresa para atendê-las.

A análise dos clientes é seguida de descrições da finalidade das estratégias no nível de negócios e das cinco estratégias no

nível de negócios, as quais são chamadas de genéricas porque podem ser utilizadas em qualquer organização que compita

em qualquer setor/indústria17. A nossa análise descreve como a utilização eficaz de cada uma dessas estratégias permite que

a empresa se posicione favoravelmente em relação às cinco forças competitivas a indústria (setor) (veja o Capítulo 2). Além

disso, utilizamos a cadeia de valor (Ver o Capítulo 3) para mostrar exemplos das atividades primárias e de suporte necessá-

rias para implantar determinadas estratégias no nível de negócios. Como nenhuma estratégia é isenta de riscos18, também

descrevemos diferentes riscos com os quais a empresa pode se deparar quando utiliza uma dessas estratégias.

No Capítulo 11, explicamos as estruturas e os controles organizacionais que estão vinculados ao uso bem-sucedido

de cada estratégia no nível de negócios.

Clientes: Sua Relação com as Estratégias no Nível de Negócios 

A competitividade estratégica só ocorre quando a empresa consegue satisfazer um grupo de clientes utilizando suas

vantagens competitivas como base para competir em determinados mercados de produtos. Um dos motivos básicos

pelos quais as empresas devem satisfazer os clientes com sua estratégia no nível de negócios é que os retornos obtidos

do relacionamento com os clientes são os princípios básicos de todas as organizações19. Falando francamente "sem

clientes não se tem negócios20".

As empresas mais bem-sucedidas tentam encontrar novas maneiras de satisfazer os clientes atuais e/ou atender às

necessidades de novos clientes. A Dell Inc. faz isso com um "senso implacável de urgência e velocidade21", acreditando

que as necessidades dos clientes devem ser atendidas rapidamente e sem erros. Recentemente, para atender às necessida-

des dos usuários domésticos e de pequenos escritórios e aumentar, ao mesmo tempo, os seus lucros, a Dell começou a

vender a primeira impressora a laser por menos de US$ 10022, assim como outras organizações, gerenciando o seu rela-

cionamento com clientes para entender as suas necessidades atuais e futuras23.

Administração Eficaz do Relacionamento com os Clientes
O relacionamento da empresa com seus clientes é fortalecido quando ela oferece a eles valor superior. Relacionamentos

interativos sólidos com os clientes geralmente formam a base dos esforços da empresa de atender às necessidades exclu-

sivas dos clientes com lucro.

A Harrah's Entertainment acredita que oferece valor superior aos clientes sendo "a empresa mais voltada para o aten-

dimento no setor de jogos24". Importante: proporcionar valor superior geralmente resulta em fidelidade maior dos clien-

tes, a qual, por sua vez, tem uma relação positiva com a lucratividade. No setor de serviços financeiros, por exemplo,

estima-se que as empresas "podem aumentar seus lucros em quase 100% retendo apenas 5% a mais de clientes25". No

entanto, a maior quantidade de opções e de informações facilmente acessíveis sobre a funcionalidade dos produtos da

empresa está formando clientes cada vez mais sofisticados e informados, o que torna difícil obter sua fidelidade26.

Várias empresas se tornaram hábeis na arte de administrar todos os aspectos do seu relacionamento com clientes27.

Por exemplo, a Amazon.com é uma empresa baseada na Internet, amplamente reconhecida pela qualidade das informa-

ções que mantém sobre seus clientes, pelos serviços que presta e pela sua capacidade de prever as necessidades dos

clientes28. Utilizando as informações que tem, ela tenta atender ao que acredita serem as necessidades exclusivas de cada

cliente. Sediada no México, a Cemex SA é "a principal produtora mundial e comercializadora de cimento de qualidade

e mistura pronta de concreto29" e utiliza a Internet para se conectar com seus clientes, suas fábricas de cimento e sua

sala principal de controle, o que permite automatizar os pedidos e otimizar as entregas por caminhão na extremamente

congestionada cidade de México. Os analistas acham que a integração da Cemex com a tecnologia da Internet e sua

liderança em custos está ajudando a diferenciá-la dos seus concorrentes30. A Lands' End está utilizando a Internet para

administrar o seu relacionamento com mulheres. O recurso on-line Swim Finder, por exemplo, "permite que as mulhe-

res escolham maiôs para "ampliar ou disfarçar" determinadas regiões do corpo, o que possibilita à compradora ver uma

versão do maiô com semelhança tridimensional do seu corpo31".
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Como analisamos a seguir, existem três dimensões do relacionamento das empresas com os clientes. Empresas

como a Amazon.com., Cemex e Lands Ends entendem essas dimensões e administram seu relacionamento com os

clientes à luz das mesmas.

Alcance, Riqueza e Afiliação
A dimensão alcance do relacionamento com clientes se preocupa com o acesso e a conexão da empresa com os clientes.

Por exemplo, a maior livraria física, a Barnes & Noble, têm mais de 200.000 títulos em mais de 820 lojas32. Por outro

lado, a Amazon.com oferece mais de 4,5 milhões de títulos e está situada em dezenas de milhões de telas de computador

com conexões adicionais de clientes sendo estabelecidas no mundo todo. Na verdade a Amazon "tem espaço de prateleira

praticamente ilimitado e pode oferecer aos clientes uma vasta seleção de produtos por meio de uma interface eficiente de

busca e recuperação"33. Embora a Barnes & Noble, também tenha presença na Internet (barnesandnoble.com), o alcance

da Amazon é consideravelmente maior. Normalmente as empresas tentam ampliar seu alcance, acrescentando clientes

nesse processo.

A riqueza, a segunda dimensão, se preocupa com a profundidade e os detalhes do fluxo de informações de mão dupla

entre a empresa e o cliente. O potencial da dimensão riqueza de ajudar a empresa a criar vantagem competitiva no seu rela-

cionamento com os clientes levou os corretores tradicionais de serviços financeiros, como a Merrill Lynch e a Lehman Bro-

thers, a oferecer serviços on-line para gerenciar melhor a troca de informações com seus clientes. As trocas mais amplas e

profundas de informações permitem que as empresas entendam melhor seus clientes e suas respectivas necessidades, e tam-

bém que os clientes saibam mais como a empresa pode lhes satisfazer. A tecnologia da Internet e as transações de e-com-

merce reduziram consideravelmente os custos das trocas de informações relevantes com clientes atuais e em potencial.

A afiliação, a terceira dimensão, se preocupa em facilitar interações úteis com os clientes. Os navegadores de Inter-

net como o Microsoft CarPoint ajudam os clientes on-line a encontrar e organizar informações fornecendo dados e

software para que possíveis compradores de carros comparem modelos de carros junto com várias especificações objeti-

vas. O programa pode oferecer essas informações sem custo para o cliente porque a Internet permite que se colete uma

grande quantidade de informações de uma série de fontes por um custo baixo. Um possível comprador que selecionou

um determinado carro com base na comparação de diferentes modelos pode ser então conectado às revendedoras que

atendem às suas necessidades e exigências de compra. Como sua receita não vem do cliente ou usuário final, mas, sim,

de outras fontes (tais como publicidade no seu site, hiperlinks, produtos e serviços associados), a CarPoint representa os

interesses do cliente, um serviço que favorece a afiliação34. Por outro lado, um fabricante de carros representa seus pró-

prios produtos, criando uma situação na qual os seus interesses financeiros diferem daqueles dos consumidores. Ver o

mundo pelos olhos dos clientes e buscar constantemente formas de criar mais valor para eles tem um impacto positivo

em termos de afiliação.

Como analisaremos a seguir, o gerenciamento eficaz do relacionamento com o cliente (nas dimensões de alcance,

riqueza e afiliação), ajuda a empresa a responder às perguntas referentes às questões de quem, o que e como.

Quem: Determinado a que Clientes Atender
Decidir quem é o cliente-alvo que a empresa pretende atender com sua estratégia no nível de negócios é importante35.

As empresas dividem os clientes em grupos com base nas diferenças das suas necessidades (as necessidades são discuti-

das com mais detalhes na próxima seção) para tomar essa decisão, utilizando um processo chamado de segmentação de
mercado, que é um processo que agrupa as pessoas com necessidades semelhantes em grupos individuais e identificá-

veis36. No setor de saúde animal, por exemplo, as necessidades de alimentos para os donos de animais de estimação 

(p. ex., cães e gatos) diferem das necessidades de alimentos dos donos de animais para produção (p. ex., gado)37. Como

parte de sua estratégia no nível de negócios, a empresa cria programas de marketing para vender produtos de maneira

eficaz para o seu grupo específico de clientes-alvo38.

Quase todas as características humanas ou organizacionais identificáveis podem ser utilizadas para subdividir um

mercado em segmentos que diferem uns dos outros em determinada característica. As características comuns nas quais

as necessidades dos clientes variam estão ilustradas na Tabela 4.1. Com base em suas competências essenciais internas,

as empresas escolhem uma estratégia no nível de negócios para proporcionar valor aos clientes-alvo e atender às suas

necessidades específicas.
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TABELA 4.1 Base para Segmentação de Clientes

Fonte: Adaptado de S. C. Jain, 2000, Marketing Planning and Strategy, Cincinnati: South-Western College Publishing, 120

As características dos clientes geralmente se combinam para segmentar os mercados em grupos específicos com

necessidades específicas. No mercado de roupas, por exemplo, a Gap aprendeu que seus clientes homens e mulheres

querem experiências de compra diferentes. Nas palavras de um administrador da empresa: "pesquisas revelaram que os

homens querem comprar com facilidade, enquanto as mulheres querem explorar39". Com base nos resultados dessas

pesquisas, as recém-criadas seções para mulheres estão organizadas por ocasião (por exemplo: trabalho, passeio) com os

acessórios para estas ocasiões espalhados pela seção para facilitar a visualização. O setor masculino das lojas da Gap é

mais direto, utilizando placas para orientar os clientes para artigos de vestuário que normalmente estão empilhados por

tamanho. Assim, a Gap está utilizando seu entendimento de alguns dos fatores psicológicos (Ver a Tabela 4.1.) que

influenciam as intenções de compra para atender melhor às necessidades específicas dos grupos.

Os fatores demográficos (Ver a Tabela 4.1 e a discussão no Capítulo 2) também podem ser utilizados para segmen-

tar mercados em gerações com interesses e necessidades similares. As evidências indicam que mala-direta, por exemplo,

é um meio de comunicação eficaz para a geração da 2a Guerra Mundial (os que nasceram antes de 1932). A geração do

Swing (os que nasceram entre 1933 e 1945) dá valor a fazer cruzeiros e comprar uma segunda casa. Antes, conservado-

res em termos financeiros, mas hoje dispostos a gastar dinheiro, os membros dessa geração buscam informações sobre

produtos de fontes bem informadas. A geração do baby boom (nascida entre 1946 e 1964) quer produtos que reduzam o

estresse gerado pelas demandas dos desafios da carreira e pelas necessidades de seus pais e de seus próprios filhos. As

roupas de Ellen Tracy, famosas pela consistência do seu caimento e suas cores, visam às mulheres do baby boom. Mais

conscientes do efeito da propaganda, as mais de 60 milhões de pessoas da Geração X (nascida entre 1965 e 1976), que-

rem produtos que cumpram o prometido, usam a Internet como a principal ferramenta de compra e esperam um mar-

keting visualmente atraente, formando o segmento de acionistas de fundos mútuos que cresce mais rápido, com os seus

valores mobiliários investidos predominantemente em fundos de ações. Como funcionários, as prioridades dos mem-

bros da Geração X são trabalhar num ambiente de aprendizado criativo, receber feedback constante dos gerentes e

serem recompensados por utilizar suas habilidades técnicas40. Campanhas de marketing e canais de distribuição dife-

rentes (p. ex., a Internet para a Geração X, mala direta para a geração da 2a Guerra Mundial) afetam a implantação de

estratégias das empresas interessadas em atender às necessidades de gerações diferentes.

O Que: Determinando a que Necessidades do Cliente Atender
Depois que a empresa decide quem vai atender, tem de identificar as necessidades do grupo de clientes-alvo que seus

bens ou serviços podem atender. Isso é importante no sentido de que as empresas bem-sucedidas aprendem como dar

aos clientes o que eles querem e quando querem41.

Em termos gerais, as necessidades (o que) estão associadas aos benefícios e às características do produto42. Ter intera-

ções estreitas e freqüentes com os clientes atuais e potenciais ajuda a empresa a identificar as necessidades atuais e futu-

ras dessas pessoas e grupos43. Do ponto de vista estratégico, uma necessidade básica de todos os clientes é comprar pro-

dutos que gerem valor para eles. As formas generalizadas de valor que os bens e serviços proporcionam são de baixo

custo com características aceitáveis ou características extremamente diferenciadas com custo aceitável. As empresas mais

Mercados de Consumidores

1. Fatores demográficos (idade, renda, sexo etc.)
2. Fatores socioeconômicos (classe social, fase do ciclo de vida familiar)
3. Fatores geográficos (diferenças culturais, regionais e nacionais)
4. Fatores psicológicos (estilo de vida, traços de personalidade)
5. Padrões de consumo (heavy-users, normais e pequenos usuários)
6. Fatores perceptivos (segmentação de benefícios, mapeamento de percepções)

Mercados Industriais 

1. Segmentos de uso final (identificados pelo código SIC)
2. Segmentos de produtos (com base nas diferenças tecnológicas ou nas economias de produção)
3. Segmentos geográficos (definidos pelas fronteiras entre os países ou pelas suas diferenças regionais)
4. Segmentos por fatores comuns de compra (abrangendo segmentos de mercado de produto e segmentos geográficos)
5. Segmentos por tamanho de cliente
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eficazes tentam constantemente prever mudanças nas necessidades dos clientes. Não conseguir fazer isso resulta na

perda de clientes para concorrentes que estão oferecendo mais valor em termos de características e funcionalidades do

produto. Por exemplo, alguns analistas acham que lojas oferecendo descontos, lojas de departamento e outras cadeias de

móveis estão tirando clientes da Pier 1 Imports Inc. Decisões recentes de lançar seu primeiro catálogo, atualizar seu site

na Internet e aprimorar seus programas de marketing são possíveis indicadores de que a Pier 1 não tinha previsto

mudanças nas necessidades de seus clientes de maneira oportuna, como deveria.

Em qualquer indústria (setor) há uma grande variedade entre os consumidores em termos de necessidades44. As

necessidades de alguns consumidores por sanduíches frescos de alta qualidade é o que a Pret a Manger tenta atender

com seu menu. Em contrapartida, várias grandes empresas de fast-food atendem à necessidade dos clientes por comida

mais barata com qualidade aceitável entregue rapidamente45. A fabricante de alimentos e bebidas diversificados, Pep-

siCo, acredita que "todo consumidor tem necessidades diferentes em momentos diferentes do dia". Por meio de seus

refrigerantes (linha da Pepsi), salgadinhos (Frito-Lay), sucos (Tropicana) e cereais (Quaker), a PepsiCo está trabalhando

no desenvolvimento de novos produtos desde barras para o café da manhã até batatas fritas mais saudáveis "para ter

certeza de atender a todas essas necessidades46". Normalmente e em vários grupos de produtos (por exemplo: automó-

veis, roupas, alimentos), as evidências indicam que os consumidores do mercado médio nos Estados Unidos querem

níveis mais elevados de qualidade e sabor, estando dispostos a pagar ágios de 20% a 200% a mais por produtos bem

projetados, processados e bem feitos – geralmente com os toques artesanais de artigos tradicionais de luxo – não encon-

trados antes – no mercado médio de massa47". Essas necessidades representam oportunidades para algumas empresas de

colocar em prática suas estratégias no nível de negócios.

Para assegurar o sucesso, uma empresa tem que ser capaz de entender totalmente as necessidades dos clientes do

grupo-alvo escolhido. Nesse sentido, as necessidades dos clientes não são certas nem erradas, nem boas nem más; Elas

são simplesmente desejos em termos de características e capacidades de desempenho desses clientes que a empresa deci-

diu atender. As empresas mais eficazes estão repletas de pessoas comprometidas em entender as necessidades atuais e

futuras dos clientes.

Como: Determinando as Competências Essenciais Necessárias para Atender às
Necessidades dos Clientes 
Como foi explicado nos Capítulos 1 e 3, as competências essenciais são recursos e capacitações que servem de fonte de

vantagem competitiva para a empresa sobre seus rivais. As empresas utilizam as competências essenciais (como) para

implantar estratégias que criam valor e assim atender às necessidades dos clientes. Somente as empresas com capacidade

para melhorar e atualizar constantemente suas competências podem esperar atender e, talvez, até exceder as expectati-

vas dos clientes com o decorrer do tempo48.

As empresas tiram proveito de uma vasta gama de competências essenciais para produzir bens e serviços que satis-

façam às necessidades dos clientes. A IBM, por exemplo, enfatiza a sua competência essencial em tecnologia para desen-

volver rapidamente produtos relacionados a novos serviços. Em 1993, o recém-nomeado CEO Lou Gertsner mudou a

IBM alavancando "seu ponto forte em integração de redes de consultoria para transformá-la de um fabricante mori-

bundo de computadores mainframe em uma atrativa companhia de serviços que pode basicamente criar, construir e

gerenciar todo o sistema de dados de uma corporação49”. O SAS Instituto é a maior empresa privada de software do

mundo e a líder em inteligência comercial e analítica. Os clientes utilizam os programas da SAS para fins de armazena-

mento de dados, extração de dados e suporte à decisões. Alocando mais de 30% de sua receita em pesquisa e desenvol-

vimento (P&D), a SAS conta com sua competência essencial em P&D para atender às necessidades relacionadas à dados

de clientes como o Departamento de Recenseamento Norte-americano e uma série de empresas de bens de consumo

(por exemplo: hotéis, bancos e empresas de catálogos50). A Vans Inc. conta com a sua competência essencial em inova-

ções e marketing para criar e vender skates e outros produtos relacionados, e também foi pioneira na produção de tênis

de sola grossa sem cadarço, que consegue absorver o choque de saltos de 15 cm sobre rodas. A Vans utiliza o que é reco-

nhecido como um mix não convencional de marketing para tirar proveito dos seus produtos pioneiros. Em vez de

anúncios em meios de comunicação de massa, a empresa patrocina eventos de skate, apoiou a produção de um docu-

mentário que celebra a "natureza fora da lei" da cultura de skate e está construindo parques de skate em shoppings cen-

ters nos Estados Unidos51.
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Todas as organizações, incluindo a IBM, a SAS e a Vans Inc., têm de ser capazes de utilizar suas competências essen-

ciais (o como) para atender às necessidades (o que) do grupo-alvo de clientes (o quem) a que a empresa decidiu atender

utilizando a sua estratégia no nível de negócios.

A seguir descrevemos o objetivo formal de uma estratégia no nível de negócios e depois as cinco estratégias no nível

de negócios disponíveis para todas as empresas.

O Objetivo de uma Estratégia no Nível de Negócios 

O objetivo de uma estratégia no nível de negócios é criar diferenças entre a posição de uma empresa e a de seus concor-

rentes52. Para se posicionar de maneira diferente de seus concorrentes, a empresa tem de decidir se pretende executar

atividades de maneira diferente ou executar atividades diferentes53, decisão que é a essência da estratégia no nível de

negócios54, que, conseqüentemente, é uma escolha deliberada no tocante a como ela irá executar as atividades primárias

e de suporte da cadeia de valor de maneira que criem um valor exclusivo. Na verdade, no complexo cenário competitivo

do século XXI, só se consegue a utilização bem-sucedida de uma estratégia no nível de negócios quando a empresa

aprende como integrar as atividades que executa de forma que criem vantagens competitivas que podem ser utilizadas

para criar valor aos clientes.

As empresas criam um mapa de atividades para mostrar como integram as atividades que executam. Na Figura 4.1

mostramos o mapa de atividades da Southwest Airlines. A forma como a Southwest integrou suas atividades é a base para a

utilização bem-sucedida de sua estratégia integrada de liderança em custos/diferenciação (essa estratégia é analisada mais

adiante neste capítulo)55. No Caso de Abertura do Capítulo 5, descrevemos como a Southwest Airlines está “matando” (ou

seja, apresentando um desempenho consideravelmente superior) seus concorrentes. A estreita integração entre as atividades

da Southwest é a principal fonte da capacitação da empresa de atuar mais lucrativamente do que seus concorrentes.

FIGURA 4.1 O Sistema de Atividades da Southwest Airlines
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Como mostra a Figura 4.1, a Southwest Airlines configurou as atividades que realiza de forma que há seis temas
estratégicos – atendimento limitado aos passageiros; embarques confiáveis e freqüentes, tripulação de terra, portão
pequeno e extremamente produtiva; alta utilização das aeronaves; preços de passagens extremamente baixos, paradas
rápidas e rotas ponto a ponto entre cidades de porte médio e aeroportos secundários. O agrupamento de atividades
estreitamente associadas torna possível atingir o resultado de um tema estratégico. Por exemplo, a ausência de refeições,
a não marcação de assentos e a não transferência de bagagem formam um grupo de atividades que apóiam o tema
estratégico de atendimento limitado aos passageiros (Ver a Figura 4.1).

As atividades estreitamente integradas da Southwest tornam difícil para os concorrentes imitar a estratégia integrada
de liderança em custos/diferenciação56. A cultura da empresa influencia essas atividades e sua integração e contribui para
a capacidade da empresa de identificar constantemente formas de diferenciar os serviços da Southwest dos concorrentes e
reduzir seus custos. Na verdade, a cultura e o atendimento ao cliente exclusivos da empresa, ambos fontes de característi-
cas de clientes diferenciadas, são vantagens competitivas que seus rivais não conseguiram imitar, muito embora alguns
tenham tentado. A subsidiária da US Airways Metrojet, a United Shuttle, da United Airlines, e a Continental Lite, da Con-
tinental Airlines, todas fracassaram na tentativa de imitar a estratégia da Southwest. O retrospecto mostra que esses con-
correntes ofereceram preços baixos aos clientes, mas não conseguiram operar a custos próximos dos da Southwest ou
oferecer aos clientes nenhuma fonte razoável de diferenciação, como uma experiência de vôo exclusiva.

A integração das atividades é o segredo da sustentabilidade da vantagem competitiva para todas as empresas,
incluindo a Southwest Airlines. Como comenta Michael Porter: "A integração estratégica de várias atividades é fundamen-
tal não só para a vantagem competitiva, mas também para a sustentabilidade da mesma. É mais difícil para um rival igua-
lar uma série de atividades interrelacionadas do que meramente imitar uma abordagem específica de força de vendas,
igualar uma tecnologia de processo ou duplicar um conjunto de características de produto. As posições estabelecidas com
base em um sistema de atividades são muito mais sustentáveis do que as que se baseiam em atividades individuais57”.

Tipos de Estratégia no Nível de Negócios

As empresas escolhem entre cinco estratégias no nível de negócios para definir e defender a posição estratégica desejada

contra os concorrentes: liderança em custos, diferenciação, liderança em custos focada, diferenciação focalizada e integrada

de liderança em custos/diferenciação (Ver a Figura 4.2). Cada estratégia no nível de negócios ajuda a empresa a definir e

explorar uma determinada vantagem competitiva em um determinado escopo competitivo. O modo como as empresas

integram as atividades que executam em cada estratégia no nível de negócios diferente demonstra como elas diferem

umas das outras58. Conseqüentemente as empresas têm mapas de atividades distintos, o que significa, por exemplo, que

o mapa de atividades da Southwest Airlines difere das atividades de suas concorrentes Jet Blue, Continental, American

Airlines etc. A integração superior das atividades aumenta a probabilidade de ter um desempenho melhor do que seus

concorrentes e obter retornos acima da média.

Quando opta por uma estratégia no nível de negócios, as empresas avaliam dois tipos de possíveis vantagens com-

petitivas: "custos mais baixos do que dos seus rivais ou capacidade de diferenciar e praticar um preço com ágio que

exceda o custo extra de fazê-lo59". Ter custos mais baixos resulta da capacidade da empresa de executar atividades de

maneira diferente dos seus rivais; conseguir diferenciar indica a capacidade da empresa de executar atividades diferentes

(e valiosas)60. Conseqüentemente, com base na natureza e qualidade de seus recursos internos, capacitações e compe-

tências essenciais, uma empresa busca formar uma vantagem competitiva em termos de custos ou uma vantagem com-

petitiva de exclusividade como a base para implantar uma determinada estratégia no nível de negócios.

Existem dois tipos de escopo competitivo de alvo (mercado) amplo e de alvo (mercado) restrito (Ver a Figura 4.2).

As empresas que atendem a um mercado-alvo amplo tentam usar sua vantagem competitiva de forma que abranja toda

a indústria. Um escopo competitivo estreito significa que a empresa planeja atender às necessidades de um grupo-alvo

restrito de clientes. Com as estratégias de foco, a empresa "seleciona um segmento ou um grupo de segmentos a indus-

tria (setor) e personaliza sua estratégia de forma a atendê-los em detrimento de outros61". Os compradores com neces-

sidades específicas e os compradores situados em regiões geográficas são exemplos de grupos-alvo estreitos de clientes.

Como mostra a Figura 4.2, uma empresa também pode se esforçar para criar uma vantagem competitiva custo/exclusi-

vidade combinada como a base para atender a um grupo-alvo de clientes que seja maior do que um segmento estreito,

mas não tão abrangente quanto um amplo grupo de clientes (ou que abranja todo a indústria (setor)). Nesse caso, a

empresa utiliza a estratégia integrada de liderança em custos/diferenciação.
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FIGURA 4.2 Cinco Estratégias no Nível de Negócios

Fonte: Adaptado com autorização da The Free Press, um selo da Simon & Schuster Adult Publishing Group, de Competitive Advan-
tage: Creating and Sustaining Superior Performance, de Michael E. Porter, 12. Copyright © 1985, 1998 de Michael E. Porter.

Nenhuma das cinco estratégias no nível de negócios mostradas na Figura 4.2 é inerente ou universalmente superior

às outras62. A eficácia de cada estratégia depende tanto das oportunidades e ameaças do ambiente externo da empresa

quanto das possibilidades oferecidas pelos recursos, capacitações e competências essenciais exclusivos da empresa. Por-

tanto é fundamental que a empresa selecione uma estratégia no nível de negócios que se baseie em uma equivalência

entre as oportunidades e as ameaças do seu ambiente externo e os pontos fortes do seu ambiente interno, como mos-

tram suas competências essenciais.

Estratégia de Liderança em Custos
A estratégia de liderança em custos é um conjunto integrado de ações tomadas para produzir bens e serviços com carac-

terísticas aceitáveis pelos clientes ao menor custo em comparação com o dos concorrentes63. As empresas que utilizam a

estratégia de liderança em custos vendem bens e serviços padronizados sem luxo (porém com níveis competitivos de

diferenciação) para os clientes mais habituais da indústria (setor). Os bens e serviços dos líderes em custos têm que ter

níveis competitivos de diferenciação em termos de características que criem valor para os clientes. Na verdade, enfatizar

as reduções de custos e ignorar os níveis competitivos de diferenciação é ineficaz. Por outro lado, se concentrar somente

na redução de custos poderia fazer com a que firma produzisse produtos que nenhum cliente quisesse comprar.

A estratégia de liderança em custos é um conjunto integrado de ações tomadas para produzir bens e serviços com

características aceitáveis pelos clientes ao menor custo em comparação com o dos concorrentes.

Como mostra a Figura 4.2, a empresa que utiliza a estratégia de liderança em custos visa atingir um segmento ou

um grupo amplo de clientes. Os líderes em termos de custos se concentram em encontrar maneiras de baixar seus cus-

tos em comparação com seus concorrentes repensando constantemente em como concluir suas atividades primárias e

de suporte para reduzir ainda mais seus custos e, ao mesmo tempo, manter níveis competitivos de diferenciação64. A

líder em custos Greyhound Lines Inc., por exemplo, busca constantemente reduzir seus custos para prestar serviço de

ônibus e ao mesmo tempo oferecer aos clientes uma experiência aceitável. Recentemente a Greyhound tentou melhorar

a qualidade da experiência que os clientes têm quando pagam preços baixos pelos seus serviços "redecorando seus ôni-
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bus, modernizando seus terminais, adicionando pessoas para dar as boas-vindas e melhorando o treinamento de aten-

dimento ao cliente” 65.

Como atividades primárias, a logística interna (p. ex., manipulação de materiais, armazenamento e controle de

estoque) e a logística externa (p. ex., cobrança, armazenamento e distribuição de produtos aos clientes) geralmente são

responsáveis por partes significativas do custo total da produção de alguns bens e serviços. Pesquisas indicam que ter

uma vantagem competitiva em termos de logística cria mais valor quando se utiliza a estratégia de liderança em custos

do que quando se utiliza a estratégia de diferenciação66. Conseqüentemente, os líderes em custos que buscam maneiras

valiosas de reduzir custos competitivamente talvez tenham que concentrar nas atividades primárias das logísticas

interna e externa.

FIGURA 4.3 Exemplos de Atividades que Criam Valor Associadas à Estratégia de Liderança em Custos

Fonte: Adaptado com autorização da The Free Press, um selo da Simon & Schuster Adult Publishing Group, de Competitive Advan-
tage: Creating and Sustaining Superior Performance, de Michael E. Porter, 47. Copyright © 1985, 1998 de Michael E. Porter.
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Os líderes em custos também analisam detalhadamente todas as atividades de suporte para encontrar outras fontes

de possíveis reduções de custo. Criar novos sistemas para encontrar a combinação ótima de baixo custo e qualidade

aceitável nas matérias-primas necessárias para produzir bens e serviços é um exemplo de como as atividades de suporte

a compras podem facilitar a utilização bem-sucedida da estratégia de liderança em custos.

A Big Lots Inc. utiliza a estratégia de liderança em custos. Com a sua visão de ser "o melhor lugar para negociar", a

Big Lots é a maior cadeia de descontos em liquidações dos Estados Unidos. Atuando com os nomes de Big Lots, Big Lots

Furniture, Wisconsin Toy, Consolidated International, Big Lots Capital e Big Lots Wholesale, a empresa luta constante-

mente para baixar seus custos, com base no que alguns analistas consideram um sistema de gerenciamento de custo de

mercadorias e estoque extremamente disciplinado67. As lojas da empresa vendem produtos de marca 15 a 35% mais

barato do que as lojas com descontos e 70% mais barato do que as lojas tradicionais68. Os compradores da Big Lots via-

jam pelos Estados Unidos procurando produtos cujos estilos saíram de linha e encontram preços bem menores do que

os de atacado. Além disso, a empresa compra de fornecedores internacionais. A Big Lots considera-se a empreendedora

do varejo, comprando mercadorias que os outros não conseguem ou não querem vender. O cliente-alvo é aquele que

procura o que a Big Lots chama de "momento de liquidação", que é a sensação que os clientes têm quando reconhecem

a economia significativa que fizeram comprando um artigo de grife a um preço extremamente reduzido69. A necessi-

dade do cliente à qual a Big Lots atende é ter acesso a características e capacidades diferenciadas de produtos de marca,

porém a uma fração do seu custo inicial. A integração estreita entre as atividades de compras e gerenciamento de esto-

que em todo o seu conjunto de lojas é a principal competência essencial que a Big Lots utiliza para atender às necessida-

des de seus clientes.

Como descrevemos no Capítulo 3, as empresas utilizam a análise da cadeia de valor para determinar as partes das

operações da empresa que criam valor e as que não criam. A Figura 4.3. demonstra as atividades primárias e de suporte

que permitem que uma empresa crie valor pela estratégia de liderança em custos. As empresas que não conseguem

associar as atividades mostradas nessa figura por meio do mapa de atividades que elas elaboram geralmente não têm as

competências essenciais necessárias para utilizar a estratégia de liderança em custos com êxito.

A utilização eficaz da estratégia de liderança em custos permite que uma empresa obtenha retornos acima da

média, apesar da presença de grandes forças competitivas (Ver o Capítulo 2). As seções a seguir (divididas de acordo

com as cinco forças) explicam como as empresas conseguem fazê-lo.

Rivalidade com os Concorrentes Existentes 
Ter a condição de manter custos baixos é uma defesa valiosa contra os rivais. Devido à posição vantajosa do líder em cus-

tos, os concorrentes hesitam em competir com base no preço, principalmente antes de avaliar os possíveis resultados

dessa concorrência70. A Wal-Mart é conhecida pela sua capacidade de controlar e reduzir custos, o que torna difícil para

as outras empresas competir com base em custos. Essa loja de descontos consegue um controle rigoroso dos custos de

várias maneiras: "A sede principal, com mais de 200 mil metros quadrados, com o seu interior cinza pardo e carpetes

desgastados, parece mais um prédio do governo do que a sede de uma das maiores corporações do mundo. Os negócios

normalmente são feitos em uma cantina sem luxo e os fornecedores se reúnem com os gerentes em salas áridas e aperta-

das. Os funcionários têm de jogar o seu próprio lixo no final do dia e dividir quartos de hotel quando viajam71”. A deci-

são da antiga Kmart de competir com a Wal-Mart com base em custos contribuiu para o fracasso e subseqüente falência

da empresa. Seu sistema de distribuição competitivamente inferior – ineficiente e dispendioso em comparação com o da

Wal-Mart – é um dos fatores que impediram a Kmart de ter uma estrutura de custos competitiva.

Embora a Wal-Mart esteja posicionada favoravelmente em termos de rivalidade, existem ações que as empresas

podem tomar para competir com sucesso contra essa varejista gigante. Analisamos essas ações no Enfoque Estratégico.

Note que, em cada um dos casos, os concorrentes capazes de superar a Wal-Mart concluem uma ou mais atividades que

criam valor para os clientes melhor ou de maneira diferente da Wal-Mart.

Poder de Negociação dos Compradores (Clientes)
Clientes poderosos podem forçar um líder em custos a reduzir seus preços, mas não abaixo do nível em que o segundo

mais eficiente concorrente consegue obter retornos médios. E embora tais clientes possam obrigar o líder em custos a

reduzir os preços abaixo desse nível, eles provavelmente não optariam por fazê-lo. Preços baixos o suficiente para evitar

que o principal concorrente obtenha retornos médios forçariam essa empresa a sair do mercado, deixando o líder em cus-

tos com menos concorrentes e em uma posição ainda mais sólida. Os clientes conseqüentemente perderiam o seu poder e
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pagariam preços mais altos se fossem forçados a comprar de uma única empresa atuando em uma indústria (setor) sem

rivais. Imagine a Wal-Mart nesse sentido. Parte do motivo pelo qual os preços dessa empresa continuam sendo os mais

baixos disponíveis é que, para competir com sucesso contra concorrentes que também estão tentando implantar uma

estratégia de liderança em custos (tal como a Costco), a Wal-Mart busca constantemente maneiras de reduzir seus custos

em comparação com os de seus concorrentes. Conseqüentemente os clientes se beneficiam do fato de a Wal-Mart ter que

competir com outros que tentam utilizar a estratégia de liderança em custos e baixar seus preços.

Poder de Negociação dos Fornecedores
O líder em custos opera com margens maiores do que as dos seus concorrentes. Entre outros benefícios, estas margens

mais elevadas fazem com que o líder em custos consiga absorver os aumentos de preços dos fornecedores. Quando uma

indústria (setor) se depara com aumentos consideráveis nos custos de seus suprimentos, somente o líder em custos con-

segue pagar os preços mais altos e continuar obtendo retornos médios ou acima da média. Por outro lado um poderoso

líder em custos pode forçar seus fornecedores a manter seus preços baixos, o que reduziria as margens dos mesmos no

processo. A Wal-Mart usa o seu poder no tocante aos fornecedores (obtido por causa da compra de quantidades muito

grandes de vários fornecedores) para obter preços mais baixos deles. Essas economias são então repassadas para os

clientes na forma de preços mais baixos, o que fortalece ainda mais a posição da Wal-Mart em relação a seus concorren-

tes que não têm o mesmo poder de negociação com seus fornecedores72.

Possíveis Entrantes
Pelos esforços constantes para reduzir custos a níveis inferiores aos de seus concorrentes, o líder em custos se torna

extremamente eficiente. Como os níveis cada vez melhores de eficiência aumentam a margem de lucro, eles servem

como uma barreira significativa para a entrada de possíveis novos concorrentes, os quais devem estar dispostos e devem

conseguir aceitar retornos não melhores do que a média até adquirirem a experiência necessária para chegarem perto

da eficiência do líder em custos. Para obter até mesmo retornos médios, os novos entrantes precisam ter as competên-

cias necessárias para ter níveis de custo equiparáveis aos dos outros concorrentes. As baixas margens de lucros (compa-

radas às margens obtidas pelas empresas que implantam a estratégia de diferenciação) fazem com que o líder em custos

tenha que vender grandes volumes de seu produto para obter retornos acima da média. No entanto, as empresas que

lutam para se tornar líder em custos devem evitar fixar os preços dos seus produtos em um nível tão baixo que a sua

capacidade de operar com lucro seja reduzida, mesmo com aumentos de volume.

Produtos Substitutos
Comparado com os seus rivais na indústria (setor), o líder em custos também tem uma posição atrativa em termos de

produtos substitutos, os quais se tornam um problema para o líder quando suas características quanto a custos e aspec-

tos diferenciados podem ser atraentes para os clientes da empresa. Quando se depara com possíveis substitutos, o líder

em custos tem mais flexibilidade do que os seus concorrentes. Para reter clientes, ele pode reduzir o preço do seu bem

ou serviço, e com preços ainda mais baixos e níveis competitivos de diferenciação, é maior a probabilidade de que seus

clientes prefiram o seu produto a um substituto.

Riscos Competitivos da Estratégia de Liderança em Custos
A estratégia de liderança em custos não é isenta de riscos, um dos quais é que os processos utilizados pelo líder em cus-

tos para produzir e distribuir os seus bens e serviços podem se tornar obsoletos devido às inovações dos concorrentes –

as quais podem fazer com que os rivais produzam a custos mais baixos do que os do líder em custos original ou pro-

porcionar características de diferenciação adicionais sem aumentar o preço do produto para o cliente.

Outro risco é que o fato de o líder em custos se concentrar demais em reduzi-los mesmos pode ocorrer em detrimento

da tentativa de entender as percepções dos clientes quanto ao "nível competitivo de diferenciação". Como observamos ante-

riormente, a Wal-Mart é famosa por reduzir constante e agressivamente seus custos. Ao mesmo tempo, a empresa tem de

entender quando uma decisão de reduzir custos que elimina características diferenciadas (p. ex., maior período para com-

prar, um grande número de caixas para reduzir filas) provocará perda de valor para os clientes.

O último risco da estratégia de liderança em custos diz respeito à imitação. Utilizando suas próprias competências

essenciais, os concorrentes às vezes aprendem como imitar com êxito a estratégia do líder em custos. Quando isso

ocorre, este líder tem de aumentar o valor que o bem ou serviço oferece aos clientes. Normalmente o valor é aumentado

vendendo-se o produto atual a um preço ainda menor ou acrescentando-se características diferenciadas que os clientes

valorizem mantendo o preço.

CapHITT04.qxd  21.09.07  17:50  Page 108



Capítulo 4 | Estratégia no Nível de Negócios 109

Enfoque Estratégico
Derrotar a Wal-Mart: É Difícil, mas Pode ser Feito 

O tamanho e o sucesso da Wal-Mart são quase incríveis: sua receita em 2004 foi de
mais de US$ 285 bilhões e excedeu as receitas totais combinadas dos seus cinco
maiores rivais. Os analistas prevêem que em dez anos suas receitas anuais serão de
mais de meio trilhão de dólares. Se ela fosse um país hoje em dia, a receita da Wal-
Mart seria a terceira maior economia do mundo. 

Uma potência mundial com sede em vários países, a Wal-Mart operava num
espaço de mais de 200.000 metros quadrados no final do seu ano fiscal de 2005. No
entanto, algumas pessoas acham que ela pode ser "vencida", porque, como discuti-
mos no Capítulo 1, nenhuma vantagem competitiva é eternamente sustentável. Além
disso, todas as empresas – incluindo a Wal-Mart – enfrentam concorrentes tenazes
que lutam constantemente para encontrar formas de utilizar suas capacidades exclusi-
vas, a fim de atacar os pontos fracos até mesmo de um forte concorrente. Nas pala-
vras de um analista: "Assim como as grandes potências, a Wal-Mart tem as suas
imperfeições e vulnerabilidades que concorrentes astutos aprenderam a explorar". Eis
algumas maneiras que empresas descobriram para vencer a Wal-Mart. 

1. Visar clientes específicos e entender totalmente suas necessidades. A
quinta maior varejista dos Estados Unidos, Costco Warehouses "vem incomodando a
Wal-Mart há anos" e A Costco continua vencendo a Sam's Clubs, a versão de uma loja
– depósito da Wal-Mart, tanto em vendas por metro quadrado quanto em lucratividade.
Concentrando-se em donos de pequenos negócios (que aparentemente "preferem
itens de qualidade aos mais baratos"), a Costco mistura artigos de grife (p. ex., choco-
lates Godiva, cristais Waterford e relógios Cartier) a preços de pechincha na disposi-
ção habitual dos seus itens e a Costco gasta muito tempo analisando seus clientes
para se certificar de que a empresa continua oferecendo produtos exclusivos a preços
extremamente baixos. 

2. Oferecer preços mais baixos do que os da Wal-Mart. A Dollar Tree é o maior
vendedor com preço único operando nos Estados Unidos não vendendo nenhum pro-
duto por mais do que US$ 1. "Desde porta-retratos e artigos para animais de estima-
ção até comida congelada e porcelana fina, a Dollar Tree vende todos os itens de suas
prateleiras por 1 dólar nos últimos 19 anos. "A Wal-Mart vende muitos dos itens econ-
trados nas lojas da Dollar Tree, mas normalmente a preços mais altos. As relações
com os compradores que percorrem os Estados Unidos em busca de vendas de sal-
dos, liquidações e ponta de estoque são o segredo do sucesso da empresa. A Dollar
Tree sempre fica feliz em conseguir o estoque excedente de um fabricante ou da prate-
leira de um varejista, quando pode fazer isso por uma pechincha.

3. Recriar experiências dos clientes. A Save-A-Lot acredita que há um grupo de
clientes que valoriza o papel do supermercado tradicional de bairro em uma comuni-
dade local. Para atender às necessidades dessas pessoas e evitar que elas comprem
na Wal-Mart, a Save-A-Lot mantém suas lojas pequenas (20-25 funcionários) e oferece
uma seleção limitada de mercadorias (1.250 itens por loja, comparado com mais de
40.000 itens no supermercado da Wal-Mart). Gerando 75% de suas vendas com sua
própria marca, utilizando seu sistema de distribuição extremamente eficiente e se con-
centrando em clientes do bairro com rendas anuais de US$ 35.000 ou menos, a Save-
A-Lot consegue vender seus produtos a preços até 15% baixos do que os da Wal-Mart.

4. Oferecer atendimento superior. A estratégia de liderança em custos da Wal-
Mart faz com que ela ofereça "preços baixos todos os dias" sem prestar muito atendi-
mento. As empresas que conseguem entender totalmente seus clientes e "paparicá-
los" com uma força de vendas extremamente bem treinada podem se sair bem
competindo com a Wal-Mart. Este é o caso da Dick's Sporting Goods, em que a força
de vendas de cada loja recebe treinamento para dar informações detalhadas aos clien-
tes sobre os produtos e como eles podem atender às suas necessidades. Por exem-
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Estratégia de Diferenciação
A estratégia de diferenciação é um conjunto integrado de ações tomadas para produzir bens ou serviços (a um custo

aceitável) que os clientes percebem como diferentes, de maneira que sejam importantes para eles73. Embora os líderes

em custos atendam aos clientes habituais de uma indústria (setor), os diferenciadores visam atrair clientes que perce-

bam que se cria valor para eles da forma pela qual os produtos da empresa diferem daqueles produzidos e comercializa-

dos pelos concorrentes.

A estratégia de diferenciação é um conjunto integrado de ações tomadas para produzir bens ou serviços (a um custo

aceitável) que os clientes percebem como diferentes, de maneira que sejam importantes para eles.

As empresas têm de ser capazes de produzir produtos diferenciados a custos competitivos para reduzir a crescente

pressão sobre o preço que os clientes pagam por eles. Quando as características diferenciadas de um produto são criadas

com custos não competitivos, o preço do produto pode ultrapassar aquele que os clientes-alvo estão dispostos a pagar.

Quando a empresa tem um entendimento completo do que os seus clientes-alvo valorizam, da importância relativa que

eles dão à satisfação de diferentes necessidades e pelo que eles estão dispostos a pagar um preço com ágio, a estratégia

de diferenciação pode ser utilizada com êxito74.

Por meio da técnica de diferenciação, a empresa fabrica produtos não padronizados para clientes que valorizam

características diferenciadas mais do que baixo custo . Por exemplo, a confiabilidade e durabilidade superiores de um

produto e sistemas de som de alto desempenho estão entre as características diferenciadas dos produtos Lexus, da

Toyota Motor Corporation. O slogan da Lexus – "Nos dedicamos à perfeição para que você possa se dedicar a viver" –

sugere um sólido compromisso com a qualidade geral como fonte de diferenciação. No entanto, a Lexus oferece seus

veículos aos clientes a um preço de compra competitivo. Como com os produtos da Lexus, os atributos exclusivos, e não

o seu preço de compra, proporcionam um valor pelos quais os clientes estão dispostos a pagar. Embora atualmente

esteja passando por dificuldades, incluindo investigações das finanças da empresa, a loja de especialidades Krispy Kreme

utiliza a estratégia de diferenciação para produzir rosquinhas de qualidade superior75. Uma receita exclusiva para fabri-

car seus produtos e o The Doughnut Theater (onde os clientes observam as rosquinhas sendo feitas e esperam acender

o luminoso "Quente Agora") são fontes de diferenciação para a Krispy Kreme.

O sucesso contínuo com a estratégia de diferenciação ocorre quando a empresa moderniza constantemente as caracte-

rísticas diferenciadas que os clientes valorizam, sem aumentos significativos nos custos. Como um produto diferenciado

atende às necessidades exclusivas dos clientes, as empresas que seguem a estratégia de diferenciação conseguem cobrar pre-

ços com ágio. No entanto, para os clientes estarem dispostos a pagar um preço com ágio, "a empresa tem de ser realmente

única ou ser percebida como diferente em algo76". A capacidade de vender um bem ou serviço a um preço consideravel-

mente maior do que o custo de criar as suas características diferenciadas permite que a empresa supere seus rivais e obte-

nha retornos acima da média. Por exemplo, o fabricante de camisas e gravatas, Robert Talbott, segue padrões rigorosos de

artesanato e dedica atenção meticulosa a todos os detalhes da produção. A empresa importa tecidos exclusivos das melho-

res tecelagens do mundo para fazer camisas sociais para homens e gravatas. De acordo com a empresa, o cliente que com-

prar um dos seus produtos pode ter certeza de que está adquirindo os melhores tecidos disponíveis77. Conseqüentemente o

sucesso de Robert Talbott está na capacidade da empresa de produzir e vender seus produtos diferenciados a preços consi-

deravelmente maiores do que os custos dos tecidos importados e dos seus processos exclusivos de fabricação.

plo, a empresa arca com os custos para que os funcionários que vendem equipamen-
tos de ginástica se tornem personal trainers autorizados. A Dick's emprega mais de
200 profissionais autorizados da PGA (Associação dos Golfistas Profissionais) nas
lojas de golfe interno. 

Fontes: 2005, Outsmarting the B2B goliaths, Re/Think Marketing, www.rethinkmarketing.com, 31 de julho; S. Hanna-
ford, 2005, Both sides now, Howard Business Review, 83(3): 17; M. Maier, 2005, How to beat Wal-Mart, Business 2.0,
maio, 108-114; J. Ewing, A. Zammert, W. Zeliner; R. Tiplady, E. Groves, e M. Eidam; 2004. The next Wal-Mart? Like
the U.S. giants, Germany’s Aldi boasts awesome margins e huge clout, Business Week, 26 de abril, 60-68; D. K.
Rigby e D. Haas, 2004, Outsmarting Wal-Mart, Harvard Business Review, 82(12); 22; K. Naughton, 2003, Out of the
box thinking, Newsweek, 12 de maio, 40-44.
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Em vez de se concentrar nos custos, a empresa que utiliza a estratégia de diferenciação se dedica sempre a investir e

criar características que diferenciem um bem ou serviço, de forma que os clientes o valorizem. A Robert Talbott, por

exemplo, utiliza a melhor seda da Europa e da Ásia para produzir sua coleção de gravatas "O Melhor da Categoria".

Geralmente, uma empresa que utiliza a estratégia de diferenciação tenta ser diferente dos seus concorrentes na maior

quantidade de aspectos possíveis. Quanto menor a semelhança entre os bens e os serviços de uma empresa e os dos seus

concorrentes, mais protegida ela estará das ações de seus rivais. Entre os bens diferenciados conhecidos estão o Lexus da

Toyota, a vasta gama de linhas de produtos Ralph Lauren e os equipamentos pesados de terraplanagem, da Carterpillar.

Considerada por alguns a empresa de consultoria mais cara e importante do mundo, a McKinsey & Co. é um exemplo

famoso de uma empresa que oferece serviços diferenciados.

Um bem ou serviço pode ser diferenciado de várias maneiras. Características exclusivas, um atendimento respon-

sivo ao cliente, inovações rápidas dos produtos e liderança tecnológica, o prestígio e o status percebido, e o design e o

desempenho de engenharia são exemplos de abordagens de diferenciação. Talvez haja uma quantidade limitada de

maneiras de reduzir custos (de acordo com o exigido pela utilização bem-sucedida da liderança em custos). Por outro

lado, praticamente tudo o que uma empresa pode fazer para criar um valor real ou percebido é base para diferenciação.

Imagine o design de produtos como um caso à parte. Uma vez que pode criar uma experiência positiva para os

clientes78, o design está se tornando uma fonte cada vez mais importante de diferenciação e espera-se que as empresas

que o enfatizam possam transformá-lo em vantagem competitiva79. A General Motors (GM), por exemplo, está con-

tando com o design de produtos para ajudar a empresa a lidar com os tipos de problemas de desempenho descritos no

caso de abertura do Capítulo 1 e no Enfoque Estratégico do Capítulo 2. Na verdade, o design de produtos pode ser um

aspecto competitivo que irá ajudar a GM a sair da mentalidade dos anos 70, à qual ela aparentemente continua presa.

Alguns analistas acreditam que as colaborações recém-formadas e interativas entre os designers e engenheiros da GM

estão contribuindo para a criação de projetos de carros com mais estilo e mais atrativos visualmente80. As empresas que

utilizam uma estratégia de diferenciação têm que lembrar que o trabalho que está sendo realizado em termos de todos

os aspectos competitivos (incluindo o design) deve visar atender às necessidades dos clientes81.

Pode-se analisar a cadeia de valor de uma empresa para determinar se essa tem ou não condições de combinar as

atividades necessárias, a fim de criar valor utilizando a estratégia de diferenciação. A Figura 4.4 mostra exemplos de ati-

vidades primárias e de suporte que são normalmente utilizadas para diferenciar um bem ou produto. As empresas que

não possuem as habilidades necessárias para unir essas atividades não poderão utilizar a estratégia de diferenciação com

êxito. Depois, explicamos que as empresas que utilizam a estratégia de diferenciação podem se posicionar com sucesso

em termos das cinco forças da concorrência (Ver o Capítulo 2) para obter retornos acima da média.

Rivalidade com os Concorrentes Atuais
Os clientes tendem a ser compradores fiéis de produtos que se diferenciam de forma relevante para eles. À medida que

a sua fidelidade à marca aumenta, sua sensibilidade aos aumentos de preço diminui. A relação entre a fidelidade à

marca e a sensibilidade ao preço isola a empresa da rivalidade competitiva. Conseqüentemente, a linha "O Melhor da

Categoria", de Robert Talbott, estará isolada da concorrência, mesmo quanto aos preços, desde que a empresa continue

atendendo às necessidades diferenciadas de seu grupo de clientes. Da mesma maneira, a Bose estará isolada da intensa

rivalidade, desde que os clientes continuem percebendo que seu equipamento estéreo oferece uma qualidade de som

superior, por um preço de compra competitivo.

Poder de Negociação dos Compradores (Clientes)
A singularidade dos produtos ou serviços diferenciados diminui a sensibilidade dos clientes aos aumentos de preço. Os

clientes estão dispostos a aceitar um aumento de preço quando o produto continua satisfazendo às necessidades que

percebem como exclusivas melhor que o concorrente. Conseqüentemente, o jogador de golfe cujas necessidades são

atendidas exclusivamente pelos tacos de golfe da Callaway provavelmente continuará comprando esses produtos,

mesmo se os seus custos aumentarem. Da mesma maneira, o cliente que ficou extremamente satisfeito com uma car-

teira Louis Vuitton por 10 anos provavelmente irá substituí-la por uma outra feita pela mesma empresa mesmo que o

preço de compra seja mais alto do que o anterior. Os compradores de alimentos de marca (por exemplo: ketchup Heinz

e lenços de papel Kleenex) aceitarão os aumentos de preço nesses produtos desde que eles continuem considerando que

o produto atende às suas necessidades singulares por um preço aceitável. Os clientes leais à Abercrombie & Fitch Co.

"roupa casual, mas com corte diferenciado, a preços altos” continuam comprando esses produtos mesmo que eles

fiquem mais caros82. Em todos os casos, os clientes são relativamente insensíveis aos aumentos de preços porque não

acham que exista um produto alternativo aceitável.
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FIGURA 4.4 Exemplos de Atividades que Criam Valor Associadas à Estratégia de Diferenciação

Fonte: Adaptado com autorização da The Free Press, um selo da Simon & Schuster Adult Publishing Group, de Competitive Advan-
tage: Creating and Sustaining Superior Performance, de Michael E. Porter, 47. Copyright © 1985, 1998 de Michael E. Porter.

Poder de Negociação dos Fornecedores
Como a empresa que utiliza a estratégia de diferenciação cobra um preço com ágio pelos seus produtos, os fornecedores

têm de oferecer componentes de alta qualidade, o que aumenta os custos da empresa; no entanto, as altas margens obti-

das a isolam parcialmente da influência dos fornecedores, no sentido de que os custos mais altos destes podem ser

pagos com tais margens. Por outro lado, por causa da relativa insensibilidade dos compradores ao aumento de preços, a

empresa diferenciada pode optar por repassar o custo adicional dos suprimentos aos clientes aumentando o preço de

seu produto exclusivo.

MARGEM

S
is

te
m

as
 d

e 
in

fo
rm

aç
ão

 
ex

tre
m

am
en

te
 d

es
en

vo
lv

id
os

 
p

ar
a 

en
te

nd
er

 m
el

ho
r 

as
p

re
fe

rê
nc

ia
s 

d
e 

co
m

p
ra

 d
os

 c
lie

nt
es

  

P
ro

g
ra

m
as

 d
e 

co
m

p
en

sa
çã

o
q

ue
 v

is
am

 in
ce

nt
iv

ar
 a

cr
ia

tiv
id

ad
e 

e 
p

ro
d

ut
iv

id
ad

e
d

os
 tr

ab
al

ha
d

or
es

C
ap

ac
id

ad
e 

só
lid

a 
em

 p
es

q
ui

sa
s 

b
ás

ic
as

  

S
is

te
m

as
 e

 p
ro

ce
d

im
en

to
s 

ut
ili

za
d

os
p

ar
a 

en
co

nt
ra

r 
m

at
ér

ia
s-

p
rim

as
 d

a
m

ai
s 

al
ta

 q
ua

lid
ad

e 

Ê
nf

as
e 

em
 to

d
a 

a 
em

p
re

sa
 n

a 
im

p
or

tâ
nc

ia
 d

e 
p

ro
d

uz
ir 

p
ro

d
ut

os
 

d
e 

al
ta

 q
ua

lid
ad

e 

Tr
ei

na
m

en
to

 
su

p
er

io
r 

d
o 

p
es

so
al

U
so

 re
la

tiv
am

en
te

 e
xt

en
si

vo
 

d
e 

aç
õe

s 
d

e 
d

es
em

p
en

ho
 

su
b

je
tiv

as
 e

 n
ão

 o
b

je
tiv

as
  

In
ve

st
im

en
to

s 
em

 te
cn

ol
og

ia
s 

q
ue

 ir
ão

p
er

m
iti

r 
q

ue
 a

 e
m

p
re

sa
 fa

ça
p

ro
d

ut
os

 e
xt

re
m

am
en

te
 d

ife
re

nc
ia

d
os

 

C
om

p
ra

 d
e 

p
eç

as
 d

e 
su

b
st

itu
iç

ão
d

a 
m

ai
s 

al
ta

 q
ua

lid
ad

e 

M
an

ip
ul

aç
ão

 
su

p
er

io
r 

d
a 

m
at

ér
ia

-p
rim

a 
q

ue
 e

nt
ra

 p
ar

a 
m

in
im

iz
ar

 
d

an
os

 e
 

au
m

en
ta

r 
a 

q
ua

lia
d

e 
d

o 
p

ro
d

ut
o 

fin
al

Fa
b

ric
aç

ão
 

co
ns

ta
nt

e 
d

e 
p

ro
d

ut
os

 
at

ra
en

te
s 

R
ea

çõ
es

 r
áp

id
as

às
 e

sp
ec

ifi
ca

çõ
es

ex
cl

us
iv

as
 d

e
fa

b
ric

aç
ão

 d
os

cl
ie

nt
es

 

P
ro

ce
d

im
en

to
s

p
re

ci
so

s 
e

re
sp

on
si

vo
s 

d
e

p
ro

ce
ss

am
en

to
d

e 
p

ed
id

os
  

E
nt

re
g

as
 r

áp
id

as
e 

p
on

tu
ai

s 
d

e
p

ro
d

ut
os

 a
os

cl
ie

nt
es

 

A
m

p
la

 c
on

ce
ss

ão
d

e 
cr

éd
ito

 p
ar

a 
p

ar
a 

cl
ie

nt
es

co
m

p
ra

re
m

R
el

aç
õe

s 
p

es
so

ai
s 

in
te

ns
as

 c
om

 
co

m
p

ra
d

or
es

 
e 

fo
rn

ec
ed

or
es

Tr
ei

na
m

en
to

 in
te

ns
o 

d
e 

co
m

p
ra

d
or

es
 p

ar
a 

as
se

g
ur

ar
 in

st
al

aç
õe

s 
d

e 
p

ro
d

ut
os

 d
e 

al
ta

 q
ua

lid
ad

e

MARGEM
In

fr
a-

es
tr

u
tu

ra
d

a 
E

m
p

re
sa

 

G
er

en
ci

am
en

to
d

e 
R

ec
u

rs
o

s 
H

u
m

an
o

s

D
es

en
vo

lv
im

en
to

d
e 

Te
cn

o
lo

g
ia

 

C
o

m
p

ra
s

L
o

g
ís

ti
ca

In
te

rn
a

O
p

er
aç

õ
es

 
L

o
g

ís
ti

ca
E

xt
er

n
a 

M
ar

ke
ti

n
g

 e
V

en
d

as
 A

ss
is

tê
n

ci
a 

E
st

oc
ag

em
 

co
m

p
le

ta
 e

m
 

ca
m

p
o 

d
e 

p
eç

as
 d

e 
re

p
os

iç
ão

Administração Estratégica112

CapHITT04.qxd  25.09.07  16:46  Page 112



Possíveis Entrantes 
A fidelidade dos clientes e a necessidade de superar a singularidade de um produto diferenciado são barreiras considerá-
veis aos possíveis entrantes que exigem investimentos significativos de recursos e paciência enquanto se busca conquis-
tar a fidelidade dos clientes.

Produtos Substitutos 
As empresas que vendem bens e serviços de marca a clientes fiéis estão posicionadas eficazmente contra produtos subs-
titutos. Por outro lado, as empresas sem fidelidade à marca se deparam com a probabilidade de seus clientes mudarem
para produtos que oferecem características diferenciadas e exercem a mesma função (principalmente se o substituto for
mais barato) ou para produtos que oferecem mais características e exercem funções mais atraentes.

Riscos Competitivos da Estratégia de Diferenciação
Como acontece com as outras estratégias, a estratégia de diferenciação não é isenta de riscos. Um dos riscos é que os
clientes podem decidir que o diferencial de preço entre o produto do diferenciador e o produto do líder em termos de
custo é grande demais. Nesse caso, uma empresa pode estar oferecendo características que ultrapassam as necessidades
dos clientes-alvo. A empresa então fica vulnerável aos concorrentes que conseguem oferecer aos clientes uma combina-
ção de características e preço que é mais coerente com as suas necessidades.

Um outro risco da estratégia de diferenciação é que os meios de diferenciação de uma empresa pode deixar de pro-
porcionar um valor pelo qual os clientes estejam dispostos a pagar. Um produto diferenciado se torna menos valioso se
a imitação feita pelos rivais faz com que os clientes achem que os concorrentes oferecem basicamente o mesmo bem ou
serviço, mas a um preço mais baixo. A Walt Disney Company opera diferentes parques temáticos, incluindo o Reino
Mágico, Epcot Center e o recém-criado Reino Animal. Cada um dos parques oferece oportunidades educacionais e de
entretenimento diferentes. No entanto, os concorrentes da Disney como a Six Flags Corporation, também oferecem
experiências de entretenimento e educacionais semelhantes às disponíveis nos parques da Disney. Para assegurar que as
suas instalações criem valor pelo qual os clientes estejam dispostos a pagar, a Disney reinveste constantemente nas suas
operações para diferenciá-las mais firmemente das dos seus rivais83.

Um terceiro risco da estratégia de diferenciação é que a experiência pode estreitar a percepção dos clientes do valor
das características diferenciadas do produto. Por exemplo, os clientes que têm experiências positivas com lenços de
papel genéricos podem decidir que as características diferenciadas do produto Kleenex não valem o custo extra. Da
mesma maneira, embora um cliente possa se impressionar com a qualidade da gravata da linha "A Melhor da Catego-
ria", uma experiência positiva com gravatas mais baratas pode levar a uma conclusão de que o preço da gravata "A
Melhor da Categoria" é maior do que o benefício. Para combater esse risco, as empresas têm de continuar a diferenciar
seus produtos de maneira significativa para os clientes a um preço que eles estejam dispostos a pagar.

A falsificação é o quarto risco da estratégia de diferenciação. Aqueles que produzem bens falsificados – produtos
que tentam transmitir as características diferenciadas de uma empresa a preços consideravelmente mais baixos – são
uma preocupação para muitas empresas que utilizam a estratégia de diferenciação. Por exemplo, o sucesso da Callaway
Golf em produzir produtos diferenciados, aliado à popularidade cada vez maior do golfe no mundo todo, criou uma
grande demanda por equipamentos Callaway falsificados. Por meio do programa "Project Teed Off ", do Setor de Servi-
ços Alfandegários Norte-Americano, os agentes apreenderam mais de 110 remessas com um total de mais de 100.000
componentes falsificados de tacos de golfe em um período de três anos84. A divisão nacional de tabaco do Altria Group,
a Philip Morris, dos Estados Unidos, tem processos contra lojas que vendem versões falsificadas dos seus cigarros, tal
como o Malboro. Entre os julgamentos que a Philip Morris ganhou nesses processos está a interrupção imediata da
fabricação dos produtos falsificados bem como penalidades financeiras consideráveis por qualquer futura violação85.
A Pfizer está colocando etiquetas de radiofreqüência nos vidros de Viagra. Esses pequenos chips parecidos com os de
computador permitem que a Pfizer rastreie cada embalagem de Viagra e confirme a sua legitimidade86.

Estratégias de Foco
As empresas optam por uma estratégia de foco quando planejam usar suas competências essenciais para atender às

necessidades de um determinado segmento ou nicho da indústria, em detrimento de outros. Entre os exemplos de seg-

mentos específicos do mercado que podem ser visados por uma estratégia de foco estão (1) um determinado grupo de

compradores (p. ex., jovens ou cidadãos aposentados), (2) um segmento diferente de uma linha de produto (p. ex., pro-
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dutos para pintores profissionais ou pessoas do tipo "faz tudo” ou (3) um mercado geográfico diferente (p. ex., o Leste ou

o Oeste dos Estados Unidos87. Conseqüentemente, a estratégia de foco é um conjunto de ações integradas tomadas para

produzir bens ou serviços que atendam às necessidades de um determinado segmento competitivo.

Para atender às necessidades de uma empresa de determinado tamanho em um mercado geográfico específico, a

companhia de investimentos bancários com sede em Los Angeles, Greif & Company, se posiciona como o "Banco de

Investimento dos Empreendedores". A Greif & Company é líder no fornecimento de consultoria relacionada a fusões e

aquisições para empresas de porte médio situadas na região oeste dos Estados Unidos88. Parcialmente devido aos custos

e às obrigações, os governos estão terceirizando a assistência médica para empresas privadas. Apelidado de "HMO

(Seguro-Saúde) atrás das grades", o American Services Group Inc. (ASG) é especializado em proporcionar assistência

médica contratada para prisões como a de Riker Island em Nova York89. A Goya Foods é a maior empresa de alimentos

de propriedade de hispânicos e está sediada nos Estados Unidos. Segmentando o mercado hispânico em grupos diferen-

ciados, a Goya oferece um total de mais de 1.000 produtos aos consumidores e procura ser "a que tem tudo para a

comunidade latina"90. Utilizando com êxito uma estratégia de foco, empresas como a Greif & Company, ASG e Goya

Foods obtêm vantagem competitiva em nichos ou segmentos de mercado específicos, embora não possuam uma vanta-

gem competitiva que abranja todo a indústria (setor)91.

Embora a amplitude de um alvo seja claramente uma questão de grau, a essência da estratégia de foco "é a explora-

ção das diferenças de um alvo restrito do equilíbrio da indústria (setor)"92. As empresas que utilizam a estratégia de foco

visam atender um determinado segmento de uma indústria (setor) mais eficazmente do que os concorrentes que abran-

gem todo a indústria (setor). Elas são bem-sucedidas quando atendem eficazmente um segmento cujas necessidades

exclusivas são tão especializadas que os concorrentes com base ampla optam por não atender esse segmento ou quando

atendem a necessidades de um segmento que está sendo mal servido pelos concorrentes que abrangem todo a indústria

(setor)93.

As empresas podem criar valor para os clientes de segmentos de mercado específicos e exclusivos utilizando a estra-

tégia focada na liderança em custos ou a estratégia focada de diferenciação.

Estratégia Focada na Liderança em Custos

Situada na Suécia, a Ikea, uma varejista mundial de móveis presente em 44 países e com receita de vendas de US$ 15,5

bilhões em 200494, adotou a estratégia focada na liderança em custos95. A visão da empresa é de "bom design e funções a

preços baixos96". Os compradores mais jovens que desejam estilo com baixo custo são os clientes-alvo da Ikea97. Para

esses clientes, a empresa oferece móveis que combinam bom design, funções e qualidade aceitáveis com preço baixo. De

acordo com a empresa, "o custo baixo está sempre na mira. Isso se aplica a todas as fases de nossas atividades"98. Parece

que os clientes, que vêem a Ikea como uma fonte de "coisas legais e baratas"99, percebem as intenções da empresa, que

continua a sua expansão global, tendo aberto recentemente lojas na Rússia e na China100.

A Ikea enfatiza várias atividades para manter seus custos baixos101. Por exemplo, em vez de depender basicamente

de fabricantes terceirizados, os engenheiros da empresa criam móveis modulares de baixo custo prontos para serem

montados pelos clientes. Para eliminar a necessidade de parceiros de venda ou decoradores, a Ikea posiciona os produ-

tos nas lojas de tal maneira que os clientes possam ver combinações diferentes de salas de estar (completas com sofás,

cadeiras, mesas etc.) em um único ambiente, o que ajuda o cliente a imaginar como um conjunto de móveis ficará na

casa. Normalmente as lojas de móveis concorrentes exibem vários sofás em um local, mesas em outro, cadeiras em

outro e acessórios em outra área. A abordagem da Ikea requer menos vendedores, permitindo que a ela mantenha seus

custos baixos. Uma terceira prática que ajuda a Ikea nesse sentido é exigir que os clientes transportem as suas próprias

compras, em vez de oferecer serviço de entrega.

Embora seja líder em custos, a Ikea também oferece algumas características diferenciadas que atraem seus clientes-

alvo, incluindo salas de brincar para crianças, cadeiras com rodízios para os clientes utilizarem e maior período de fun-

cionamento. As lojas fora do país de origem têm "Lojas Suecas" que vendem especialidades suecas, tais como herring,

pão crocante, caviar sueco e biscoitos de gengibre. A Ikea acha que esses serviços e produtos "estão alinhados de uma

maneira singular com as necessidades dos (seus) clientes, que são jovens, não são ricos, provavelmente têm filhos (mas

não babás) e, como trabalham para ganhar a vida, têm necessidade de fazer compras em horários alternativos102". Con-

seqüentemente a estratégia focada na liderança em custos da Ikea faz com que a empresa ofereça algumas características

diferenciadas com produtos de baixo custo.
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Estratégia Focada na Diferenciação 
Outras empresas implantam a estratégia focada na diferenciação. Como observamos anteriormente, as companhias
podem diferenciar seus produtos de várias maneiras. O empreendimento de móveis pela Internet Casketfurniture.com,
por exemplo, visa atingir as pessoas da geração X que estão interessadas em utilizar a Internet como veículo de compras
e que querem comprar itens com várias finalidades. A empresa se considera "a Principal Provedora de Móveis de Alta
Qualidade", oferecendo uma coleção de produtos, inclusive gabinetes de mostruário, mesas de centro e centros de entre-
tenimento, que podem ser facilmente transformados em arcas, se a pessoa assim desejar. A empresa também fabrica
produtos de cofres personalizados para clientes103.

Fundada em 1993, a Anne Fontaine é uma empresa especializada em criar, produzir e vender camisas brancas para
mulheres, distribuindo os seus produtos em mais de 70 lojas próprias sediadas nas principais cidades do mundo. A
CEO e estilista-chefe Anne Fontaine se concentra no branco porque essa cor "representa luz e pureza, como uma rajada
de ar puro". Segundo Fontaine, seu estilo é "excêntrico, sensual e, acima de tudo, feminino". Os preços das suas camisas
variam de US$ 165 a US$ 550. As mulheres que desejam uma camisa "singularmente feminina" feita com tecidos da
mais alta qualidade são as clientes-alvo de Anne Fontaine104.

Com sua estratégia de foco, as empresas têm de conseguir concluir várias atividades primárias e de suporte de uma
maneira competitivamente superior para criar e sustentar uma vantagem competitiva e obter retornos acima da média.
As atividades necessárias para utilizar a estratégia focada na liderança em custos (Figura 4.3) e a estratégia focada na
diferenciação são em grande parte idênticas às estratégias de diferenciação que abrangem toda a indústria (setor)
(Figura 4.4). Da mesma forma, a maneira pela qual cada uma das duas estratégias de foco permite que a empresa lide
com êxito com as cinco forças competitivas é semelhante às das duas estratégias amplas. A única diferença é o escopo
competitivo, de um mercado que abrange toda a indústria (setor) para um segmento estreito do mesmo. Conseqüente-
mente, as Figuras 4.3 e 4.4 e o texto referente às cinco forças competitivas também descrevem a relação entre cada uma
das duas estratégias de foco e a vantagem competitiva.

Riscos Competitivos das Estratégias de Foco
Com qualquer uma das estratégias de foco, a empresa enfrenta os mesmos riscos gerais que a companhia que utiliza a

estratégia de liderança em custos ou de diferenciação, respectivamente, abrangendo toda a indústria (setor). Contudo,

as estratégias de foco apresentam três riscos adicionais.

Primeiramente, um concorrente pode se concentrar em um segmento competitivo mais estreitamente definido e

focar mais do que a empresa que está focalizando. Por exemplo, a Confederate Motor Co. está produzindo uma motoci-

cleta extremamente diferenciada que pode atrair alguns clientes da Harley-Davidson. Obcecada com a idéia de fazer

uma "motocicleta agressivamente norte-americana (que seja ainda mais norte-americana do que os produtos da Har-

ley), a Confederate produz motos através de um trabalho totalmente manual. Na verdade é preciso uma semana inteira

para se fabricar uma única motocicleta. É utilizada tecnologia digital para criar os produtos da Confederate, que têm

uma aparência radical. Ao preço de US$ 62.000 ou mais, seus produtos atrairão somente aqueles clientes que querem

comprar um produto realmente diferenciado, como a F113 Hellcat (que está recebendo críticas "extraordinárias pela

imprensa especializada em motociclismo"105).

Em segundo lugar a empresa que compete em toda a indústria (setor) pode decidir que o segmento de mercado

atendido pela companhia que utiliza a estratégia de foco é atraente e que vale a pena ser disputado competitivamente.

Imagine a possibilidade de outros fabricantes e comerciantes de roupas femininas decidirem que o potencial de lucro

no segmento estreito atendido pela Anne Fontaine, por exemplo, anunciou na primavera que iria lançar Forth & Towne,

um novo conceito de varejo de roupas femininas para "oferecer roupas e acessórios elegantes visando atingir mulheres

com mais de 35 anos"106. Se o conceito Forth & Towne for bem-sucedido, a Gap poderá começar a oferecer camisas chi-

ques, extremamente diferenciadas que competiriam com as da Anne Fontaine.

O terceiro risco inerente à estratégia de foco é que as necessidades dos clientes de um segmento competitivo estreito

podem se tornar mais semelhantes às dos clientes da indústria (setor) como um todo. Conseqüentemente, as vantagens

de uma estratégia de foco são reduzidas ou eliminadas. Em algum momento, por exemplo, as necessidades dos clientes da

Ikea de móveis com estilo podem se dissipar, embora seu desejo de comprar móveis relativamente baratos possa não

fazer o mesmo. Se essa mudança nas necessidades ocorrer, os clientes da Ikea poderão comprar de grandes lojas em

cadeia que vendem móveis relativamente padronizados a preços baixos. É possível que a capacidade dos concorrentes de

outros países (principalmente da China) de produzir abajures com custos baixos com algum grau de diferenciação tenha

contribuído para o declínio do mercado-alvo da Frederick Cooper Lamp, como foi ilustrado no Caso de Abertura.
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Estratégia Integrada de Liderança em Custos/Diferenciação
Como foi dito anteriormente, muitos clientes de hoje em dia têm grandes expectativas quando compram um produto

ou serviço. Em um contexto estratégico, isso significa que os clientes querem cada vez mais comprar produtos diferen-

ciados a preços baixos. Devido a essas expectativas, várias empresas estão tentando executar atividades primárias e de

suporte de forma que possam buscar simultaneamente baixo custo e diferenciação. As empresas que buscam desenvol-

ver esse tipo de mapa de atividades utilizam a estratégia integrada de liderança em custos/diferenciação, cujo objetivo é

produzir eficientemente produtos com alguns atributos diferenciados. As empresas que utilizam essa estratégia com

êxito aprendem a se adaptar rapidamente a novas tecnologias e mudanças rápidas nos seus ambientes externos, porque

se concentrar no desenvolvimento de duas fontes de vantagem competitiva (custo e diferenciação) ao mesmo tempo

aumenta a quantidade de atividades primárias e de suporte nas quais a empresa têm de se tornar competente. Por sua

vez, ter habilidades numa quantidade maior de atividades torna uma empresa mais flexível.

Concentrando-se nas necessidades de seu grupo de clientes essenciais (renda mais elevada, compradores de lojas

com descontos que se importam com a moda), a Target Stores utiliza uma estratégia integrada de liderança em cus-

tos/diferenciação. O relatório anual da empresa descreve assim esta estratégia: "através do fomento e foco intenso na

coerência e coordenação em toda a organização, a Target criou uma marca sólida e diferenciada, em cujo centro está

nosso compromisso de oferecer a dose certa de diferenciação e valor por meio da promessa da marca "Espere Mais,

Pague Menos107". A Target se baseia no seu relacionamento com, entre outros, Sonia Kashuk, em cosméticos; Mossimo,

em roupas; Eddie Bauer, em artigos para acampar e equipamentos para atividades ao ar livre, e Michael Graves, em

casa, jardim e artigos eletrônicos para oferecer produtos diferenciados a preços baixos. Comprometida com a meta de

apresentar uma imagem superior coerente, a empresa estuda meticulosamente as tendências para encontrar novos itens

de marca que possam atender às necessidades de seus clientes108.

As evidências indicam uma relação entre o uso bem-sucedido da estratégia integrada de liderança em custos/dife-

renciação e retornos acima da média109. Conseqüentemente, as empresas que conseguem fabricar produtos relativa-

mente diferenciados com custos mais baixos podem esperar ter um bom desempenho110. Na verdade, um pesquisador

descobriu que as empresas mais bem-sucedidas competindo em indústrias (setores) com potencial de lucros baixos

estavam integrando os atributos das estratégias de liderança em custos e diferenciação111. Outros pesquisadores desco-

briram que as "empresas que combinavam várias formas de vantagem competitiva se saíam melhor do que as que eram

identificadas apenas com uma forma112". Os resultados de outro estudo mostraram que as empresas com melhor

desempenho na indústria de eletrônicos da Coréia combinavam os aspectos de criação de valor das estratégias de lide-

rança em custos e diferenciação113. Este resultado indica a utilidade da estratégia integrada de liderança em custos/dife-

renciação em localidades fora dos Estados Unidos.

Ao contrário da Target, que utiliza a estratégia integrada de liderança em custos/diferenciação em toda a indústria,

o fabricante de sistemas de ar-condicionado e aquecedores Aaon se concentra em um determinado escopo competitivo

e está implantando uma estratégia de foco integrada fabricando sistemas de ar-condicionado de teto semi-personaliza-

dos para grandes varejistas, tais como a Wal-Mart, Target e Home Depot. A Aaon classifica os seus sistemas de teto entre

os equipamentos de baixo preço e os sistemas personalizados sofisticados. As capacidades de fabricação inovadoras da

empresa permitem personalizar as unidades de uma linha de produção com opções especiais de recuperação de calor

que não estão disponíveis nos sistemas mais baratos. Combinar características personalizadas e métodos de produção de

linha de montagem resulta em uma economia considerável de custos. Os preços da Aaon são aproximadamente 5%

mais altos do que os produtos mais baratos, mas são apenas 1/3 do preço dos sistemas personalizados comparáveis114.

Conseqüentemente, os clientes-alvo da empresa definidos estreitamente recebem algumas características diferenciadas

(p. ex., opções especiais de recuperação de calor) a um preço baixo, mas não o menor.

A flexibilidade é necessária para que as empresas concluam as atividades primárias e de suporte para que possam

fabricar produtos relativamente diferenciados a custos mais baixos. Os sistemas de fabricação flexíveis, as redes de infor-

mações e os sistemas de gerenciamento de qualidade total são três fontes de flexibilidade particularmente úteis para as

empresas que estão tentando equilibrar os objetivos de freqüentes reduções de custos e expansões constantes das fontes

de diferenciação de acordo com o exigido pela estratégia integrada.

Sistemas Flexíveis de Fabricação
Um sistema de fabricação flexível (FMS – Flexible Manufacturing System) aumenta as "flexibilidades dos recursos
humanos, físicos e de informações115" que a empresa integra para criar produtos relativamente diferenciados a custos
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relativamente baixos. Um avanço tecnológico significativo, o FMS é um processo controlado por computador utilizado
para produzir uma série de produtos em quantidades moderadas e flexíveis com o mínimo de intervenção manual116.

O objetivo do FMS é eliminar a batalha "custo baixo vs. variedade de produtos" inerente às tecnologias de fabricação
tradicionais. As empresas utilizam um FMS para mudar rápida e facilmente da fabricação de um produto para a fabrica-
ção de outro117. Utilizado adequadamente, o FMS permite que a empresa reaja mais eficazmente a mudanças nas necessi-
dades de seus clientes e ao mesmo tempo retenha as vantagens do baixo custo e qualidade constantes do produto118.
Como um FMS também permite que a empresa reduza o tamanho do lote necessário para fabricar um produto eficien-
temente, a empresa aumenta a sua capacidade de atender às necessidades exclusivas de um escopo competitivo estreito.

A utilização eficaz de um FMS está associada à capacidade da firma de entender às limitações que esses sistemas podem
criar (em termos de manipulação de materiais e fluxo de recursos de suporte na programação, por exemplo) e criar um mix
eficaz de máquinas, sistemas de computador e pessoas119. Nas indústrias de todos os tipos, os mixes eficazes dos ativos tangí-
veis da empresa, por exemplo máquinas, e ativos intangíveis, por exemplo habilidades das pessoas, facilitam a implantação
de estratégias competitivas complexas, principalmente a estratégia integrada de liderança em custos/diferenciação120.

Redes de Informações
Conectando as empresas com seus fornecedores, distribuidores e clientes, as redes de informação proporcionam outra
fonte de flexibilidade. Entre outros resultados, essas redes, quando utilizadas eficazmente,121 facilitam os esforços da
empresa de corresponder às expectativas dos clientes em termos de qualidade do produto e velocidade de entrega122.

Anteriormente discutimos a importância de administrar as relações da empresa com os seus clientes para entender
as suas necessidades. O gerenciamento das relações com os clientes (CRM) é uma forma de processo em rede baseado
em informações que as empresas utilizam para fazer isso123. Um sistema de CRM eficaz dá uma visão de 360 graus das
relações com os clientes, abrangendo todos os pontos de contato, processos comerciais e meios de comunicação e canais
de venda124. A empresa pode então usar essas informações para determinar a troca que os seus clientes estão dispostos a
fazer entre as características diferenciadas e baixo custo, que é vital para quem utiliza a estratégia integrada em liderança
de custos/diferenciação.

Além de determinar a necessidade de produtos dos clientes em termos de custo e características diferenciadas, as
redes de informações eficazes melhoram o fluxo de trabalho e comunicação entre os funcionários que produzem os ser-
viços ou produtos de uma empresa125. Um fluxo de trabalho melhor e uma comunicação eficaz permitem que os traba-
lhadores identifiquem problemas rapidamente e encontrem maneiras flexíveis de lidar com eles126.

Sistemas de Gerenciamento Total de Qualidade
O gerenciamento total de qualidade (TQM) é "uma inovação gerencial que enfatiza o compromisso total da organiza-
ção com o cliente e a melhoria contínua de todo processo através da utilização de abordagens voltadas para dados, solução
de problemas baseados na concessão de poder a grupos e equipes de funcionários127". As empresas desenvolvem e utili-
zam sistemas de TQM para (1) aumentar a satisfação do cliente, (2) cortar custos e (3) reduzir o tempo necessário para
introduzir produtos inovadores no mercado128. A Ford Motor Company está se baseando no TQM para ajudar a "elimi-
nar" as falhas de qualidade129, enquanto a General Motors está "lutando para diminuir a lacuna de qualidade que os
executivos dizem que é o principal motivo pelo qual os clientes estão se afastando da GM130". O foco no TQM por parte
dessas empresas para melhorar a qualidade dos produtos e dos serviços é adequado131 no sentido de que os fabricantes
de automóveis norte-americanos, "as Três Grandes ficam para trás de alguns concorrentes estrangeiros, basicamente,
japoneses, pela maioria das ações de qualidade132".

O gerenciamento total de qualidade (TQM) é "uma inovação gerencial que enfatiza o compromisso total da organi-
zação com o cliente e a melhoria contínua de todo processo pela utilização de abordagens voltadas para dados, solução
de problemas baseados na concessão de poder a grupos e equipes de funcionários”.

As empresas que conseguem cortar custos e ao mesmo tempo aumentar a sua capacidade de desenvolver produtos
inovadores melhoram sua flexibilidade, um resultado que é particularmente útil para as empresas que estão implan-
tando a estratégia integrada de liderança em custos/diferenciação. Superar as expectativas dos clientes relacionadas à
qualidade é uma característica diferenciadora e eliminar as ineficiências do processo para cortar custos permite que a
empresa ofereça essa qualidade aos clientes a um preço relativamente baixo. Conseqüentemente um sistema de TQM
eficaz ajuda a empresa a desenvolver a flexibilidade necessária para perceber oportunidades, afim de aumentar a dife-
renciação e ao mesmo tempo reduzir custos.
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Riscos Competitivos da Estratégia Integrada de Liderança em Custos/Diferenciação
O potencial para obter lucros acima da média utilizando a estratégia integrada de liderança em custos/diferenciação é

atrativo. No entanto, essa é uma estratégia arriscada, já que é difícil para as empresas executar tarefas básicas e de

suporte que permitam fabricar produtos relativamente baratos com graus de diferenciação que criem valor para os

clientes-alvo. Além disso, para utilizar adequadamente essa estratégia ao longo do tempo, as empresas devem ser capazes

de reduzir os custos incorridos para produzir produtos (de acordo com o exigido pela estratégia de liderança em custos)

e ao mesmo tempo aumentar a diferenciação do produto (conforme o exigido pela estratégia de diferenciação).

As empresas que não conseguem executar as atividades primárias e de suporte da melhor maneira ficam "emperra-

das133", ou seja, seus produtos não são suficientemente diferenciados para criar valor para o cliente-alvo. Quando isso

ocorre, a empresa não obtém retornos acima da média e só obterá retornos médios quando a estrutura da indústria

(setor) no qual compete for extremamente favorável134. Conseqüentemente as empresas que implantam a estratégia

integrada de liderança em custos/diferenciação podem executar as atividades primárias e de suporte para que possam

fabricar produtos que oferecem algumas características diferenciadas ao cliente-alvo a custos/preços relativamente bai-

xos. Como explicamos anteriormente, a Southwest Airlines consegue fazer isso e evitou ficar “emperrada”.

As empresas também podem ficar “emperradas” quando não conseguem implantar com sucesso a estratégia de lide-

rança em custos nem de diferenciação. Em outras palavras, os concorrentes em toda a indústria também podem ficar

“emperrados”. Algumas pessoas especulam que isso pode ter acontecido na Hewlett-Packard (HP) sob a liderança da

antiga CEO Carly Fiorina. A Hewlett-Packard (HP) está competindo com a Dell com uma sólida posição de baixo custo

e com a IBM com uma sólida estratégia de diferenciação baseada na assistência. Um analista sugeriu que a HP estava

"competindo em preços uma semana; em assistência, na semana seguinte e tentando vender pelos canais de alto custo

que muitas vezes conflitavam135". Como explicado no Enfoque Estratégico, a Maytag Corporation é outra empresa que

sofreu com o fato de ficar “emperrada”. Como exposto adiante, essa situação reduziu a capacidade da empresa de obter

retornos acima da média e fez com que ela se tornasse alvo de aquisição por outra empresa. mais informações mais

sobre o destino da Maytag no Enfoque Estratégico do Capítulo 6.
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Enfoque Estratégico
Maytag Corporation: uma Líder em Termos de Custos?
Uma Diferenciadora?

"Durante grande parte do século, os eletrodomésticos da Maytag têm sido sinônimo
de confiabilidade e qualidade". Aparecendo no site da Maytag Corporation, essa
declaração sugere que a companhia acredita que a confiabilidade e a qualidade do
produto são vantagens competitivas para a empresa. Como tal, a confiabilidade e a
qualidade do produto estão associadas ao uso de uma estratégia de diferenciação, e
não a uma estratégia de liderança em custos para as empresas que visam a um
escopo competitivo amplo.

Talvez seja difícil no mercado globalizado de eletrodomésticos de hoje em dia
criar vantagens competitivas com base na confiabilidade e qualidade. Os concorren-
tes com custos mais baixos aprenderam como fabricar produtos que oferecem aos
clientes anos de assistência sólida e confiável (por isso, os técnicos para os concor-
rentes da Maytag também são chamados de "homens solitários"). Os concorrentes
das coreanas LG Electronics e Samsung, e da chinesa, Quingdao Haier Ltd. (mais
conhecida como Grupo Haier), produzem eletrodomésticos com graus de confiabili-
dade próximos, se não iguais, aos da Maytag. A confiabilidade não é mais fonte de
vantagem competitiva – é o preço da entrada no mercado. Nas palavras de um ana-
lista falando sobre os esforços da Maytag para superar seus concorrentes: "produtos
ou assistência técnica confiáveis são as fichas na mesa. Ou você têm ou não está no
jogo". O mesmo pode ser dito quanto à qualidade, para uma série de produtos,
incluindo eletrodomésticos, a qualidade, está se tornando cada vez mais uma condi-
ção necessária, mas não suficiente para atrair compras de clientes. Isso significa que
sem qualidade os clientes não cogitariam em comprar um bem ou serviço. No
entanto, como praticamente todas as empresas estão fabricando produtos com níveis
desde aceitáveis a elevados de qualidade, é difícil para uma empresa superar seus
concorrentes com base na qualidade dos seus produtos.

Se a Maytag não conseguir diferenciar os produtos que oferece em termos de
confiabilidade e qualidade como a base para utilizar uma estratégia de diferenciação,
ela poderá obter retornos acima da média com a estratégia de liderança em custos?
As evidências não são animadoras aqui tampouco. A Maytag tem custos de mão-de-
obra elevados. Além disso, está perdendo a batalha para criar uma posição sólida
nos canais de distribuição de baixo custo. A Maytag recentemente saiu da Best Buy e
está perdendo espaço para a LG Electronics e a Samsung na Home Depot. Depen-
der de canais de distribuição com custos elevados tais como lojas de departamentos
de linhas completas e varejistas independentes torna difícil para a Maytag manter
seus custos baixos. Além disso, a Maytag tem uma série de problemas operacionais:
"Altos custos de mão-de-obra, falta de inovações e rivais com sede na Ásia". Falando
de maneira bem direta, os custos da Maytag são altos demais para que ela possa
competir como a líder em custos baixos, e faltam as inovações necessárias para pro-
duzir constantemente características diferenciadas que criariam um valor exclusivo
para os clientes de toda a indústria (setor). 

No entanto a Maytag Corporation é dona de marcas valiosas, como a Jenn-Air,
Amana e Hoover, além da marca principal, Maytag. Alguns concorrentes acham que
existe um valor oculto nessas marcas e fizeram lances para comprar a empresa. Em
agosto de 2005 a Whirpool Corp. ofereceu o maior lance para comprar a Maytag.
Como parte de outra corporação, como a Whirpool, a Maytag pode conseguir implan-
tar com sucesso a estratégia de diferenciação e evitar ficar “emperrada”.

Fontes: 2005, About Maytag, Homepage da Maytag Corporation, www.maytag.com, 30 de julho, D. K. Berman & M.
J. McCarthy, 2005, Whirlpool enters fight for Maytag with informal bid, Wall Street Journal Online, www.wsj.com, 18
de julho; D. K. Berman, H. Sender, & M.J. McCarthy, 2005. China’s Haier is said to drop offer for Maytag, Wall Street
Journal Online, www.wsj.com, 20 de julho; Grant & T. Howard, 2005, Maytag buyer would face repairs, USA Today, 19
de julho, B3; M. J. McCarthy & J. T. Halinan, 2005, Whirlpool to start due-diligence study on Maytag bid, Wall Street
Journal Online, www.wsj.com, 27 de julho.
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• Uma estratégia no nível de negócios é um conjunto integrado e coor-

denado de compromissos e ações que as empresas utilizam para obter

vantagem competitiva explorando as competências essenciais em

mercados de produtos específicos. Cinco estratégias no nível de negó-

cios (liderança em custos, diferenciação, liderança em custos focali-

zada, diferenciação focada e integrada de liderança em custos/dife-

renciação) são analisadas neste capítulo.

• Os clientes são a base das estratégias no nível de negócios bem-sucedi-

das. Quando analisa os clientes, uma empresa examina três questões

ao mesmo tempo: quem, o que e como. Essas questões dizem respeito,

respectivamente, aos grupos de clientes a serem atendidos, as necessi-

dades desses clientes que a empresa pretende atender e as competên-

cias essenciais que a empresa irá utilizar para atender às necessidades

dos clientes. A segmentação cada vez maior dos mercados em toda a

economia globalizada cria oportunidades para as empresas identifica-

rem as necessidades cada vez mais exclusivas dos clientes que elas

podem tentar atender utilizando uma das estratégias no nível de

negócios.

• As empresas que buscam vantagem competitiva por meio da estraté-

gia de liderança em custos fabricam produtos sem luxo, padronizados

para o cliente habitual da indústria (setor). No entanto, esses produ-

tos de baixo custo devem ser oferecidos com graus competitivos de

diferenciação. Obtêm-se retornos acima da média quando as empre-

sas baixam constantemente seus custos mais do que seus concorren-

tes e oferecem aos clientes produtos com preço baixo e níveis aceitá-

veis de diferenciação.

• Entre os riscos competitivos associados à estratégia de liderança em

custos estão (1): perda de vantagem competitiva para tecnologias

mais novas, (2) não conseguir detectar mudanças nas necessidades

dos clientes e (3) a capacidade dos concorrentes de imitar a vantagem

competitiva da líder por meio de suas ações estratégicas exclusivas.

Por meio da estratégia de diferenciação, as empresas oferecem aos

clientes produtos que têm características diferentes (e valorizadas),

que devem ser vendidos a um preço competitivo, dadas as caracterís-

ticas dos produtos em comparação com a combinação custo/caracte-

rística disponível no que os concorrentes oferecem. Devido ao seu

caráter singular, os bens e serviços diferenciados são vendidos a pre-

ços com ágio. Os produtos podem ser diferenciados em qualquer

aspecto que algum grupo de cliente valorize. As empresas que utili-

zam essa estratégia buscam diferenciar seus produtos dos bens ou

serviços dos concorrentes na maior quantidade de aspectos possível.

Quanto menor for a semelhança com os produtos dos concorrentes,

mais protegida a empresa estará da concorrência com as suas rivais.

• Entre os riscos associados à estratégia de diferenciação, estão (1) a

decisão de um grupo de clientes de que as diferenças entre o produto

diferenciado e o bem ou serviço do líder em custos não valem um

preço mais elevado, (2) a incapacidade de um produto diferenciado

de criar o tipo de valor pelo qual os clientes estão dispostos a pagar

mais, (3) a capacidade dos concorrentes de oferecer aos clientes pro-

dutos com características semelhantes às associadas ao produto dife-

renciado, porém a um preço menor e (4) a ameaça de falsificação,

com a qual as empresas produzem uma "imitação" de um bem ou

serviço diferenciado.

• Por meio das estratégias com foco na liderança em custos e diferencia-

ção, as empresas atendem às necessidades de um segmento competi-

tivo estreito (p. ex., grupo de compradores, segmento de produtos ou

região geográfica). Essa estratégia é bem-sucedida quando as empresas

possuem as competências essenciais necessárias para oferecer valor a

um segmento competitivo estreito que seja maior do que o valor das

empresas que atendem aos clientes de todo a indústria (setor).

• Entre os riscos competitivos das estratégias de foco estão: (1) a capa-

cidade de um concorrente de utilizar suas competências essenciais

para focar mais do que a empresa que utiliza a estratégia de foco,

atendendo a um segmento competitivo definido ainda mais estrita-

mente, (2) decisões dos concorrentes da indústria (setor) como um

todo de se concentrar nas necessidades especiais de um grupo de

clientes e (3) uma redução nas diferenças das necessidades entre os

clientes de um segmento competitivo estreito e o mercado de todo a

indústria (setor).

• As empresas que utilizam a estratégia integrada de liderança em cus-

tos/diferenciação lutam para oferecer aos clientes produtos a custos

relativamente baixos que tenham alguma característica diferenciada

valorizada. É necessário flexibilidade para a empresa aprender a utili-

zar as atividades primárias e de suporte para poder fabricar produtos

relativamente diferenciados a custos mais baixos. O principal risco

desta estratégia é que a empresa pode produzir produtos que não

ofereçam valor suficiente em termos de baixo custo ou diferenciação.

Quando isso ocorre, a empresa fica "emperrada”, competindo em des-

vantagem e não conseguindo obter mais do que retornos médios.

RESUMO

QUESTÕES PARA REVISÃO

1. O que é uma estratégia no nível de negócios?

2. Qual é a relação entre os clientes de uma empresa e sua estratégia no
nível de negócios em termos de quem, o que e como? Por que essa relação
é importante?

3. Quais são as diferenças entre as estratégias no nível de negócios de
liderança em custos, diferenciação, foco na liderança em custos, foco na
diferenciação e integrada de lideranças em custos/diferenciação?

4. Como pode cada uma das estratégias no nível de negócios ser utili-
zada para posicionar a empresa em relação às cinco forças da concorrên-
cia de forma que ajude a empresa a obter lucros acima da média?

5. Quais são os riscos específicos associados à utilização de cada uma
das estratégias no nível de negócios?
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Diferenciação em um Mundo de Baixo
Custo
Uma das realidades competitivas do mercado do século XXI é que pou-

cas empresas podem ser bem-sucedidas enfatizando apenas custos ou

diferenciação. Quando consideramos a ferramenta de cadeia de valor,

desenvolvida por Michael Porter, é importante lembrar que as capacida-

des de cada atividade visam ampliar a margem de lucros, seja impac-

tando positivamente o custo de produzir um bem ou serviço ou pela

capacidade de diferenciar um bem ou serviço do oferecido pelos concor-

rentes, para que os clientes valorizem ou ambos. Conseqüentemente é

importante para as empresas buscar a diferenciação para determinar

onde é possível cortar custos sem prejudicar a capacidade de diferenciar

de maneira significativa os seus bens e serviços, para que possam vender

produtos a um preço alto. Da mesma maneira, as empresas com baixo o

devem procurar oportunidades de acrescentar diferenciação sempre que

puderem sem aumentar o preço unitário médio. Neste exercício você vai

analisar essa última situação.

Para concluir este exercício, é preciso visitar as empresas envolvidas.

Você provavelmente está familiarizado com as empresas enumeradas a

seguir e tem idéias bem desenvolvidas sobre o que cada uma faz para

encontrar oportunidades de diferenciação em um ambiente competitivo

de baixo custo. Como primeira etapa neste exercício, selecione uma das

indústrias a seguir e faça a pesquisa relacionada.

Lojas com Descontos
Visite uma Wal-Mart de preferências um supermercado e uma "loja de

um real". Avalie como cada uma dessas lojas com descontos busca a dife-

renciação como parte dos meios de implantar sua estratégia no nível de

negócios de liderança em custos. Como o que você observa em relação às

tentativas dessas lojas de oferecer algumas características diferenciadas

correspondem às hipóteses que você tinha antes de conhecê-las? Depois

de estipular como você vê essas empresas diferenciando os produtos

ofertados e a apresentação de suas lojas, avalie e explique como e por que

esses elementos fazem sentido.

Hambúrgueres de Lanchonetes Fast-Food
Visite uma loja da Wendy's, Burger King e Hardee's e avalie como cada

um desses restaurantes de fast-food busca elementos de diferenciação

como uma parte-chave de implantar com sucesso sua estratégia no nível

de negócios de liderança em custos. Verifique suas hipóteses iniciais

quanto às abordagens de diferenciação de cada restaurante. Como você

as modificou ou acrescentou detalhes? Depois de estipular como você vê

essas empresas diferenciando os produtos que oferecem e a apresentação

das lojas, avalie e explique como e por que esses elementos têm potencial

para ajudar essas empresas a criar valor para os clientes.

Blockbuster e Carl Icahn
As divergências sobre a estratégia no nível de negócios que os gerentes de

uma empresa escolheram para implantar é um dos motivos freqüente-

mente citados pelos quais os acionistas decidem lançar-se em uma bata-

lha. Um dos benefícios para os observadores e alunos de administração é

que essas batalhas públicas propiciam um debate claro quanto aos bene-

fícios superiores de uma estratégia em relação à outra. Muitas vezes, as

diferenças de opinião giram em torno dos efeitos das cinco forças na

capacidade de uma empresa de obter retornos acima da média. Neste

exercício, você vai estudar um conjunto de atividades recentes que se

baseia nessas realidades. A batalha envolve duas estrelas: (1) uma

empresa que foi um grande sucesso empresarial há apenas duas décadas,

a Blockbuster Video, e (2) a Carl Icahn, uma empresa que visa adquirir o

controle interferindo no mercado de ações.

A batalha da Blockbuster ocorreu parcialmente devido à natureza

mutante das cinco forças da concorrência no setor de locação de vídeos.

Essas forças aparentemente estavam mudando de forma que criavam

oportunidades de empreendimento para as duas empresas mencionadas

a seguir concorrerem com a Blockbuster. Isto é, a vantagem competitiva

que a Blockbuster havia criado para se posicionar eficazmente em rela-

ção às cinco forças da concorrência estava começando a deteriorar.

Parte 1
Utilizando a Internet ou os recursos de uma biblioteca, pesquise a bata-

lha que a Carl Icahn travou com o CEO da Blockbuster, John Antioco,

sobre o futuro da empresa em 2005. Quando concluir essa pesquisa, exa-

mine também duas outras empresas: Netflix (NFLX) e a Comcast

(CMCSA). Para avaliar as opiniões de Icahn e Antioco, é preciso enten-

der a natureza da concorrência na indústria do entretenimento (como

foi indicado por uma análise das cinco forças) com a qual se deparam a

Blockbuster, a Netflix e a Comcast.

Parte 2
Utilizando as informações coletadas na Parte Um, avalie sistematicamente

os efeitos das cinco forças em transformação da concorrência nas estraté-

gias no nível de negócios de cada uma das três empresas. Dadas as mudan-

ças no tocante às cinco forças e à luz da concorrência emergente que a

Blockbuster enfrenta da Netflix e da Comcast, você acha que o CEO

Antioco ou a empresa que visa adquirir controle, Icahn, entendeu melhor

os efeitos das cinco forças da concorrência quando se trata da capacidade

da Blockbuster de se defender contra a natureza recém-emergente das cinco

forças?
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Rivalidade e Dinâmica
Competitivas 5CAPÍTU

LO

OBJETIVOS DE CONHECIMENTO

O estudo deste capítulo dará a você o conhecimento de administração estratégica necessário para:

1. Definir concorrentes, rivalidade competitiva, comportamento competitivo e dinâmica competitiva.

2. Descrever a quantidade de mercados em comum e a similaridade de recursos nos alicerces de uma análise
da concorrência.

3. Explicar consciência, motivação e capacidade como direcionadores do comportamento competitivo.

4. Discutir os fatores que afetam a probabilidade de um concorrente realizar ações competitivas.

5. Discutir os fatores que afetam a probabilidade de um concorrente reagir às ações realizadas contra ele.

6. Explicar a dinâmica competitiva nos mercados de ciclo lento, ciclo rápido e ciclo padrão.  
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Caso de Abertura
Southwest Airlines: a “Dona do Pedaço” que Está Mudando uma Indústria

Muito se escreveu sobre a Southwest Airlines, mas
ainda há mais a ser dito. Ela é talvez a melhor com-
panhia aérea dos Estados Unidos e está entre as
melhores do mundo. A maioria dos concorrentes e
analistas se concentra na estratégia de baixo custo
da Southwest. No entanto, como explicamos no
Capítulo 4, a Southwest segue uma estratégia inte-
grada de liderança em custos/diferenciação, dife-
renciando seus serviços com ótimo capital
humano. A empresa recebe menos reclamações de
clientes do que a maioria dos concorrentes e tem
um desempenho de grande pontualidade, entre
outros diferenciadores. 

A liderança da Southwest na implantação da
estratégia integrada está mudando o setor das com-
panhias aéreas. Muitas das companhias com "ser-
viço completo" tentaram imitar a estratégia da South-
west, mas não conseguiram administrar os custos
eficazmente e/ou oferecer níveis comparáveis de
atendimento. A Southwest continua a melhor entre
seus concorrentes, por isso, eles terão que mudar
ou falir. Em outras palavras, a Southwest está literal-
mente matando seus concorrentes. No segundo tri-
mestre de 2005, ela anunciou um aumento recorde
de 41% nos seus lucros, que seria suficientemente
impressionante em condições normais, e em uma
época na qual o preço do combustível está em
níveis recordes, fazendo com que a maioria das
companhias aéreas anuncie grandes perdas líqui-
das, isso é quase incrível. Como a Southwest conse-
guiu obter tais lucros? Ela é eficaz na administração
dos seus custos, particularmente por meio do seu
programa de hedging. Gary Kelly, CEO da South-
west Airlines, sugeriu que nenhuma companhia

aérea pode obter lucro quando o preço do petróleo
está acima de US$ 50 o barril, Conseqüentemente, a
Southwest negociou acordos de hedging que se
estendem até 2009 para não pagar mais do que
US$ 35 o barril por pelo menos 25% das suas
necessidades de combustível. Ela vem protegendo
os custos do seu combustível desde 2001, quando o
preço do barril de petróleo era apenas US$ 17. Nos
últimos anos, o custo de um barril de petróleo tem
sido de mais de US$ 70. Esses tipos de decisões
ajudaram a Southwest a conseguir 57 trimestres con-
secutivos com lucro e dão aos executivos a flexibili-
dade de nunca demitir funcionários (mesmo depois
de 11 de setembro de 2001, quando grandes empre-
sas e a maioria das outras companhias aéreas demi-
tiram muitos de seus funcionários). 

A Southwest também ficou cada vez mais agres-
siva em termos de ações competitivas. Por exem-
plo, adquiriu participação na AirTrain Airways,
obtendo assim acesso a mais seis portões no Aero-
porto Midway, de Chicago. Numa época em que a
maioria dos concorrentes está reduzindo a sua
capacidade, a Southwest está planejando acrescen-
tar 29 aviões à sua frota, chegando ao total de 417,
para aumentar sua capacidade de vôos e passagei-
ros em 10%. "Eu me sinto muito bem em relação à
nossa vantagem competitiva desde que continue-
mos melhorando", disse Kelly, o CEO da Southwest,
acrescentando que se o crescimento da companhia
prejudica um concorrente, isso é um subproduto do
crescimento. A maioria dos seus concorrentes,
sugeriu Kelly, terá de administrar a sua estrutura de
custos de maneira mais eficaz ou terá pouca proba-
bilidade de sobreviver.

Fontes: S. Warren & E. Perez, 2005, Southwest’s net rises by 41%; Delta lifts cap on some fares, Wall Street Journal, 15 de julho, www.wsj.com; 2005,
Southwest Airlines profits skyrocket 41%, Rednova News, 15 de julho, www.rednova.com; S. Warren, 2005, Hedge hog Southwest Air sharpens its teeth,
Wall Street Journal, 19 de maio, www.wsj.com; B. Gimbel, 2005, Southwest charts its course, Fortune, 2 de maio, www.fortune.com; W. Zellner, 2005,
Southwest: Dressed to kill… competitors, Business Week, 21 de fevereiro, www.businessweek.com; M. Maynard, 2004, From aw-shucks to cutthroat:
Southwest’s ascent, New York Times, 26 de dezembro, www.nyt.com.
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As empresas que atuam no mesmo mercado, oferecem produtos semelhantes e visam atrair clientes semelhantes são

concorrentes1. Southwest Airlines, Delta, United, Continental e JetBlue são concorrentes, assim como PepsiCo e a Coca-

Cola. As empresas interagem com seus concorrentes como parte de um contexto amplo no qual atuam na tentativa de

obter retornos acima da média2. As decisões que as empresas tomam quanto à sua interação com seus concorrentes afe-

tam consideravelmente a sua capacidade de obter retornos acima da média3. Como 80 a 90% das novas empresas fra-

cassam, aprender a selecionar os mercados no quais competir e como competir melhor nos mercados escolhidos é

extremamente importante4.

Concorrentes são empresas que atuam no mesmo mercado, oferecem produtos semelhantes e visam atrair clientes 

semelhantes.

Rivalidade competitiva é o conjunto de ações e reações competitivas em andamento que ocorrem entre concorren-

tes quando eles manobram para conseguir uma posição de mercado vantajosa. Principalmente nas indústrias (setores)

extremamente competitivas, as empresas constantemente procuram vantagens quando lançam ações estratégicas e rea-

gem às ações dos rivais5. É importante para as organizações que lideram entender a rivalidade competitiva, no sentido

de que o "fato central, bruto e empírico na estratégia é que algumas empresas superam outras6", o que significa que a

rivalidade competitiva influencia a capacidade de uma empresa para obter e sustentar vantagens competitivas7.

Rivalidade competitiva é o conjunto de ações e reações competitivas em andamento que ocorrem entre concorrentes

quando eles procuram obter uma posição de mercado vantajosa.

Uma seqüência de ações no nível da empresa, a rivalidade é resultado de as empresas iniciarem suas próprias ações

e reagirem às ações tomadas pelos concorrentes. Comportamento competitivo é o conjunto de ações e respostas com-

petitivas que as empresas tomam para criar ou defender suas vantagens competitivas e melhorar sua posição no mer-

cado8. Com o comportamento competitivo, a empresa tenta se posicionar com sucesso em relação às cinco forças da

concorrência (Ver o Capítulo 2) e defender as vantagens competitivas atuais e ao mesmo tempo criar vantagens para o

futuro (Ver o Capítulo 3). Os concorrentes se envolvem cada vez mais em ações e respostas competitivas em mais de

um mercado9. As empresas que competem umas com as outras em vários mercados de produtos ou geográficos estão se

envolvendo na concorrência em vários mercados10. Todo comportamento competitivo – isto é, o conjunto total de

ações e respostas competitivas tomadas por todas as empresas que competem em um mercado é denominado dinâmica

competitiva. A Figura 5.1 mostra as relações entre esses conceitos-chave.

Comportamento competitivo é o conjunto de ações e respostas competitivas que as empresas tomam para criar ou

defender suas vantagens competitivas e melhorar a sua posição no mercado.

Concorrência em vários mercados ocorre quando empresas competem umas com as outras em vários mercados de pro-

dutos ou geográficos.

Dinâmica competitiva se refere a todos os comportamentos competitivos, isto é, o conjunto total de ações e respostas

competitivas tomadas por todas as empresas que competem em um mercado.

Este capítulo concentra-se na rivalidade e dinâmica competitivas. A essência desses tópicos importantes é que as

estratégias são de natureza dinâmica. As ações tomadas por uma empresa provocam respostas dos concorrentes que, por

sua vez, geralmente resultam em respostas da empresa que realizou a ação inicial11. Na medida do possível, as outras

companhias aéreas terão que reagir à aquisição pela Southwest de portões adicionais em Chicago, como descrito no

Caso de Abertura. A America West e a AirTrain em particular também queriam esses portões. A Southwest agora con-

trola 25 dos 43 portões do Aeroporto Midway, de Chicago12.

Outra maneira de destacar o efeito da rivalidade competitiva nas estratégias da empresa é dizer que o êxito de uma

estratégia é determinado não só pelas ações competitivas iniciais da empresa, mas também por quão bem ela prevê as

respostas dos concorrentes às mesmas e também prevê e reage às ações iniciais dos seus concorrentes (denominados
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FIGURA 5.1 Dos Concorrentes à Dinâmica Competitiva

Fonte: Adaptado de M. J. Chen, 1996, Competitor analysis and interfirm rivalry: Toward a theoretical integration, Academy of Management
Review, 21: 100-134.
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ataques13). Embora a rivalidade competitiva afete todos os tipos de estratégia (p. ex., no nível corporativo, de aquisição

e internacional), a sua influência mais dominante é sobre a(s) estratégia(s) no nível de negócios. Na verdade, as ações e

as respostas das empresas às ações de seus rivais são a base da estratégia no nível de negócios14. Lembremo-nos do Capí-

tulo 4 que diz que a estratégia no nível de negócios se preocupa com o que a empresa faz para utilizar suas vantagens

competitivas com êxito em mercados de produtos específicos. A rivalidade competitiva está se intensificando na econo-

mia globalizada15, o que significa que a importância do seu impacto sobre as estratégias no nível de negócios da

empresa está aumentando. No entanto, as empresas que criam e utilizam com sucesso estratégias no nível de negócios

tendem a superar seus concorrentes em mercados de produtos específicos, mesmo quando vivenciam uma intensa riva-

lidade competitiva16.

Um escopo geográfico em expansão contribui para aumentar a intensidade da rivalidade competitiva entre as

empresas, muitas delas, de partes diferentes do mundo, e que estão começando a surgir como formidáveis concorrentes

internacionais. Wipro, a empresa indiana de tecnologia para a qual várias atividades foram terceirizadas nos últimos

anos, entrou no mercado internacional de consultoria gerencial competindo com várias companhias importantes deste

setor. Renomadas empresas chinesas deram lances para adquirir grandes organizações norte-americanas em 2005. Por

exemplo, o Grupo Haier deu um lance para adquirir a Maytag e a empresa estatal chinesa de petróleo CNOOC fez um

lance para adquirir a Unocal17.

Um Modelo de Rivalidade Competitiva

Com o decorrer do tempo, as empresas realizam várias ações e respostas competitivas18. Como observamos ante-

riormente, a rivalidade competitiva surge desse padrão de ações e respostas competitivas, já que as ações competiti-

vas de uma empresa têm efeitos visíveis sobre seus concorrentes, exigindo respostas competitivas deles19. Esse

padrão mostra que as empresas são interdependentes, percebem as ações e respostas umas das outras, e que o êxito

no mercado é resultado das estratégias individuais e das conseqüências do seu uso20. Cada vez mais, também, os

executivos reconhecem que a rivalidade competitiva pode ter um grande e direto efeito sobre o desempenho finan-

ceiro21. Pesquisas mostram que a rivalidade intensificada em uma indústria (setor) resulta na redução da lucrativi-

dade média das empresas concorrentes22.
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FIGURA 5.2 Um Modelo de Rivalidade Competitiva

Fonte: Adaptado de M. J. Chen, 1996, Competitor analysis and interfirm rivalry: Toward a theoretical integration, Academy of Management
Review, 21: 100-134.

A Figura 5.2 apresenta um modelo direto de rivalidade competitiva no nível da empresa, porém essa rivalidade geral-
mente é dinâmica e complexa23. As ações e respostas competitivas de uma empresa são a base para criar e utilizar suas capa-
cidades e competências essenciais com êxito, a fim de obter uma posição de mercado vantajosa24. O modelo da Figura 5.2
apresenta a seqüência de atividades normalmente envolvidas na concorrência entre uma determinada empresa e cada um
dos seus concorrentes. As empresas podem utilizá-lo para prever o comportamento (ações e respostas) da concorrência e
diminuir a incerteza associada às ações dos concorrentes25. Poder prever tais ações e respostas tem um impacto em relação à
posição da empresa no mercado e seu subseqüente desempenho financeiro26. A soma de todas as rivalidades individuais
esquematizadas na Figura 5.2, que ocorrem em um determinado mercado, reflete a dinâmica competitiva naquele mercado.

O restante do capítulo explica componentes do modelo apresentado na Figura 5.2. Primeiramente, descrevemos a
quantidade de mercados em comum e semelhança de recursos como os alicerces de uma análise da concorrência.
Depois, discutimos os efeitos de três características organizacionais – consciência, motivação e habilidade – no compor-
tamento competitivo da empresa. Em seguida, analisamos detalhadamente a rivalidade competitiva entre as empresas,
ou a rivalidade interempresas, descrevendo os fatores que afetam a probabilidade de uma empresa reagir a uma ação da
concorrência. Na seção final do capítulo voltamos nossa atenção para a dinâmica competitiva para descrever como as
características do mercado afetam a rivalidade competitiva nos mercados de ciclo lento, ciclo rápido e ciclo padrão.

Análise da Concorrência

Como visto anteriormente, uma análise da concorrência é a primeira medida que a empresa toma para prever a exten-

são e natureza da sua rivalidade com cada um dos concorrentes. Lembremo-nos de que um concorrente é uma empresa

que atua no mesmo mercado, oferece produtos similares e visa atingir clientes semelhantes. A quantidade de mercados

nos quais as empresas competem umas com as outras (denominada quantidade de mercados em comum, definida a

seguir) e a similaridade de seus recursos (denominada similaridade de recursos, também definida a seguir) determinam

até que ponto as empresas competem. As empresas com uma grande quantidade de mercados em comum e recursos

extremamente semelhantes são "concorrentes clara e mutuamente reconhecidos27". No entanto, ser concorrente direto

não significa necessariamente que a rivalidade entre as empresas será intensa. Os direcionadores do comportamento

competitivo – bem como os fatores que influenciam a probabilidade de um concorrente iniciar ações competitivas e

reagir às ações competitivas do seu concorrente – influenciam a intensidade da rivalidade, mesmo para concorrentes

diretos28.

No Capítulo 2, discutimos a análise da concorrência como uma técnica que as empresas utilizam para entender seu

ambiente competitivo. Juntos, os ambientes gerais, da indústria (setor) e da concorrência formam o ambiente externo.

Também descrevemos como a análise da concorrência é utilizada para ajudar a empresa a entender seus concorrentes.

Essa compreensão é resultado do estudo dos objetivos futuros, estratégias atuais, hipóteses e capacitações dos concorren-

tes (Ver a Figura 2.3). Neste capítulo, a discussão da análise da concorrência é ampliada para descrever o que as empresas
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estudam para poderem prever o comportamento dos concorrentes por meio de suas ações e respostas competitivas. As

discussões da análise da concorrência do Capítulo 2 e deste Capítulo 5 são complementares no sentido de que as empre-

sas devem entender os concorrentes (Capítulo 2) antes de poder prever suas ações e respostas competitivas (Capítulo 5).

Mercados em Comum
Cada indústria (setor) é composto de vários mercados. O setor de serviços financeiros tem mercados para seguros, ser-
viços de corretagem, bancos etc. Para se concentrar nas necessidades dos diferentes grupos exclusivos de clientes, os
mercados podem ser ainda mais subdivididos. O mercado de seguros, por exemplo, poderia ser dividido em segmentos
de mercado (como comercial e para consumidores), segmentos de produto (como seguro-saúde e seguro de vida) e
mercados geográficos (como o da Europa Ocidental e Sudeste da Ásia). Em geral, as capacidades geradas pela tecnologia
da Internet ajudam a moldar a natureza dos mercados das indústrias (setores) junto com a concorrência entre as
empresas que atuam nele29. Por exemplo, fontes eletrônicas de notícias amplamente disponíveis afetam a forma como
os distribuidores tradicionais de notícias impressas, como os jornais, conduzem seus negócios.

Em geral, os concorrentes concordam quanto às diferentes características de determinados mercados que formam
uma indústria (setor)30. Por exemplo, no setor de transportes, há um entendimento de que o mercado de viagens aéreas
difere do mercado de transporte terrestre, que é atendido por empresas como Yellow Freight System e J. B. Hunt Trans-
port Services Inc. Embora existam diferenças, os mercados da maioria das indústrias (setores) estão relativamente liga-
dos em termos das tecnologias utilizadas ou competências essenciais necessárias para criar uma vantagem competi-
tiva31. Por exemplo, tipos diferentes de companhias de transporte têm que oferecer um serviço confiável e pontual.
Conseqüentemente companhias aéreas como Southwest e Jet Blue têm de desenvolver competências de atendimento
para satisfazer seus clientes, enquanto que a Yellow Freight System e a J.B. Hunt Transport Services Inc. devem desenvol-
ver essas competências para atender às necessidades daqueles que utilizam suas frotas para enviar suas mercadorias.

As empresas que concorrem em vários mercados, alguns dos quais podem estar em indústrias (setores) diferentes,
provavelmente irão entrar em contato com um determinado concorrente várias vezes32, uma situação que envolve o
conceito de quantidade de mercados em comum. A quantidade de mercados em comum se refere ao número de mer-
cados nos quais a empresa e um concorrente estão envolvidos juntos e o grau de importância de cada mercado para
cada um deles33. As empresas que competem entre si em vários ou muitos mercados se envolvem em concorrência de
multimercados34. McDonald's e Burger King competem entre si em vários mercados geográficos no mundo todo35,
enquanto a Prudential e a Cigna competem uma com a outra em vários segmentos de mercado (como o institucional e
o varejista36). As companhias aéreas, de produtos químicos e farmacêuticos e alimentos são exemplos de outras indús-
trias (setores) nas quais as empresas muitas vezes competem entre si em vários mercados.

A quantidade de mercados em comum se refere ao número de mercados nos quais a empresa e um concorrente estão
envolvidos juntos e o grau de importância de cada mercado para cada um deles.

As empresas que competem em vários mercados podem reagir às ações de um concorrente não só no mercado nos
quais as ações ocorrem, mas também, nos quais competem com a rival. Esse potencial cria um mosaico competitivo
complicado no qual "as ações de uma empresa em um mercado visam atingir objetivos em outro mercado de forma que
não são imediatamente aparentes para seus rivais37". Esse potencial complica a rivalidade entre os concorrentes. Na ver-
dade, pesquisas indicam que "uma empresa com maior contato em vários mercados tem menor probabilidade de iniciar
um ataque, mas tem maior probabilidade de agir (reagir) agressivamente quando atacada38". Conseqüentemente, a con-
corrência em vários mercados reduz a rivalidade competitiva39.

Similaridade de Recursos 
A similaridade de recursos é o ponto até o qual os recursos tangíveis e intangíveis de uma empresa são comparáveis em
termos do tipo e da quantidade40. As empresas com tipos e quantidades de recursos semelhantes provavelmente vão ter
pontos fortes e pontos fracos e vão utilizar estratégias semelhantes41. A concorrência entre a Sony e a Toshiba para defi-
nir um formato padrão para DVDs de alta definição demonstra essa expectativa, que é semelhante à batalha original
que elas travaram nos anos 90 em relação a DVDs, que terminou com cada uma das firmas dividindo os direitos auto-
rais da venda de DVDs. Na disputa atual, a Sony tem um apoio considerável de grandes fabricantes de aparelhos eletrô-
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nicos, como Matsushita, Samsung, Apple, Dell, e a gigante do entretenimento Disney. A Toshiba tem um apoio pode-
roso da Intel, NEC e de vários estúdios de cinema como a Paramount e Warner Bros. Pictures. Elas poderiam fazer um
acordo e criar um pool das suas patentes, mas cada uma delas prefere vencer a batalha devido aos retornos significativos
que uma vitória traria42. A Sony e a Toshiba atendem apenas à parte do mercado. No entanto, definir um padrão requer
que uma empresa ganhe e outra perca. Em outras palavras, com um padrão, uma empresa atenderia a todo o mercado.
Além disso, cada uma delas tem capacitações tecnológicas sólidas e os recursos financeiros necessários para desenvolver
mais a tecnologia, na medida do necessário. Nesse caso, os recursos intangíveis como a reputação poderiam ter um
papel significativo no resultado da concorrência entre essas empresas43.

A similaridade de recursos é o ponto até o qual os recursos tangíveis de uma empresa são comparáveis em termos de
tipo e de quantidade.

Quando faz uma análise da concorrência, uma empresa analisa cada um dos seus concorrentes em termos de quan-

tidade de mercados em comum e similaridade de recursos. Os resultados dessas análises podem ser mapeados para se

fazer comparações visuais. Na Figura 5.3 mostramos intersecções hipotéticas entre a empresa e os concorrentes em ter-

mos de quantidade de mercados em comum e similaridade de recursos44. Essas intersecções indicam até que ponto a

empresa e o concorrente exibido no Quadrante 1 da Figura 5.3 têm tipos e quantidades semelhantes de recursos (isto é,

as duas empresas têm um portfólio semelhante de recursos). A empresa e o concorrente nesse mesmo quadrante utiliza-

riam seus portfólios semelhantes de recursos para competir entre si em vários mercados que são importantes para cada

um deles. Essas condições nos levam a concluir que as empresas representadas no Quadrante 1 são concorrentes diretas

que se reconhecem mutuamente como tal (p. ex., Sony e Toshiba). Por outro lado, a empresa e seus concorrentes mos-

trados no Quadrante III dividem alguns mercados e têm pouca similaridade nos seus recursos, o que indica que eles

não são concorrentes diretos mutuamente reconhecidos como tal. O mapeamento da empresa sobre sua relação compe-

titiva com seus rivais é fluído, já que as empresas entram e saem dos mercados e os recursos delas mudam de tipo e

quantidade. Conseqüentemente as empresas que são concorrentes diretas mudam com o decorrer do tempo.

A Toyota Motor Corp. e a General Motors (GM) têm muitos mercados em comum, já que competem em vários dos

mesmos mercados internacionais. Anos atrás, essas duas empresas também tinham tipos e quantidades similares de

recursos, mas isso está mudando, pois seus recursos estão se tornando diferentes, principalmente em termos de lucrati-

vidade e receita de vendas. Na verdade, as empresas estão caminhando em direções opostas – as vendas e os lucros da

Toyota estão aumentando enquanto as vendas e os lucros da GM estão diminuindo. Conseqüentemente o Quadrante II

da Figura 5.3. capta o grau em que a Toyota e a GM são concorrentes diretas. No Enfoque Estratégico, sugerimos a pos-

sibilidade de que algumas das ações competitivas recentes da Toyota, tais como entrar em novos mercados internacio-

nais, provavelmente irão aumentar a concorrência entre a Toyota e a GM, e o declínio rápido da GM.

FIGURA 5.3 Quadro da Análise da Concorrência

Fonte: Adaptado de M. J. Chen, 1996, Competitor analysis and interfirm rivalry: Toward a theoretical integration, Academy of Management
Review, 21: 100-134.
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Como a GM vai reagir à possibilidade de uma concorrência maior da Toyota no mercado mundial? O desafio é

desalentador, no sentido de que é difícil, senão impossível, superar a Toyota45.

No entanto, o presidente da Toyota, Hiroshi Okuda, está preocupado com a fraqueza da GM. Enquanto a Toyota

visa se tornar a principal fabricante de automóveis, seus gerentes estão preocupados que se a GM for atingida muito

duramente, poderá haver uma reação política dos Estados Unidos, levando restrições às ações da Toyota no mercado

norte-americano. No entanto, a maioria dos analistas argumenta que o protecionismo só tornará as empresas mais fra-

cas; a concorrência do mercado as força a fortalecer suas capacidades. Fazendo isso elas se tornarão mais competitivas

com o decorrer do tempo46.

Direcionadores (Drivers) de Ações e Respostas Competitivas

Como mostrado na Figura 5.2, a quantidade de mercados em comum e a similaridade de recursos influenciam os dire-

cionadores (consciência, motivação e capacidade) do comportamento competitivo. Por sua vez, os direcionadores

influenciam o comportamento competitivo da empresa, como mostram suas ações e respostas quando se envolve na

rivalidade competitiva47.

A consciência, que é um pré-requisito para qualquer medida competitiva ou resposta de uma empresa, refere-se a

até que ponto os concorrentes reconhecem o grau da sua interdependência que resulta da quantidade de mercados em

comum e similaridade de recursos48. A consciência tende a ser maior quando as empresas têm recursos extremamente

semelhantes (em termos de tipo e quantidade) para utilizar enquanto competem entre si em vários mercados. Todas as

companhias aéreas norte-americanas estão cientes da Southwest como uma concorrente e certamente a Wal-Mart e a

francesa Carrefour, os dois maiores grupos de supermercados do mundo, estão cientes uma da outra como principal

concorrente. A consciência conjunta das duas últimas empresas aumentou, visto que elas utilizam recursos semelhantes

para concorrer entre si nas posições de liderança em vários mercados europeus e sul-americanos49. A consciência afeta

até que ponto a empresa entende as conseqüências das suas ações e respostas competitivas. A falta de consciência pode

levar a excesso de concorrência, o que resulta em um impacto negativo no desempenho de todos os concorrentes50.

A motivação, que diz respeito ao incentivo da empresa para agir e reagir ao ataque de um concorrente, está ligada

aos ganhos e perdas percebidos. Conseqüentemente uma empresa pode estar ciente de seus concorrentes, mas não estar

motivada a se envolver em rivalidade com eles se for percebido que a sua posição não irá melhorar ou que a sua posição

no mercado não será prejudicada se ela não reagir51.

A quantidade de mercados em comum afeta as percepções da empresa e conseqüente motivação. Por exemplo, todo

o restante permanecendo igual, a empresa tem maior probabilidade de atacar um rival com menos mercados em

comum do que um rival com o qual compete em vários mercados, principalmente porque há altos riscos envolvidos na

tentativa de atingir uma posição mais vantajosa em relação a um rival com o qual a empresa divide vários mercados.

Como mencionamos anteriormente, a concorrência em vários mercados pode resultar na resposta de um concorrente

às ações em um mercado diferente daquele em que a medida inicial foi tomada. Ações e respostas desse tipo podem

fazer com que ambas as empresas percam o seu foco nos mercados essenciais e lutem entre si com recursos que haviam

sido alocados para outras finalidades. Devido aos altos riscos da concorrência quando há mercados em comum, existe

uma grande probabilidade de a empresa atacada reagir às ações da sua concorrente num esforço para proteger a sua

posição em um ou mais mercados52.

Em alguns casos, a empresa pode estar ciente da grande quantidade de mercados que divide com um concorrente e

pode estar motivada a reagir a um ataque do mesmo, porém lhe falta a habilidade para fazê-lo. Capacidade se refere aos

recursos e à flexibilidade que eles proporcionam. Sem a disponibilidade de recursos (como capital financeiro e pessoal),

falta à empresa a capacidade de atacar um concorrente ou reagir às suas ações. Quando uma empresa se depara com um

concorrente com recursos semelhantes, a análise minuciosa de um possível ataque antes de iniciá-lo é fundamental por-

que o concorrente com recursos semelhantes provavelmente irá reagir a essa ação53.

A dissimilaridade de recursos também influencia as ações e respostas competitivas entre as empresas no sentido que

"quanto maior for o desequilíbrio entre a empresa que está agindo e os concorrentes ou possíveis empresas que irão

reagir, maior será o atraso na resposta54" pela empresa com desvantagem em termos de recursos. Por exemplo, a Wal-

Mart inicialmente utilizava uma estratégia de liderança em custos focada para concorrer apenas em pequenas comuni-

dades (com população de 25.000 ou menos habitantes). Utilizando sistemas de logística sofisticados e práticas de com-

pra extremamente eficazes como vantagens, entre outras, a Wal-Mart criou o que era na época um novo tipo de valor
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Enfoque Estratégico
A General Motors está Presa aos Anos 70?

Às vezes parece que a General Motors (GM) opera como se ainda estivesse nos
anos 70, quando a sua participação de mercado era de mais de 50%. Em 2005,
ela continuou sendo a maior fabricante de automóveis do mundo, mas a
segunda colocada, a Toyota, está ganhando terreno rapidamente. Suas ações
competitivas nos últimos anos para produzir automóveis de altíssima qualidade e
diferenciados, vendê-los em segmentos de vários produtos (p.ex., de luxo,
pequeno e eficiente em termos de combustível e com custo moderado) e
ampliar as vendas no mundo todo (como Europa e China) aumentaram o seu
crescimento e ampliaram a sua participação de mercado. As vendas anuais da
GM estão na quinta posição do mundo em todas as indústrias, mas a empresa
está vacilando. Em 2005 a sua participação de mercado era apenas um pouco
maior do que 25% e estava a caminho de ter uma perda líquida de bilhões de
dólares.

Os problemas da GM são vários. E o mais importante é que os gerenciais
levaram a empresa a ter visão limitada na formulação de suas estratégias, e a
empresa não está reagindo eficazmente (e sem qualquer resposta) às principais
mudanças na indústria automobilística. Um analista comentou que a "GM estava
emperrada na segunda marcha há um quarto de século". Ela não reagiu rápida
ou eficazmente à popularidade anterior dos carros compactos ou à tendência
mais recente de veículos híbridos. Ela negociou mal com os sindicatos, incor-
rendo em grandes custos e obrigações futuras. Devido às exigências contratuais
de custos, ela aceitou compromissos quanto ao design e à engenharia de carros.
O resultado tem sido carros com designs ultrapassados para o mercado, incapa-
zes de competir com designs mais atraentes dos concorrentes. De acordo com
um analista, "o princípio básico sobre o qual a GM foi construída – oferecendo um
carro para abastecer todos os segmentos do mercado – se desgastou em uma
série de marcas idealizadas, a maioria delas, com pouca identidade e linhas de
produtos brandas e parecidas". 

A GM tem dois ativos importantes no momento, uma marca conhecida e
dinheiro. Infelizmente, a marca começou a sofrer devido aos designs ruins e à má
qualidade em comparação com os concorrentes, e o dinheiro tem de ser inves-
tido de maneira inteligente se for para ter outro valor que não seja manter a
empresa longe dos tribunais de falência. Embora o declínio nas vendas e nos
lucros mostre a necessidade de fechar fábricas e diminuir a produção, a GM não
pode fazê-lo. Os seus contratos com os sindicatos exigem que todas as fábricas
operem com pelo menos 80% da sua capacidade.

Os executivos da GM também revelaram uma queda por decisões estratégi-
cas ruins e incapacidade de aproveitar oportunidades. Por exemplo, a GM foi
uma das primeiras a entrar na China. Ela investiu mais de US$ 1 bilhão nesse
país desde 1998, porém devido à intensa concorrência em 2005, sofreu um declí-
nio de 35% nas vendas em Xangai, o maior mercado automobilístico do país. Por
outro lado, a Hyunday e uma empresa local, Chery, tiveram aumentos considerá-
veis nas vendas nesse mercado. Simplificando, esses concorrentes realizaram um
trabalho melhor em termos de design e fabricação de carros que os consumido-
res chineses desejam.

Abordando as constantes reduções no desempenho, o CEO da GM, Rick
Wagoner, insinuou que a empresa não estava fazendo o progresso necessário em
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(basicamente na forma de ampla escolha de produtos aos menores preços competitivos) para os clientes em pequenos

mercados varejistas. Os concorrentes locais não tinham a capacidade de dispor dos recursos necessários no ritmo exi-

gido para reagir rápida e eficazmente. No entanto, quando enfrentam concorrentes com mais recursos (mais capaci-

dade) ou posições de mercado mais atrativas, as empresas devem reagir, independentemente de quão assustadora essa

tarefa possa parecer55. Optar por não reagir pode acabar resultando em fracasso, como aconteceu com pelo menos

alguns dos varejistas que não reagiram às ações competitivas da Wal-Mart.

Como explicamos no Enfoque Estratégico, a GM foi em certa época a líder e atualmente está tendo problemas para

competir no mercado automobilístico mundial. Num futuro próximo, a Toyota provavelmente vai superar a GM como

a maior fabricante de automóveis do mundo. Algumas pessoas especulam se a GM conseguirá sobreviver e concorrer

eficazmente com o decorrer do tempo. Numa posição competitiva desvantajosa, talvez fosse melhor para a empresa ten-

tar atender a um nicho especial no mercado para evitar a concorrência direta56, pois a companhia que faz isso eficaz-

mente, geralmente desfruta de resultados de desempenho positivos. Infelizmente, a GM tenta atender ao mercado mais

amplo, portanto é pouco provável que ela tenha um futuro positivo, a menos que faça grandes mudanças.

Rivalidade Competitiva

A seqüência contínua de ação/resposta competitiva entre a empresa e um concorrente afeta o desempenho de ambas as

firmas57; conseqüentemente, é importante para as empresas estudar meticulosamente a rivalidade competitiva para sele-

cionar e implantar estratégias bem-sucedidas. Entender a consciência, motivação e capacidade de um concorrente ajuda

a empresa a prever a probabilidade de um ataque de tal concorrente e a possibilidade de um concorrente reagir às ações

tomadas contra ela.

Como descrevemos anteriormente, as previsões extraídas do estudo da concorrência sobre consciência, motivação e

capacidade se baseiam na quantidade de mercados em comum e similaridade de recursos. Essas previsões são relativa-

mente genéricas. O valor do conjunto final das previsões que a empresa faz sobre as ações e respostas competitivas de

cada um dos seus concorrentes é ampliada pelo estudo dos fatores de "Probabilidade de Ataque" (tais como incentivos

aos first-movers – empresas pioneiras) e o tamanho da organização e "Probabilidade de Resposta" (como a reputação de

um ator) mostrados na Figura 5.2. Avaliar e entender esses fatores permite que a empresa refine as previsões que faz

sobre as ações e respostas dos seus concorrentes.

Ações Estratégicas e Táticas
As empresas utilizam ações estratégicas e táticas quando formam suas ações e respostas competitivas no processo de se

envolver em rivalidade competitiva58. Uma ação competitiva é uma medida estratégica ou tática que a empresa toma

para criar ou defender suas vantagens competitivas ou melhorar a sua posição no mercado. Uma resposta competitiva
é uma ação estratégica ou tática que a empresa toma para lutar contra o impacto de uma medida competitiva. Uma

ação ou resposta estratégica é uma ação baseada no mercado que envolve um comprometimento significativo dos

recursos organizacionais e é difícil de implantar e reverter. Uma ação ou resposta tática é uma ação baseada no mer-

cado para ajustar uma estratégia: ela envolve menos recursos e é relativamente fácil de implantar e reverter. As despesas

da Hyundai Motor Co. com pesquisa e desenvolvimento e a ampliação da fábrica para dar suporte ao desejo da empresa

parte devido às "intensas condições de concorrência e pressões sobre preços".
Além disso, ele sugere que a GM deve aumentar a sua eficiência e produtividade.

Fontes: J. B. White, 2005, General Motors swings to loss on weakness in North America, Wall Street Journal, 20 de
julho, www.wsj.com; M. Ihlvan & J.B. Bush, 2005, Hyundai: Crowding into the fast lane, Business Week, 20 de junho,
www.businessweek.com; D. Welch & D. Breucke, 2005, Why GM’s plan won’t work, Business Week, 9 de maio,
www.businessweek.com; D. Roberts, 2005, First-mover disadvantage, Business Week, 9 de maio, www.business-
week.com; J. W. Peters, 2005. Ford and G.M. suffer as buyers shun S.U.V’s, New York Times, 4 de maio, nyti-
mes.com; P. Hjelt, 2005, World’s most admired companies, Fortune, 1 de março, www.fortune.com. 
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de ser uma das maiores fabricantes de automóveis até 2010, vendendo pelo menos um milhão de unidades nos Estados

Unidos59, são ações estratégicas. Da mesma maneira, a decisão da Boeing Corp. de comprometer os recursos exigidos

para criar o supereficiente avião a jato 787 de porte médio para entrega em 200860 é uma medida estratégica. Mudanças

nos preços das passagens são anunciadas com relativa freqüência pelas companhias aéreas. Como ações táticas que

podem ser facilmente revertidas, as decisões referentes à fixação de preços geralmente são tomadas por essas empresas

para aumentar a demanda em determinados mercados durante determinados períodos.

Uma ação competitiva é uma medida estratégica ou tática que a empresa toma para criar ou defender suas vantagens

competitivas ou melhorar a sua posição no mercado.

Uma resposta competitiva é uma medida estratégica ou tática que a empresa toma para lutar contra o impacto de

uma medida competitiva.

Uma ação ou resposta estratégica é uma ação baseada no mercado que envolve um comprometimento significativo dos

recursos organizacionais e é difícil de implantar e reverter.

Uma ação ou resposta tática é uma ação baseada no mercado para ajustar uma estratégia: ela envolve menos recursos

e é relativamente fácil de implantar e reverter.

A Coca-Cola Company, PepsiCo Inc. e Nestlé S.A. estão cientes umas das outras visto que concorrem no mercado

de água engarrafada. Além disso, essa consciência influencia as ações e respostas competitivas que essas empresas ini-

ciam quando se envolvem em rivalidade competitiva. Evidentemente a água engarrafada não é a única categoria de pro-

duto (fora a de refrigerantes) na qual os concorrentes em vários mercados, como a Coca-Cola e a PespiCo, competem

uma com a outra. Devido ao grau de quantidade de mercados em comum e similaridade de recursos e ao fato de elas se

envolverem em concorrência de vários mercado, a Coca-Cola e a PespiCo continuarão monitorando as ações e respostas

competitivas uma da outra em várias áreas de produtos como parte de sua rivalidade competitiva.

Probabilidade de Ataque

Além da quantidade de mercados em comum, similaridade de recursos e dos direcionadores da consciência, motivação

e capacidade, outros fatores afetam a probabilidade de um concorrente utilizar ações estratégicas e táticas para atacar

seus concorrentes. Três desses fatores – incentivos aos first-movers, tamanho da organização e qualidade – são discutidos

a seguir.

Incentivos aos First-movers
Um first-mover é uma empresa que toma uma ação competitiva inicial para criar ou defender as suas vantagens

competitivas ou melhorar a sua posição no mercado. O conceito de first-mover foi influenciado pelo trabalho do

famoso economista Joseph Schumpeter, que argumentou que as empresas obtêm vantagem competitiva tomando ações

inovadoras61 (a inovação é definida e descrita em detalhes no Capítulo 13). Em geral, os first-mover "alocam fundos

para inovação e desenvolvimento de produtos, publicidade agressiva e pesquisa e desenvolvimento avançados62".

Um first-mover é uma empresa que realiza uma ação competitiva inicial para criar ou defender as suas vantagens

competitivas ou melhorar a sua posição no mercado.

Os benefícios de ser um first-mover bem-sucedido podem ser consideráveis. Principalmente nos mercados de ciclo

rápido (discutidos mais adiante neste capítulo), em que as mudanças ocorrem rapidamente e em que é praticamente

impossível sustentar uma vantagem competitiva por qualquer período de tempo "um first-mover pode obter de cinco a

dez vezes a valorização e receita de um second-mover63". As evidências indicam que, embora os benefícios de um first-

mover não sejam nunca absolutos, eles geralmente são essenciais para o sucesso de uma empresa em indústria (setores)
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que estão vivenciando avanços tecnológicos rápidos e ciclos de vida de produto relativamente curtos64. Além de obter

retornos acima da média até seus concorrentes reagirem à sua ação competitiva bem-sucedida, o first-mover pode obter

(1) a fidelidade dos clientes que podem se comprometer com os bens e serviços da empresa que os disponibilizou pri-

meiro para eles e (2) uma participação de mercado que pode ser difícil para os concorrentes adquirir uma rivalidade

competitiva futura65. Os dados gerais de que os first-movers têm índices de sobrevivência maiores do que aqueles que

entram no mercado mais tarde66 talvez sejam o aproveitamento dos benefícios desses pioneiros.

A empresa que tenta prever as ações competitivas dos seus concorrentes pode concluir que esses irão tomar ações

estratégicas agressivas para obter os benefícios dos first-movers. No entanto, embora os concorrentes da empresa possam

ser motivados a serem first-movers, pode lhes faltar capacidade para isso. Esses tendem a ser agressivos e dispostos 

a experimentar com inovações e correr riscos de níveis mais elevados, porém razoáveis67. Para ser um first-mover, a

empresa precisa ter prontamente disponíveis os recursos para investir significativamente em P&D e para produzir rapi-

damente, com êxito e comercializar um fluxo de produtos inovadores68.

A folga organizacional permite que as empresas tenham a capacidade (de acordo com o medido pelos recursos dis-

poníveis) de serem first-movers. Folga é o buffer ou amortecimento oferecido pelos recursos já obtidos ou a serem obti-

dos que não estão em uso no momento e que excedem o mínimo necessário para produzir um determinado nível de

produto organizacional69. Em 2005, muitas das grandes companhias de petróleo, como a ExxonMobil, tinham recursos

consideráveis. Com o preço do petróleo acima de US$ 70 por barril, elas ganharam muito dinheiro.

Como um recurso líquido, a folga pode ser alocada rapidamente para apoiar as ações competitivas, tais como inves-

timentos em P&D e campanhas agressivas de marketing, que levam aos benefícios de first-mover. Essa relação entre a

folga e a capacidade de ser um first-mover permite à empresa prever que um concorrente também pioneiro provavel-

mente tenha folga disponível e vá realizar ações competitivas agressivas para introduzir constantemente produtos inova-

dores. Além disso, a empresa pode prever que, como first-mover, um concorrente irá tentar ganhar rapidamente partici-

pação de mercado e fidelidade dos clientes para obter retornos acima da média até seus concorrentes poderem reagir

eficazmente às suas primeiras ações.

As empresas que avaliam os seus concorrentes têm de perceber que ser um first-mover implica em risco. Por exem-

plo, é difícil estimar com precisão os retornos que serão obtidos como resultado de introduzir inovações em produtos

no mercado70. Além disso, os custos do first-mover para desenvolver uma inovação de produto podem ser consideráveis,

o que reduz a disponibilidade para ela apoiar outras inovações. Conseqüentemente, a empresa deve estudar detalhada-

mente os resultados que um concorrente obtém como first-mover. O êxito constante por parte do concorrente indica

outras inovações de produto, enquanto falta de aceitação de produtos no decorrer das inovações de um concorrente

pode indicar menos disposição para ser um first-mover no futuro.

Um second-mover é uma empresa que reage às ações competitivas de um first- mover, geralmente com imitação.

Mais cauteloso do que o first-mover, o second-mover estuda as respostas dos clientes às inovações nos produtos e tam-

bém tenta descobrir algum erro que o first-mover cometeu, a fim de evitá-lo e os problemas que ele criou. Muitas vezes,

uma imitação bem-sucedida das inovações do first-mover permite que o second-mover "evite os erros e os enormes gas-

tos dos first-movers71".

Os second-movers também têm tempo para desenvolver processos e tecnologias mais eficientes do que as utilizadas

pelo first-mover72. Maiores eficiências podem resultar em custos mais baixos para o second-mover. A American Home

Mortgage Holdings Inc. (AHMH) é uma second-mover com sua oferta na Internet, a Mortgage Select.com. Nas palavras

do CEO da empresa, ser um second-mover lhe permitiu "ver onde as outras empresas tinham falhado. Com base nas

suas observações dos primeiros entrantes no mercado de hipotecas na Internet, a AHMH decidiu não comercializar os

seus próprios serviços (mas fornecer hipotecas para outras empresas) e aprimorou a sua oferta de um call center alta-

mente especializado para dar suporte ao seu site73. Em geral, os resultados das ações competitivas de um first-mover

podem dar uma visão eficaz para os second e até os late-movers, já que eles determinam a natureza e o momento das

respostas competitivas74.

Determinar que um concorrente é um second-mover eficaz (com base nas suas ações passadas) permite que uma

empresa first-mover preveja que o concorrente irá reagir rapidamente às iniciativas bem-sucedidas no mercado com

base nas inovações. O first-mover pode esperar que um second-mover bem-sucedido estude suas iniciativas no mercado

e reaja com a sua nova iniciativa em um curto período de tempo. Como second-mover, o concorrente tentará reagir com

um produto que ofereça mais valor ao cliente do que o produto do seu first-mover. Os second-movers mais bem-suce-

didos conseguem interpretar ágil e significativamente o feedback do mercado para reagir rapidamente porém com êxito

às inovações bem-sucedidas do first-mover.
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Um late-mover é uma empresa que reage à ação competitiva posteriormente à ação do first-mover e à resposta do

second-mover. Normalmente uma resposta tardia é melhor do que nenhuma, embora qualquer êxito obtido da resposta

competitiva tardia tenda a ser consideravelmente menor do que o obtido pelo first e second-movers. Conseqüentemente

uma empresa que compete com um late-mover pode prever que o concorrente irá entrar em um determinado mercado

somente depois de os first e second-movers terem sido bem-sucedidos nesse mercado. Além disso, relativamente, a

empresa pode prever que a ação competitiva do late-mover permitirá obter retornos médios somente depois do conside-

rável período necessário para ele entender como criar pelo menos tanto valor para o cliente quanto o que os produtos

do first e second-movers oferecem. Embora existam exceções, a maioria das ações competitivas do late-mover será inefi-

caz em comparação com as iniciadas pelos first e second-movers.

Um late-mover é uma empresa que reage à ação competitiva em um período de tempo significativamente depois da ação

do first-mover e da resposta do second-mover.

Tamanho da Organização
O tamanho da organização afeta a probabilidade de ela adotar ações competitivas e os tipos de medida que irá tomar 

e quando75. Geralmente as empresas pequenas têm maior probabilidade do que as grandes de lançar ações competitivas

e tendem a fazê-lo rapidamente. As empresas menores conseqüentemente são percebidas como concorrentes ágeis e fle-

xíveis que dependem da velocidade e da surpresa para defender suas vantagens competitivas ou criar novas enquanto se

envolvem em rivalidade competitiva, principalmente com as grandes empresas, para obter uma posição de mercado

vantajosa76. A flexibilidade e agilidade das pequenas empresas permitem que elas criem variedade nas suas ações com-

petitivas; as empresas grandes tendem a limitar os tipos de ações competitivas utilizadas77.

As grandes empresas, no entanto, provavelmente irão iniciar suas ações competitivas junto com ações mais estraté-

gicas durante um determinado período78. Conseqüentemente, quando estuda seus concorrentes em termos do tamanho

da organização, a empresa tem de utilizar medições como a receita total de venda ou a quantidade total de funcionários.

As ações competitivas que a empresa provavelmente encontrará dos concorrentes maiores do que ela serão diferentes

daquelas dos concorrentes menores.

O fator tamanho da organização acrescenta outra camada de complexidade. Quando se envolve em rivalidade com-

petitiva, a empresa geralmente prefere muitas ações competitivas exclusivas. Como ideal, a organização tem a quanti-

dade de folga que uma grande firma possui para lançar uma variedade maior de ações competitivas. Herb Kelleher, co-

fundador e ex-CEO da Southwest Airlines, abordou o assunto: "Pense e aja grande e nós ficaremos menores. Pense e aja

pequeno e nós ficaremos maiores79".

No contexto da rivalidade competitiva, a declaração de Kelleher pode ser interpretada como querendo dizer que

depender da quantidade ou do tipo limitado de ações competitivas (que é a tendência da grande empresa) pode levar a

um êxito competitivo reduzido com o decorrer do tempo, em parte porque os concorrentes aprendem como reagir efi-

cazmente ao previsível. Por outro lado, continuar flexível e ágil (que é a tendência da pequena empresa) para criar e uti-

lizar uma grande variedade de ações competitivas contribui para o êxito contra rivais.

A Wal-Mart é uma grande empresa que tem a flexibilidade necessária para tomar vários tipos de ações competiti-

vas. Com quase US$ 288 bilhões de receita de vendas em 2004, a Wal-Mart é a maior empresa do mundo.

Em menos de uma década, ela se tornou uma das maiores varejistas de comestíveis dos Estados Unidos, o que com-

prova a sua capacidade de competir com êxito com seus vários rivais, mesmo supermercados estabelecidos há muito

tempo. Não muito depois da Wal-Mart em termos de receita de vendas de 2004 ficaram a British Petroleum (US$ 285

bilhões em vendas), ExxonMobil (US$ 271 bilhões em vendas) e a Royal Dutch Shell (US$ 269 bilhões em vendas),

todas grandes companhias de petróleo80.

Os analistas acham que as ações táticas da Wal-Mart são tão essenciais para seu sucesso quanto suas ações estratégi-

cas, e que suas ações táticas comprovam muita flexibilidade. Por exemplo, "todo humilde trabalhador de uma loja pode

baixar o preço de qualquer produto da Wal-Mart se o encontrar mais barato em outro lugar81". A responsabilidade pela

tomada de decisões foi delegada ao nível do trabalhador para assegurar que a estratégia no nível de negócios de lide-

rança em custos da empresa resulte sempre nos preços mais baixos para os clientes. Os gerentes e funcionários passam

muito tempo refletindo sobre, respectivamente, ações estratégicas e táticas que possam aumentar o desempenho da

empresa. A Wal-Mart correspondeu às expectativas sugeridas pela declaração de Kelleher no sentido de que ela é uma
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grande empresa que “está presa às suas raízes de cidade pequena" para pensar e agir como uma pequena empresa capaz

de usar uma grande variedade de ações competitivas. A Wal-Mart continua aplicando esse tipo de raciocínio à sua

grande expansão na China. Em 2005, a China construiu 15 novas lojas, incluindo supercentros em Pequim e Xangai82.

Os concorrentes da Wal-Mart podem se sentir confiantes em prever que as ações competitivas da empresa serão uma

combinação das tendências apresentadas pelas grandes e pequenas empresas.

Qualidade

A qualidade tem várias definições, incluindo algumas fixas relacionando-a à produção de bens e serviços com defeito

zero83 e encarando-a como um ciclo interminável de melhorias constantes84. Do ponto de vista estratégico, considera-

mos qualidade uma conseqüência de como a empresa conclui atividades básicas e secundárias (Ver o Capítulo 3).

Conseqüentemente, a qualidade existe quando os bens e serviços da empresa correspondem ou superam as expectati-

vas. Algumas evidências indicam que a qualidade pode ser o componente mais importante para satisfazer os clientes

da empresa85.

Aos olhos dos clientes, a qualidade significa fazer as coisas certas em termos das ações de desempenho que são

importantes para eles86. Os clientes podem estar interessados em medir a qualidade dos produtos de uma empresa

em termos de uma vasta gama de aspectos. A Tabela 5.1 apresenta uma amostra dos aspectos de qualidade pelos

quais os clientes manifestam interesse. A qualidade só é possível quando os gerentes do alto escalão a apóiam e

quando sua importância é institucionalizada em toda a organização87. Quando a qualidade é institucionalizada 

e valorizada por todos, os funcionários e os gerentes se tornam vigilantes no sentido de encontrar constantemente

maneiras de melhorá-la88.

Qualidade é um tema universal na economia mundial e é uma condição necessária, mas não suficiente para o

sucesso na concorrência89. Sem qualidade, os produtos de uma empresa ficam sem credibilidade, o que significa que os

clientes não pensam neles como opções viáveis. Na verdade, os clientes não vão cogitar comprar um produto enquanto

não acreditarem que ele possa satisfazer pelo menos as suas expectativas básicas em termos dos aspectos de qualidade

que são importantes para eles. A qualidade é importante para o desempenho da empresa. Por exemplo, novos produtos

levam a um desempenho melhor da empresa somente quando os mesmos são de alta qualidade90.

A qualidade afeta a rivalidade competitiva. A empresa que avalia um concorrente cujos produtos são de má quali-

dade pode prever que a receita de vendas do concorrente irá cair até ele resolver as questões de qualidade. Além disso, a

empresa pode prever que o concorrente provavelmente não será agressivo em suas ações competitivas enquanto os pro-

blemas não forem corrigidos, que o concorrente provavelmente tomará ações competitivas mais agressivas. As experiên-

cias da Hyundai Motor Co. ilustram essas expectativas.

TABELA 5.1 As Dimensões de Qualidade de Bens e Serviços

Fontes: Adaptado de J. W. Dean, Jr. & J. R. Evans, 1994, Total Quality Management, Organization and Society, St. Paul, MN; West
Publishing Company; H.V. Roberts & B. F. Sergesketter, 1993, Quality is Personal, New York: The Free Press: D. Garvin, 1988, Mana-
ged Quality: The Strategic and Competitive Edge, New York: The Free Press.

Aspectos de Qualidade dos Produtos

1. Desempenho - Características operacionais
2. Características - Características especiais importantes
3. Flexibilidade - Atender às especificações operacionais por um determinado período
4. Durabilidade - A quantidade de uso antes de o desempenho se deteriorar 
5. Conformidade - Corresponder a padrões preestabelecidos
6. Assistência técnica - Facilidade e velocidade de reparo
7. Estética - Aparência e sensação de um produto
8. Qualidade percebida - Avaliação subjetiva das características (imagem do produto)

Aspectos de Qualidade dos Serviços

1. Pontualidade - Execução no prazo prometido
2. Cortesia - Execução com alegria
3. Coerência - Dar sempre a todos os clientes experiências semelhantes
4. Conveniência - Acessibilidade aos clientes
5. Totalidade - Totalmente revisado, como exigido 
6. Precisão - Executado corretamente toda vez 
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Logo depois de se tornar o CEO da Hyundai Motor Co, em março de 1999, Mong Koo Chung começou a percorrer

as instalações de produção da empresa. Horrorizado com o que viu, ele disse aos funcionários e aos gerentes: "A única

maneira de conseguirmos sobreviver é elevar a nossa qualidade ao nível da Toyota91". Para melhorar drasticamente a qua-

lidade, foi criada uma unidade de controle de qualidade e um montante significativo de recursos (mais de US$ 1 bilhão

por ano) foi alocado para pesquisa e desenvolvimento (P&D) para fabricar carros que pudessem competir em preço e

oferecer qualidade. Atualmente a qualidade ainda é vista como prioridade máxima92. Em 2003, o diretor da pesquisa de

qualidade da J. D. Power observou: "Desde 1998 o Hyundai é o carro mais aperfeiçoado na pesquisa inicial de quali-

dade. Eles reduziram a quantidade de problemas de qualidade em 50%93". Sinalizando uma grande crença na qualidade

de seus produtos, a Hyundai oferece uma garantia de 10 anos nos Estados Unidos, que a empresa selecionou como o

principal mercado. Como observamos anteriormente no Enfoque Estratégico, a Hyundai está roubando participação de

mercado da GM no mercado chinês94. O aprimoramento da qualidade dos produtos da Hyundai ajudou a empresa a se

tornar uma concorrente mais agressiva.

Probabilidade de Resposta

O sucesso da ação competitiva de uma companhia é afetado pela probabilidade de um concorrente reagir e pelo tipo

(estratégica ou tática) e eficácia da resposta. Como observamos anteriormente, uma resposta competitiva é uma medida

estratégica ou tática que uma empresa toma para combater os efeitos da ação competitiva de um concorrente. Em geral,

uma empresa provavelmente irá reagir à medida de um concorrente quando (1) essa medida levar a um uso melhor das

capacidades do concorrente de obter ou criar uma vantagem competitiva mais sólida ou a uma melhora da sua posição

no mercado, (2) essa medida prejudicar a habilidade da empresa de utilizar suas capacitações de criar ou manter uma

vantagem ou (3) a posição da empresa no mercado se tornar menos defensável95. Além da quantidade de mercados em

comum e similaridade de recursos e consciência, motivação e capacidade, as empresas avaliam três outros fatores – tipo

de ação competitiva, reputação e dependência do mercado – para prever como um concorrente provavelmente irá reagir

às ações competitivas (Ver a Figura 5.2).

Tipo de Ação Competitiva
As respostas competitivas às ações estratégicas diferem das respostas às ações táticas. Essas diferenças permitem que a

empresa preVer a resposta provável do concorrente a uma ação competitiva lançada contra ele. Normalmente as ações

estratégicas recebem respostas estratégicas e as ações táticas recebem respostas táticas.

Geralmente, as ações estratégicas acarretam menos respostas competitivas totais porque as respostas estratégicas,

como jogadas baseadas no mercado, envolvem um comprometimento considerável de recursos e são difíceis de implantar

e reverter96. Além disso, o tempo necessário para a medida estratégica ser implantada e para a sua eficácia ser avaliada

atrasa a resposta do concorrente à mesma97. Por outro lado, um concorrente provavelmente irá responder rapidamente a

uma ação tática, como por exemplo quando uma companhia aérea imita quase que imediatamente a ação tática de um

concorrente de reduzir preços em determinados mercados. As ações estratégicas ou táticas que visam um grande número

de clientes do rival provavelmente irão acarretar reações fortes98. Na verdade, se os efeitos das ações estratégicas de um

concorrente sobre a empresa em foco são significativos (p. ex., perda de participação de mercado, perda de recursos

importantes tais como funcionários essenciais), a resposta provavelmente será rápida e forte99.

Reputação do Ator
No contexto da rivalidade competitiva, um ator é a empresa que toma uma ação ou reage, ao passo que a reputação é o

"aspecto positivo ou negativo atribuído por um rival ao outro com base no comportamento competitivo100". Uma repu-

tação positiva pode ser uma fonte de retornos acima da média, principalmente para os produtores de bens de con-

sumo101. Conseqüentemente uma reputação empresarial positiva tem valor estratégico102 e afeta a rivalidade competi-

tiva. Para prever a probabilidade de resposta de um concorrente para uma ação atual ou planejada, as empresas avaliam

as respostas que o concorrente teve anteriormente quando foi atacado, supõe-se que o comportamento prévio seja uma

previsão do comportamento futuro.
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Os concorrentes têm maior probabilidade de responder a ações estratégicas ou táticas quando essas são tomadas

pelo líder de mercado103. Particularmente as evidências indicam que as ações comumente bem-sucedidas, principal-

mente as estratégicas, serão imitadas rapidamente. Por exemplo, embora seja uma second-mover, a IBM comprometeu

recursos significativos para entrar no mercado de PCs, e quando a IBM foi imediatamente bem-sucedida no seu

esforço, concorrentes como a Dell, Compaq e Gateway responderam com ações estratégicas para entrar no mercado. A

reputação da IBM e a medida estratégica bem-sucedida influenciaram muito a entrada desses concorrentes. No entanto

hoje em dia, a Dell é a líder no mercado de PCs com um desempenho sólido (a IBM é uma força bem menor no mer-

cado); em 2005 a Dell foi escolhida pela revista Fortune como a "Corporação Mais Admirada" nos Estados Unidos104. Os

concorrentes agora visam à Dell como a líder do mercado.

Em oposição à sólida reputação de uma empresa como a IBM, os concorrentes têm menor probabilidade de reagir

contra uma empresa com uma reputação de comportamento competitivo arriscado, complexo e imprevisível. A

empresa com a reputação de predadora de preços (um ator que reduz freqüentemente o preço para obter ou manter a

participação de mercado) gera poucas respostas às suas ações táticas de fixação de preços porque os predadores de pre-

ços, que geralmente aumentam os preços quando atingem o seu objetivo de participação de mercado, não têm credibi-

lidade com seus concorrentes105.

Dependência do Mercado
Dependência do mercado denota até que ponto a receita ou os lucros de uma empresa são derivados de um determinado

mercado106. Normalmente as empresas podem prever que os concorrentes com grande dependência do mercado prova-

velmente irão reagir vigorosamente aos ataques que ameaçam a sua posição no mercado107. Cada vez mais a empresa

ameaçada nesses casos pode nem sempre reagir rapidamente, embora uma resposta eficaz a um ataque à posição da

empresa em um mercado essencial seja muito importante.

A Boeing e a Airbus têm participações significativas no mercado global de aviões de passageiros. Elas também com-

petem em um outro mercado, o de contratos de aviões de defesa. Quando uma oportunidade aparece para uma delas, a

outra provavelmente será uma concorrente no mesmo mercado e em relação a contratos específicos. Por exemplo, em

2005 a Força Aérea Norte-Americana estava cogitando substituir a sua antiga frota de aviões-tanque utilizados para rea-

bastecer aeronaves no ar. Como a Força Aérea tem 540 aviões desse tipo, o contrato provavelmente seria lucrativo. A

Boeing e a Airbus competiram agressivamente pela oportunidade de receber o contrato da nova frota porque elas depen-

dem muito da indústria de aeronaves. Essas duas empresas são as principais concorrentes de forma que, quando uma

delas recebe um contrato, isso geralmente significa que a outra perdeu108. Da mesma forma, há uma grande concorrência

no mercado de automóveis de luxo. Há alguns anos, a Mercedes introduziu uma série de novas "categorias" dos seus

automóveis de luxo. A BMW, cujo desempenho é semelhante ao da Mercedes e que é consideravelmente dependente de

seu sucesso no mercado de automóveis de luxo, acompanhou introduzindo a sua própria nova série. A Mercedes recente-

mente anunciou uma nova geração dos seus carros Categoria M. Como essa nova série de veículos representa uma atua-

lização, será interessante observar se a BMW e outros concorrentes, como a Lexus, irão reagir109.

A Coca-Cola vem perdendo sua capacidade competitiva nos últimos anos. Ela aparentemente não consegue

defender a sua posição no mercado contra os ataques da PepsiCo, embora ela seja extremamente dependente do mer-

cado de bebidas. Desde a morte do seu CEO altamente estimado, Roberto Goizueta, em 1997, a Coca-Cola usou os

esforços de uma série de CEOs e outros altos executivos. Como resultado desse tumulto, e como a PepsiCo fez as

jogadas competitivas certas introduzindo novos produtos valorizados, ela conquistou o mercado e está obtendo

lucros, enquanto os lucros da Coca estão caindo junto com seu patrimônio. O CEO atual da Coca-Cola, Neville

Isdell, está tentando vencer o desafio fazendo uma grande propaganda para apoiar as marcas existentes e introdu-

zindo novos produtos. Agora temos de observar como a competição entre a Coca e Pepsi vai se desenrolar com o

decorrer do tempo para ver os resultados das ações e respostas competitivas entre essas duas grandes concorrentes.

Dinâmica Competitiva 

Enquanto por um lado a rivalidade competitiva diz respeito às ações e reações em andamento entre uma empresa e seus

concorrentes para obter uma posição vantajosa no mercado, a dinâmica competitiva está direcionando às ações e rea-

ções contínuas que ocorrem entre todas as empresas que competem por posições vantajosas em um mercado.
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Enfoque Estratégico
A Saga Contínua da Competição entre a Coca e a Pepsi:
a Coca Fracassou Enquanto a Pepsi Obteve Enorme
Sucesso?

Em 2004, a Coca-Cola nomeou um novo CEO, mas algumas pessoas se refe-
riam a isso como um novo espetáculo público da Companhia. O CEO da Proc-
ter & Gamble, A. G. Lafley, chamou isso de um dos processos mais estranhos
que já havia observado. Depois da fracassada experiência de curto prazo de
alguns poucos CEOs e uma estabilidade polêmica, Neville Isdell foi tirado da
sua aposentadoria para se tornar o novo CEO da Coca em 2004. A outrora tão
alardeada empresa estava passando por um período difícil.

Em 1988, a Coca-Cola era considerada uma jóia da coroa, uma das marcas
mais famosas do mundo. Porém, desde então, a empresa passou por uma
série de ações problemáticas inquietantes (algumas pessoas as chamaram de
gafes da gerência). A “dança das cadeiras” nos altos cargos executivos e os
"bons meninos" na diretoria, à qual um analista se refere como "Keiretsu da
Coca-Cola", aumentaram os problemas da empresa. No período de 2000-2005,
os 13 executivos do mais alto escalão da empresa abandonaram seus cargos,
o que indicava caos na liderença da empresa. 

A Coca-Cola perdeu fôlego e precisa de uma nova fórmula. No primeiro tri-
mestre de 2005, a Coca apresentou um declínio de 11% nos lucros devido às
constantes vendas fracas na América do Norte e na Europa. Por outro lado, a
PepsiCo apresentou um aumento de 13% nos lucros no segundo trimestre de
2005. Esses resultados da PepsiCo superaram as expectativas dos analistas de
Wall Street. A PepsiCo atribuiu o aumento de seus lucros aos constantes investi-
mentos agressivos nas bebidas norte-americanas, nas suas operações comer-
ciais internacionais e aos seus planos de aumentar ainda mais esses investimen-
tos nos trimestres posteriores. Isso pode significar ainda mais problemas para a
Coca-Cola. Ambas as empresas são extremamente dependentes dos seus negó-
cios com bebidas, embora a PepsiCo também tenha operações significativas no
setor de salgadinhos. Os aumentos nos negócios da PepsiCo no mercado norte-
americano e internacional se devem parcialmente às perdas da Coca-Cola. A
PepsiCo apresentou aumentos sólidos nas vendas de bebidas e salgadinhos na
Índia, China, Rússia, Turquia, Argentina e Oriente Médio e registrou aumentos
significativos nas vendas de bebidas sem gás. Neville Isdell, CEO da Coca-Cola,
reconhece os desafios que estão à sua frente. Ele diz que o "sistema não está
quebrado", o que alguns analistas podem contestar. Porém ele está investindo
muito em publicidade para reforçar as marcas mais fortes da Coca e também
está investindo em novas bebidas. 

Um analista ressaltou que a Coca-Cola não consegue produzir uma nova
marca de refrigerante com êxito desde 1982. O consultor Tom Pirko recomendou
que a empresa investisse intensamente no desenvolvimento de novas marcas e
novos ícones. Ele acha que a empresa precisa correr alguns riscos novamente
para que os consumidores voltem a se entusiasmar. Talvez Isdell tenha ouvido
isso, pois em 2005 a Coca investiu no mercado de bebidas sem calorias como a
Coca-Cola Zero; adquiriu participação majoritária em uma empresa de bebidas
lácteas, comprou participação em um empreendimento de água engarrafada da
Danone e começou a distribuir uma nova bebida com sabor cítrico e o energético
Rockstar. Só o tempo dirá se isso é suficiente para superar o grande empurrão da
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PepsiCo em novos produtos, tais como a Pepsi Lime, Pepsi One e a água Propel
para a boa forma física.

Fontes: A.K. Walker, 2005, Coca-Cola zeros in on growing no-calorie soda market, Nashua Telegraph, 17 de julho,
www.nashuatelegraph.com.; 2005, Coca-Cola to acquire majority stake in milk drinks firm; Rednova News, 15 de
julho, www.rednova.com; 2005, Pepsi profit up to 13% in quarter, Los Angeles Time, 13 de julho, www.latimes.com;
B. Morris, 2004, Coca-Cola: The Real Story, Fortune, 17 de maio, www.fortune.com; C. Terhune, 2005, Coke bottler
to distribute Rockstar energy drink, Wall Street Journal, 28 de abril, www.wsj.com; C. Terhune, 2005, Coke to buy
stake from Danone in bottle-water joint venture, Wall Street Journal, 28 de abril, www.wsj.com; C. Terhune, 2005,

Para explicar a rivalidade competitiva, descrevemos (1) fatores que determinam até que ponto as empresas são con-

correntes (quantidade de mercados em comum e similaridade de recursos), (2) os direcionadores do comportamento

competitivo das empresas (consciência, motivação e capacidade) e (3) fatores que afetam a probabilidade de um con-

corrente agir ou atacar (incentivos aos first-movers, tamanho da organização e qualidade) e reagir (tipo de medida com-

petitiva, reputação e dependência do mercado). Criar e sustentar vantagens competitivas estão no centro da rivalidade

competitiva, no sentido de que as vantagens são o segredo para se criar valor para os acionistas110.

Para esclarecer sobre a dinâmica competitiva, discutimos os efeitos da variação da velocidade competitiva em

mercados diferentes (denominados mercados de ciclo lento, ciclo rápido e ciclo padrão, definidos a seguir) sobre o

comportamento (ações e reações) de todos os competidores em um determinado mercado. Os comportamentos

competitivos e os motivos ou a lógica para tê-los são semelhantes em cada tipo de mercado, porém diferentes entre

os diferentes tipos de mercado111. Conseqüentemente, a dinâmica competitiva difere nos denominados mercados de

ciclo lento, ciclo rápido e ciclo padrão. A sustentabilidade das vantagens competitivas de uma empresa difere nos três

tipos de mercados.

Como observamos no Capítulo 1, as empresas querem sustentar as suas vantagens competitivas pelo maior tempo

possível, embora nenhuma vantagem seja permanentemente sustentável. O grau de sustentabilidade é afetado pela rapi-

dez com que as vantagens competitivas podem ser imitadas e pelo quanto custa fazê-lo.

Mercados de Ciclo Lento
Os mercados de ciclo lento são aqueles nos quais as vantagens competitivas de uma empresa estão protegidas contra

imitação geralmente por longos períodos, e nos quais a imitação é custosa112. Conseqüentemente as vantagens competi-

tivas são sustentáveis nos mercados de ciclo lento.

Os mercados de ciclo lento são aqueles nos quais as vantagens competitivas de uma empresa estão protegidas contra

imitação geralmente por longos períodos, e nos quais a imitação é custosa.

Criar uma capacidade singular e proprietária cria uma vantagem competitiva e sucesso em um mercado de

ciclo lento. Esse tipo de vantagem é difícil para os concorrentes entenderem. Como foi discutido no Capítulo 3, um

recurso ou capacidade difícil de entender e custoso para imitar normalmente é resultado de condições históricas

únicas, ambigüidade causal e/ou complexidade social. Entre os exemplos de recursos estão: direitos autorais, a geo-

grafia, patentes e posse de um recurso de informação113. Depois de criada uma vantagem proprietária, o comporta-

mento competitivo da empresa em um mercado de ciclo lento se volta para proteger, manter e ampliar tal vanta-

gem. Conseqüentemente, a dinâmica competitiva nos mercados de ciclo lento geralmente se concentra nas ações e

reações que permitem às empresas proteger, manter e ampliar sua vantagem competitiva. As principais ações estra-

tégicas nesses mercados, tais como aquisições, geralmente acarretam menos riscos do que nos mercados de ciclos

mais rápidos114.

A Walt Disney Co. continua ampliando seus personagens proprietários, como o Mickey Mouse, Minnie Mouse e o

Pateta. Esses personagens têm uma evolução histórica peculiar devido à criatividade e visão de Walt e Roy Disney para

entreter as pessoas. Os produtos baseados nos personagens vistos nos desenhos animados da Disney são vendidos nas

lojas dos seus parques temáticos e em pontos de venda independentes chamados Lojas da Disney. Como as patentes
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protegem, o caráter proprietário da vantagem da Disney em termos de personagens de desenho animado protege a

empresa da imitação por parte dos concorrentes.

Coerente com outro atributo da concorrência em um mercado de ciclo lento, a Disney protege direitos exclusivos de

seus personagens e do uso do mesmo, como mostra o fato de que "a empresa certa vez processou uma creche, forçando-a

a retirar a semelhança com Mickey Mouse de uma parede das instalações115". Como ocorre com todas as empresas que

competem em um mercado de ciclo lento, as ações competitivas da Disney (como construir parques temáticos na França,

no Japão e na China) e reações (como processos legais para proteger os seus direitos de controlar totalmente os seus per-

sonagens de desenho animado) mantêm e ampliam a sua vantagem competitiva proprietária enquanto a protege.

As leis e exigências normativas de patentes tais como as dos Estados Unidos que exigem a aprovação do FDA (Food

and Drug Administration) para lançar novos produtos defendem as posições das companhias farmacêuticas. Os concor-

rentes desse mercado tentam ampliar a patente sobre seus remédios para manter posições de vantagem que as patentes

proporcionam. No entanto, depois que uma patente expira, a empresa não fica mais protegida da concorrência, o que

permite imitações genéricas e que geralmente resultam em perda de vendas.

Como ocorre com a Walt Disney Co. as companhias farmacêuticas buscaram ações legais para proteger suas paten-

tes. Isso é demonstrado pelas ações recentes tomadas pela Pfizer Inc., a fabricante e vendedora do Lipitor, remédio para

baixar colesterol mais receitado em todo mundo. A Pfizer moveu uma ação pedindo a um juiz que proibisse a Ranbaxy

de fabricar e comercializar o Lipitor antes de a patente norte-americana da Pfizer de 1987 expirar em 2010. Os riscos

são altos nesses processos porque a Pfizer gera mais de US$ 10 bilhões anualmente com as vendas do Lipitor116. Porém

essa é uma batalha constante; a Pfizer perdeu um caso em 2005 quando o departamento de patentes da Austrália elimi-

nou a proteção de patente sobre o Lipitor em um processo movido pela Ranbaxy. Além disso, o Departamento Norte-

Americano de Patentes e Marcas Registradas determinou que uma das várias patentes da Pfizer sobre o Lipitor era

baseada em argumentos inválidos117.

A Figura 5.4 mostra a dinâmica competitiva gerada pelas empresas que competem nos mercados de ciclo lento, nos

quais, as empresas lançam um produto (p. ex., um remédio novo) que foi desenvolvido por meio da vantagem proprie-

tária (p. ex., P&D) e depois o explora pelo maior tempo possível enquanto o produto é protegido da concorrência. Os

concorrentes acabam respondendo à ação com um contra-ataque. Nos mercados de remédios, esse contra-ataque geral-

mente ocorre quando as patentes expiram ou são invalidadas utilizando meios legais, o que cria a necessidade de um

outro lançamento de produto com a empresa buscando uma posição de mercado protegida.

Mercados de Ciclo Rápido
Mercados de Ciclo Rápido são mercados nos quais as capacidades da empresa que contribuem para as vantagens com-

petitivas não estão protegidas contra imitações e a imitação geralmente é rápida e barata. Conseqüentemente, as vanta-

gens competitivas não são sustentáveis nos mercados de ciclo rápido. As empresas que concorrem nos mercados de ciclo

rápido reconhecem a importância da velocidade e entendem que "o tempo é um recurso de negócios tão precioso

quanto o dinheiro ou quantidade de funcionários, e os custos da hesitação e do atraso são tão altos quanto estourar o

orçamento ou errar uma previsão financeira118". Esses ambientes de alta velocidade exercem uma pressão considerável

sobre os altos gerentes para tomarem decisões estratégicas rapidamente, mas eles também têm que ser eficazes119. A

concorrência geralmente considerável e o foco estratégico baseado na tecnologia tornam a decisão estratégica complexa,

o que aumenta a necessidade de uma abordagem abrangente integrada com a velocidade da decisão, duas características

geralmente conflitantes do processo de decisão estratégica120.

Mercados de Ciclo Rápido são mercados nos quais as vantagens competitivas não estão protegidas contra imitações e

ocorrem rapidamente e talvez a um preço relativamente baixo.

A engenharia reversa e a velocidade da difusão tecnológica nos mercados de ciclo rápido facilitam a imitação. Um

concorrente utiliza engenharia reversa para obter rapidamente o conhecimento necessário para imitar ou melhorar os

produtos da empresa. A tecnologia é difundida rapidamente nos mercados de ciclo rápido, o que a torna disponível para

os concorrentes em um curto prazo. A tecnologia normalmente utilizada pelos concorrentes de ciclo rápido não é pro-

prietária nem protegida por patentes, como é a tecnologia utilizada pelas empresas que competem nos mercados de ciclo

lento. Por exemplo, só poucas centenas de peças, que estão prontamente disponíveis no mercado aberto, são necessárias

para construir um PC. As patentes protegem apenas algumas dessas peças, tais como chips de microprocessadores121.
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FIGURA 5.4 Erosão Gradativa de uma Vantagem Competitiva Sustentada

Fonte: Adaptado de I. C. MacMillan, 1998, Controlling competitive dynamics by taking strategic initiative. Academy of
Management Executive, II (2): 111-118.

Os mercados de ciclo rápido são mais voláteis do que os mercados de ciclo lento e padrão. Na verdade, o ritmo da

concorrência nos mercados de ciclo rápido é quase frenético, já que as empresas dependem das inovações para servir

como motores do seu crescimento. Como os preços caem rapidamente nesses mercados, as empresas têm que lucrar

rapidamente com as inovações em seus produtos. A imitação de muitos produtos de ciclo rápido é relativamente fácil,

como mostra o caso da Dell Inc. e a Hewlett-Packard, junto com uma série de vendedores locais de PC, que imitaram

parcialmente ou em grande parte o design de PC da IBM para criar seus produtos. Quedas constantes nos custos das

peças, bem como o fato de que as informações necessárias para montar um PC não são particularmente complicadas e

estão prontamente disponíveis, fizeram com que mais concorrentes entrassem nesse mercado sem nenhuma dificuldade

significativa122.

As características do mercado de ciclo rápido descritas anteriormente tornam quase impossível para as empresas

desse tipo de mercado criar vantagens competitivas sustentáveis. Reconhecendo isso, as empresas evitam "fidelidade" a

qualquer um dos seus produtos, preferindo “canibalizar” seus próprios produtos antes que seus concorrentes aprendam

como fazê-lo por meio de uma imitação bem-sucedida. Essa ênfase cria uma dinâmica competitiva que difere conside-

ravelmente da encontrada nos mercados de ciclo lento. Em vez de se concentrar em proteger, manter e ampliar as van-

tagens competitivas, como ocorre nos mercados de ciclo lento, as empresas que competem nos mercados de ciclo rápido

se dedicam a aprender como criar rápida e constantemente novas vantagens competitivas superiores àquelas que elas

substituem. Normalmente elas buscam meios rápidos e eficazes de criar novos produtos. Por exemplo, é comum em

algumas indústrias (setores) as empresas utilizarem alianças estratégicas para obter acesso a novas tecnologias e assim

desenvolver e introduzir mais produtos novos no mercado123.

FIGURA 5.5 Criando Vantagens Temporárias para Gerar uma Vantagem Competitiva

Fonte: Adaptado de I. C. MacMillan, 1998, Controlling competitive dynamics by taking strategic initiative. Academy of
Management Executive, II (2): 111-118.
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A Figura 5.5 mostra o comportamento competitivo de empresas concorrentes nos mercados. Como sugere a figura,
a dinâmica competitiva nesse tipo de mercado implica em tomar ações e reações voltadas para a introdução rápida e
constante de produtos e a criação de uma série de vantagens competitivas que mudam constantemente. A empresa
lança um produto para conseguir uma ação competitiva e depois explora a vantagem pelo maior período possível. No
entanto, a empresa também tenta criar outra vantagem competitiva temporária antes de os concorrentes poderem res-
ponder à primeira (Ver a Figura 5.5). Conseqüentemente, a dinâmica competitiva nos mercados de ciclo rápido nor-
malmente resulta em atualizações e inovações rápidas de produtos124.

Como sugere nossa discussão, as inovações têm um papel predominante na dinâmica competitiva dos mercados de
ciclo rápido. Para uma empresa, isso significa que as inovações são as principais fontes de vantagem competitiva. Por meio
das inovações, a empresa pode “canibalizar” seus próprios produtos antes de os concorrentes conseguirem imitá-los.

Como observamos anteriormente, é difícil para as empresas que competem nos mercados de ciclo rápido manterem
uma vantagem competitiva em termos dos seus produtos. Em parte devido a isso, a IBM e a Hewlett-Packard (HP) pas-
saram por problemas para competir eficazmente ao longo do tempo. Na verdade, a IBM vendeu o seu negócio de PCs
para a Lenovo, a maior fabricante de PCs da China. Mudanças podem estar reservadas para o negócio de PCs da HP
também. Nenhuma das duas empresas conseguiu competir eficazmente com a Dell, a atual líder do mercado de PCs125.

Mercados de Ciclo Padrão
Mercados de Ciclo Padrão são mercados nos quais as vantagens competitivas de uma empresa estão moderadamente
protegidas contra a imitação e nos quais a imitação é relativamente onerosa. As vantagens competitivas são parcialmente
sustentáveis nos mercados de ciclo padrão, mas somente quando uma empresa consegue atualizar constantemente suas
capacidades, tornando as vantagens competitivas dinâmicas. As ações e reações competitivas que compõem um mercado
de ciclo padrão visam buscar grandes parcelas de mercado, fidelidade dos clientes através das marcas e controlar meticu-
losamente suas operações para proporcionar constantemente a mesma experiência positiva aos clientes126.

Mercados de Ciclo Padrão são mercados nos quais as vantagens competitivas de uma empresa estão moderadamente
protegidas contra a imitação e nos quais a imitação é relativamente onerosa.

As empresas dos mercados de ciclo padrão atendem vários clientes em mercados competitivos. Como as suas capaci-
dades e competências essenciais nas quais se baseiam as vantagens competitivas são menos especializadas, a imitação é
mais rápida e mais barata para as empresas que fazem parte de mercados padrão do que para aquelas que competem em
mercados de ciclo rápido. No entanto, a imitação é mais lenta e mais cara nesses mercados do que nos mercados de ciclo
rápido. Conseqüentemente, a dinâmica competitiva nos mercados de ciclo padrão fica no meio termo entre as caracterís-
ticas da dinâmica nos mercados de ciclo lento e de ciclo rápido. A imitação ocorre menos rapidamente e é mais cara para
os concorrentes dos mercados de ciclo padrão quando uma empresa consegue criar economias de escala combinando um
design coordenado e integrado e os processos de fabricação com um grande volume de vendas para seus produtos.

Devido aos grandes volumes, o tamanho dos mercados de massa e a necessidade de criar economias de escala, a
competição pela participação de mercado é intensa nos mercados de ciclo padrão. Essa forma de concorrência fica
prontamente evidente nas batalhas entre a Coca-Cola e a PespsiCo, como discutido no Enfoque Estratégico. Como
observamos, elas competem em mercados do mundo todo. Nos últimos anos, a PepsiCo vem vencendo as batalhas nos
mercados locais e internacionais. Isso se deve parcialmente às ações estratégicas eficazes tomadas pela PepsiCo e às
ações ineficazes tomadas pela alta gerência da Coca-Cola, o que deixou claro o caos no período de 1998-2004.

As inovações também podem direcionar ações e reações competitivas nos mercados de ciclo padrão, principalmente
quando a rivalidade é intensa. Algumas inovações nos mercados de ciclo padrão são de natureza de crescimento, e não
radicais (as mudanças para o crescimento e radicais são discutidas no Capítulo 13). Um dos motivos para o sucesso da
Pepsi Co. na concorrência com a Coca-Cola são os novos produtos inovadores que ela introduziu. Como descrito no
Enfoque Estratégico, o CEO atual da Coca, Neville Isdell, está enfatizando a publicidade intensa para apoiar sua marca
forte existente e a introdução de novas bebidas no mercado. Conseqüentemente, tanto a Coca-Cola quanto a Pepsi estão
ressaltando as inovações na sua concorrência uma com a outra.

Por fim, as inovações têm uma influência considerável na dinâmica competitiva, já que elas afetam as ações e reações
de todas as empresas que concorrem em um mercado de ciclo lento, rápido ou padrão. Enfatizamos a importância das
inovações na competitividade estratégica de uma empresa nos capítulos iniciais e o faremos novamente no Capítulo 13.
A nossa abordagem das inovações em termos de dinâmica competitiva amplia as discussões iniciais mostrando a
importância em todos os tipos de mercado nos quais as empresas competem.
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• Concorrentes são empresas que competem no mesmo mercado, ofe-

recendo produtos similares e visando clientes semelhantes. A rivali-

dade competitiva é o conjunto de ações e reações competitivas que

ocorrem entre concorrentes quando eles competem entre si por uma

posição vantajosa no mercado. Os resultados da rivalidade competi-

tiva influenciam a capacidade da empresa de sustentar suas vantagens

competitivas e o nível (médio, abaixo da média ou acima da média)

dos seus retornos financeiros.

• Para as empresas, o conjunto de ações e respostas competitivas reali-

zadas quando elas se envolvem em rivalidade competitiva é chamado

de comportamento competitivo. A dinâmica competitiva é o con-

junto de ações e respostas que seus concorrentes provavelmente irão

realizar em um determinado mercado.

• As empresas estudam a rivalidade competitiva para poder prever as

ações e reações que cada um dos seus concorrentes provavelmente irá

realizar. As ações competitivas são de natureza estratégica ou tática. A

empresa toma ações competitivas para defender ou criar suas vanta-

gens competitivas ou para melhorar sua posição no mercado. As rea-

ções competitivas ocorrem para combater os efeitos da ação competi-

tiva de um concorrente. Uma ação ou uma resposta estratégica

requer um comprometimento significativo dos recursos organizacio-

nais, é difícil de implantar com sucesso e é difícil de reverter. Por

outro lado, uma ação ou resposta tática requer menos recursos orga-

nizacionais e é mais fácil de implantar e reverter. Para uma compa-

nhia aérea, entrar em novos mercados importantes é um exemplo de

ação ou reação estratégica; mudar seus preços em um determinado

mercado é um exemplo de ação ou reação tática.

• Uma análise da concorrência é o primeiro passo que a empresa dá para

poder prever as ações e reações de seus concorrentes. No Capítulo 2,

discutimos o que as empresas fazem para entender seus concorrentes.

Essa discussão é ampliada neste capítulo quando descrevemos o que as

empresas fazem para prever ações dos concorrentes baseadas no mer-

cado. Conseqüentemente, o entendimento antecede à previsão.

A quantidade de mercados em comum (mercados nos quais os concor-

rentes estão envolvidos conjuntamente e a sua importância para cada

um deles) e similaridade de recursos (quão comparáveis são os recur-

sos dos concorrentes em termos de tipo e quantidade) são estudadas

para completar uma análise da concorrência. Normalmente, quanto

maior for a quantidade de mercados em comum e a similaridade de

recursos, mais as empresas reconhecem que são concorrentes diretas.

• A quantidade de mercados em comum e similaridade de recursos

moldam a consciência da empresa (até que ponto ela e seu concor-

rente entendem sua interdependência mútua), motivação (o incentivo

da empresa para atacar ou reagir), e a capacidade (a qualidade dos

recursos disponíveis para a empresa atacar e reagir). Conhecer um

concorrente em termos dessas características aumenta a qualidade da

previsão da empresa quanto às ações e reações desse concorrente.

• Além da quantidade de mercados em comum e similaridade de recur-

sos e da consciência, motivação e capacidade, três fatores mais específi-

cos afetam a probabilidade de um concorrente tomar atitudes compe-

titivas. O primeiro desses três se refere aos incentivos dos first-movers

que tomam uma ação competitiva inicial e geralmente obtêm retornos

acima da média até os concorrentes poderem reagir à sua medida com

êxito e ganhar clientes fiéis. Nem todas as empresas podem ser first-

movers, pois pode lhes faltar a consciência, motivação e capacidade

necessárias para se envolver nesse tipo de comportamento competitivo.

Além disso, algumas empresas preferem ser second-movers (a empresa

que responde à ação do first-mover), porque os second-movers, princi-

palmente aqueles que agem rapidamente, podem competir com êxito

contra o first-mover. Avaliando o produto do first-mover, as reações dos

clientes ao mesmo e as reações de outros concorrentes ao first-mover, o

second-mover pode evitar os erros dos primeiros entrantes e encontrar

maneiras de melhorar o valor criado para os clientes pelo bem ou ser-

viço do first-mover. Os late-movers (aqueles que reagem muito tempo

depois da ação inicial ter sido tomada) geralmente têm um desempe-

nho pior e são muito menos competitivos.

• O tamanho da organização, o segundo fator, tende a reduzir a varie-

dade das ações competitivas que as grandes empresas lançam,

enquanto aumenta a variedade das ações tomadas por concorrentes

menores. Como ideal, a empresa gostaria de iniciar uma grande

quantidade de ações diferentes quando se envolve em rivalidade com-

petitiva. O terceiro fator, qualidade, é um denominador comum para

uma competição global bem-sucedida. Ela é um pré-requisito neces-

sário para se atingir a paridade competitiva. Ela é uma condição

necessária, mas insuficiente para se obter uma vantagem.

• O tipo de ação (estratégica ou tática) que tomou, a reputação do

concorrente para o comportamento de seu concorrente e a depen-

dência desse concorrente do mercado no qual a ação foi tomada são

estudados para prever a reação de um concorrente à ação da

empresa. Normalmente, a quantidade de reações táticas é maior do

que a de reações estratégicas. A concorrência reage com mais fre-

qüência às ações tomadas por uma empresa com reputação de com-

portamento previsível e compreensível, principalmente se essa

empresa for líder de mercado. Normalmente a empresa consegue pre-

ver quando um concorrente é extremamente dependente pela sua

renda e lucratividade no mercado no qual ela tomou essa ação com-

petitiva, que o concorrente provavelmente vai ter uma reação forte.

No entanto, as empresas que são mais diversificadas nos mercados

têm menos probabilidade de reagir a uma determinada medida que

afeta apenas um dos mercados no qual elas competem.

• A dinâmica competitiva se refere ao comportamento competitivo

contínuo entre todas as empresas que competem por posições vanta-

josas em um mercado. As características do mercado afetam o con-

junto de ações e reações que as empresas realizam quando competem

em um determinado mercado e a sustentabilidade das vantagens

competitivas da empresa. Nos mercados de ciclo lento, em que é pos-

sível manter as vantagens competitivas, a dinâmica competitiva se

depara com as empresas tomando ações e tendo reações que visam

proteger, manter e ampliar suas vantagens proprietárias. Nos merca-

dos de ciclo rápido a concorrência é frenética, pois as empresas se

concentram em criar uma série de vantagens competitivas temporá-

rias. Essa ênfase é necessária porque as vantagens das empresas nos

mercados de ciclo rápido não são proprietárias e, como tal, estão

sujeitas a imitações rápidas e baratas. Os mercados de ciclo padrão

têm uma concorrência que é um meio termo entre os mercados de

ciclo lento e rápido; as empresas estão relativamente protegidas da

concorrência nesses mercados, pois neles elas utilizam suas capacita-

ções para criar vantagens competitivas que são moderadamente sus-

tentáveis. As empresas que concorrem em mercados de ciclo padrão

atendem a mercados de massa e tentam criar economias de escala

para aumentar a sua lucratividade. As inovações são fundamentais

para o êxito competitivo em cada um desses três tipos de mercado.

As empresas têm de reconhecer que o conjunto de ações e reações

competitivas realizadas por todas as empresas diferem dependendo

do tipo de mercado.

RESUMO
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1. Quem são os concorrentes? Como se define rivalidade competitiva,
comportamento competitivo e dinâmica competitiva neste capítulo?

2. O que é quantidade de mercados em comum? O que é similaridade
de recursos? O que significa dizer que esses conceitos são os alicerces da
análise da concorrência?

3. Como a consciência, motivação e capacidade afetam o comporta-
mento competitivo da empresa?

4. Que fatores afetam a probabilidade de uma empresa tomar uma
ação competitiva.

5. Que fatores afetam a probabilidade de uma empresa iniciar uma
reação competitiva à ação tomada por um concorrente?

6. Que dinâmica competitiva se pode esperar entre as empresas que
atuam nos mercados de ciclo lento? Nos mercados de ciclo rápido? Nos
mercados de ciclo padrão?
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QUESTÕES PARA REVISÃO

Uma Briga no Setor de Doces à Vista?
O setor de doces é interessante de se estudar, sendo composto de peque-

nas empresas (p. ex., Tootsie Roll (TRI), a gigante da goma de mascar

Wringley (WLY), empresas maiores de doces, a M&M Mars (particular), a

Hershey (HSY) e grandes companhias alimentícias, como a Nestlé

(NSRGK.PK) e a Cadbury (CSG). Como uma empresa particular, a

M&M Mars é bem sigilosa quanto às suas operações e seu desempenho

financeiro. Tradicionalmente, a Hershey vem ocupando posições sólidas

de mercado na América do Norte, mas posições fracas nos mercados

europeus. Em termos de posição de mercado, a Cadbury e a Nestlé são o

contrário da Hersey – elas ocupam posições sólidas na Europa, mas fracas

na América do Norte. Nos últimos anos, essas quatro grandes empresas

(Wringley, M&M Mars, Hershey e Cadbury) adquiriram uma série de

outras empresas visando ampliar suas linhas de produto e se tornarem

mais diversificadas geograficamente. Para saber mais sobre as aquisições

feitas pela Wringley, leia a discussão sobre os tipos de estratégias no nível

corporativo no início do Capítulo 6. Essas empresas também estão enfati-

zando o uso de seus próprios laboratórios de P&D para desenvolver

novos produtos, resultando em uma concorrência muito mais intensa em

termos de produto e variedade geográfica. Uma verdadeira "guerra" pela

supremacia de mercado ainda está para acontecer e na verdade pode não

ser do interesse das empresas maiores aumentar a concorrência.

Enquanto isso, as empresas menores tais como a Tootsie Roll também

estão crescendo, aumentando a diversidade de suas linhas de produto.

Analisadas coletivamente, as ações dessas empresas estão aumentando a

intensidade da rivalidade entre os concorrentes no setor de doces.

Neste exercício, você vai analisar a forma pela qual o escopo com-

petitivo das empresas mencionadas mudou pela ampliação da linha de

produtos e pelo aumento da diversidade geográfica. Como parte de sua

análise, você vai poder resumir como a dinâmica competitiva está

mudando. Refresque a sua memória quanto ao conteúdo da Figura 5.1

para reconhecer a natureza da dinâmica competitiva. Mais importante,

para concluir este exercício, utilize essas informações para projetar

mudanças futuras no ambiente competitivo. Será preciso acessar vários

recursos e seu desafio é analisar uma empresa privada e duas sedes fora

dos Estados Unidos. Não serão disponibilizados relatórios-padrão para

os acionistas que essas três empresas com ações negociadas nas bolsas de

valores norte-americanas apresentam. Além disso, algumas dessas

empresas (p. ex., a Nestlé) são grandes companhias alimentícias cujos

doces são apenas um dos segmentos. No entanto, estudar concorrentes

como as empresas que competem no setor de doces irá demonstrar a

complexidade da dinâmica competitiva em escala global ou em um con-

texto global.

Parte Um – Em Grupos
Cada membro de um grupo deve escolher duas das empresas menciona-

das, para cada empresa, cada membro do grupo deve utilizar a Internet e

outras fontes que considere valiosas para identificar mudanças na linha

de produtos de doces da empresa que ocorreram desde 2000. Procure

produtos que foram adquiridos e lançados a partir do setor de P&D

local. Para as mesmas empresas, cada membro do grupo deve identificar

as diferentes regiões geográficas nas quais as empresas competem nova-

mente no momento (mais uma vez utilizando 2000 como ano-base). Isso

pode ser feito examinando as mudanças nas vendas e nas declarações de

intenções dos gerentes para aumentar as posições em mercados fracos.

No final desta parte do exercício, cada membro do grupo deve ter uma

visão dinâmica de como as empresas que ele está analisando mudaram

seu perfil de produtos e geográfico no mercado de doces desde 2000.

Parte 2 – Em Grupos 
Junte os membros do seu grupo e integre as informações específicas

sobre cada empresa, de cada pessoa. Compartilhe as informações coleti-

vas do grupo para reconhecer como as empresas aumentaram sua diver-

sidade de produtos e geográfica. Utilizando os materiais do capítulo,

como resumido graficamente na Figura 5.1, crie as expectativas do grupo

sobre como as decisões referentes a produtos e geográficas irão afetar a

dinâmica competitiva no setor de doces no futuro. Que ações competiti-

vas futuras você acha podem ser tomadas por uma empresa sediada nos

Estados Unidos em relação a empresas sediadas em outro país? Que rea-

ções competitivas podem ter as empresas sediadas fora dos Estados Uni-

dos? Combine as suas conclusões em uma apresentação que você poderia

fazer para um grupo de investidores sobre a dinâmica competitiva, que

eles pudessem ver no setor de doces no futuro.

Parte 3 – A Classe Toda
Apresente os seus resultados para toda a classe (os investidores) e esteja

preparado para justificar as suas observações.

Os Reis de Pill Hill
O Caso de Abertura do capítulo discute o desempenho da Southwest

Airlines no setor extremamente competitivo de companhias aéreas de

passageiros nos Estados Unidos, que, embora tenha sido muito afetado

pela Southwest Airlines, a posição relativa das empresas em termos de

vendas e suas posturas competitivas entre si vêm mudando lentamente.

Desde a aquisição da Pan Am pela Delta em 1991, as "três grandes" –

American, United e Delta – ficaram com as primeiras posições em ter-

mos de quilômetros de vôo pelos passageiros, apesar do fato de duas

delas terem caído em proteção contra falência nesse período.

EXERCÍCIOS PARA APLICAÇÃO PRÁTICA
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A dinâmica competitiva no setor farmacêutico mostra um bom

contraste com a vivenciada pelo setor de companhias aéreas no sen-

tido de que, nos últimos 35 anos, as empresas que competem no setor

farmacêutico norte-americano normalmente obtiveram lucros acima

da média. No entanto, a rivalidade entre os concorrentes nesse setor é

bem intensa. Como consumidores, no entanto, podemos não ter a

noção dessa rivalidade, porque essas empresas se envolvem em rivali-

dade competitiva em outros aspectos que não são o do preço. Uma

maneira de ver o grau de concorrência com o qual os gerentes se

deparam é observar as mudanças nas vendas das empresas ao longo

dos anos e analisar as características do setor. Estudar essas informa-

ções e esses dados deve proporcionar um retrato rico da dinâmica

competitiva que ocorre nesse setor e entender porque os índices de

sucesso das empresas em relação aos seus concorrentes variam com o

tempo.

As primeiras três partes deste exercício podem ser feitas individual-

mente dentro dos grupos designados.

Parte 1
Use a Internet e/ou fontes de biblioteca que estejam disponíveis para

obter a receita de vendas das empresas que competem no setor farma-

cêutico norte-americano. Comece com o ano de 1970 ou o ano mais dis-

tante de registro de receitas de venda da empresa disponível. Certifique-

se de obter valores de empresas sediadas nos Estados Unidos e em outros

países. Utilizando o ano inicial como base, obtenha as receitas de venda

de cada empresa a cada três anos. Prepare uma lista da posição das

empresas para cada ano de observação com base no volume de vendas. A

que conclusões você chega à medida que vai preparando a sua lista?

Parte 2
O objetivo desta parte do exercício é identificar como cada empresa

tenta competir no setor farmacêutico norte-americano. As informações

sobre a estratégia de uma empresa ou a posição que a mesma busca no

setor devem aparecer nos relatórios anuais. Avalie particularmente as

estratégias das empresas durante determinados períodos, como refletido

a seguir:

● A Upjohn em meados dos anos 70.

● A Pfizer e a Marion Laboratories em meados da década de 80.

● A Eli Lilly e a Merck na metade dos anos 90.

Cada uma dessas empresas estava entre as líderes de vendas no

período mencionado. Observe em cada um dos casos como as vendas

são impulsionadas por apenas alguns remédios e note particularmente os

principais remédios em cada um dos casos. O que as informações que

você encontrou indicam sobre a dinâmica competitiva no setor farma-

cêutico norte-americano?

Parte 3 
O seu professor designará uma das seguintes características ou condições

para você analisar. Utilize as informações disponíveis para identificar as

características estruturais (p. ex., barreiras à entrada, poder dos fornece-

dores etc.) que você acredite sejam relativamente peculiares ao setor far-

macêutico norte-americano. Entre as características que você deve tentar

entender, estão as seguintes:

● O papel da exigência "somente com receita" para compra na dis-

torção da concorrência frente à frente.

● O papel das patentes na proteção das empresas contra a concor-

rência de compostos idênticos durante o período de patente.

● Como remédios diferentes protegidos por patentes que tratam da

mesma doença ou problema competem uns com os outros?

● A natureza da concorrência entre produtos não cobertos por

patentes.

Certifique-se de obter informações sobre outras características

estruturais que você acha que influenciem ou moldem a dinâmica com-

petitiva no setor farmacêutico norte-americano.

Parte 4
Cada grupo ou pessoa deve apresentar à classe as informações coletadas

e a análise feita sobre a parte que lhe foi designada da lista anterior.

Parte 5 – Individualmente
Prepare e corrobore uma análise de por que o setor farmacêutico apre-

senta o padrão de liderança não coberto na Parte Um. Examinando o

movimento de determinadas empresas, utilize as informações que cole-

tou na Parte Dois. Por fim, usando os conhecimentos que adquiriu na

Parte Três, generalize os padrõ0es observados nas Partes Um e Dois para

explicar a natureza da dinâmica competitiva no setor farmacêutico

norte-americano.
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Estratégia no 
Nível Corporativo6CAPÍTU

LO

OBJETIVOS DE CONHECIMENTO

O estudo deste capítulo dará a você o conhecimento de administração estratégica neces-
sário para:

1. Definir estratégia no nível corporativo e discutir sua finalidade.

2. Descrever graus diferentes de diversificação com estratégias distintas no nível corporativo.

3. Explicar os três motivos básicos pelos quais as empresas diversificam.

4. Descrever como as empresas criam valor utilizando uma estratégia de diversificação 
relacionada.

5. Explicar as duas maneiras pelas quais se pode criar valor com uma estratégia de diversifi-
cação não relacionada.

6. Discutir os incentivos e os recursos que estimulam a diversificação.

7. Descrever os motivos que podem incentivar os gerentes a diversificar excessivamente uma
empresa. 
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Caso de Abertura
Conceitos de Tipos de Restaurantes: Qual É a Melhor Combinação?

Fontes: 2005, Home Page da Brinker International, About us, www.brinker.com, 24 de agosto; 2005, Brinker International, Standard & Poor’s Stock
Report, 20 de agosto de 2005, Brinker International named to Fortune magazine’s ‘Top 50 employers for minorities’, Yahoo! Finance, 25 de agosto; R.
Gibson, Outback tries to diversify in new strategy, Wall Street Journal (edição de Páscoa), 27 de abril, B8; S. D. Simpson, 2005, Brinker’s not on the
brink, Yahoo! Finance, 12 de agosto

Utilizando o seu "portfólio diversificado de concei-
tos de refeição casual", a Brinker acha que conse-
gue oferecer aos clientes opções de restaurantes
que "são adequadas para quase todos os tipos de
apetite e estilo de vida". Como você vai ver no
Capítulo 11, a Outback Steakhouse Inc. é outra
empresa de alimentos que utiliza uma estratégia de
diversificação no nível corporativo como a base
para o seu crescimento e lucratividade. Comen-
tando sobre a Brinker, um analista observou recen-
temente que a "estratégia de portfólio dessa
empresa é difícil de administrar". As discussões
deste capítulo mostrarão que embora elas possam
ajudar uma empresa a obter lucros acima da
média, as estratégias de diversificação (portfólio)
são difíceis de se utilizar com êxito em todas as
indústrias (setores) – não só no setor de restauran-
tes ou no segmento de refeição casual do mesmo.

Embora a quantidade de conceitos do portfólio
da Brinker mude como resposta ao sucesso ou
insucesso de cada unidade, a Brinker atualmente
compete com cinco conceitos – os quais a empresa
acha que são diferenciados e que satisfazem uma
vasta gama de gostos relacionados a restaurantes:
Chili's Grill & Bar, Romano's Macaroni Grill, On the
Border, Maggiano's Little Italy e Rockfish (a Brinker
tem uma participação de 43% nessa empresa).
Esses conceitos competem em partes diferentes do
segmento de refeição casual: bar & grill (Chili's), ita-
liano sofisticado (Romano's Macaroni Grill), Texano-
Mexicano (On the Border), ambientes históricos ita-
lianos (Maggiano's Little Italy, cujo ambiente lembra
a Little Italy, de Nova York de 1945) e frutos do mar
(Rockfish). A Chili's gera a maior porcentagem da
receita da Brinker's (mais de 70%). Com apenas
cinco conceitos, a Brinker está utilizando uma estra-
tégia de relativamente pouca diversificação – a
estratégia de diversificação no nível corporativo do

negócio predominante (a qual é definida e discutida
mais adiante neste capítulo).

Para utilizar com êxito essa estratégia, o pes-
soal nos escritórios da sede da Brinker avalia cons-
tantemente o desempenho de cada conceito de
restaurante. Um objetivo corporativo-chave é ofere-
cer aos clientes um conjunto de opções de restau-
rante que são complementares, e não competitivas.
Assim, os clientes da Brinker têm a oportunidade
de "comer em um restaurante Brinker diferente
todos os dias da semana sem sobrecarregar em
nenhum tipo de cozinha".

Os conceitos que não satisfizerem os vários cri-
térios de desempenho, incluindo as expectativas
financeiras e a necessidade de serem complemen-
tares, e não competitivos, são alienados. No ano
fiscal de 2004, por exemplo, a Brinker vendeu a sua
cadeia de Grelhados da Costa Mexicana de Cozu-
mel. No ano fiscal de 2005, ela alienou a sua
cadeia de Cozinha Asiática Big Bowl e estava espe-
rando concluir a venda da sua cadeia Corner
Bakery em 2006. As experiências da Corner Bakery
demonstram como a Brinker utiliza sua estratégia
no nível corporativo para encontrar a melhor combi-
nação de conceitos de restaurante. A Corner
Bakery não conseguiu competir com sucesso con-
tra a Panera Bread, que cresce rapidamente e é
altamente lucrativa no nicho de cafés do segmento
de refeição casual. Ao invés de investir mais num
conceito que estava perdendo terreno para o seu
principal concorrente, a Brinker decidiu vender a
cadeia para que a empresa pudesse se concentrar
nos seus outros conceitos com potencial de cresci-
mento. Para utilizar sua estratégia no nível corpora-
tivo com êxito, as pessoas do alto escalão tomam
decisões sobre os segmentos de restaurante nos
quais a empresa irá competir e como administrar
seus conceitos nesses segmentos.
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Nossa discussão das estratégias no nível de negócios (Capítulo 4) e a rivalidade e dinâmica competitiva associadas a

elas (Capítulo 5) se concentram na empresa competindo em uma única indústria (setor) ou mercado de produtos1.

Neste capítulo, apresentamos as estratégias no nível corporativo, que as empresas utilizam para diversificar suas opera-

ções de um único negócio competindo em um mercado específico, para vários mercados de produtos e, mais comu-

mente, vários negócios. Conseqüentemente, uma estratégia no nível corporativo especifica as ações que uma empresa

toma para obter vantagem competitiva selecionando e administrando um grupo de vários negócios que competem em

vários mercados de produtos. As estratégias de nível corporativo ajudam as empresas a selecionar novas posições estra-

tégicas – as quais se espera que aumentem o valor da empresa2. Como foi explicado no Caso de Abertura, a Brinker

International compete em cinco mercados diferentes no segmento de refeições casuais do setor de restaurantes. Cada

um dos conceitos de restaurante da Brinker (p. ex., Chili's, On the Border) representa um negócio diferente com uma

posição estratégica diferente no segmento de refeição casual.

Uma estratégia no nível corporativo especifica as ações que uma empresa toma para obter vantagem competitiva sele-

cionando e administrando um grupo de vários negócios que competem em vários mercados de produtos.

Como é o caso da Brinker International, as empresas utilizam estratégias no nível corporativo como meio de

aumentar suas receitas e seus lucros. Porém a decisão de tomar medidas para buscar o crescimento nunca é uma opção

isenta de risco para as empresas3. Na verdade as empresas eficazes avaliam minuciosamente suas opções de crescimento

(incluindo as várias estratégias no nível corporativo) antes de comprometer seus recursos com qualquer uma delas4.

Como a empresa diversificada opera em vários mercados diferentes e peculiares e, provavelmente, em vários ramos,

ela forma dois tipos de estratégias: no nível corporativo (ou que abrange toda a empresa) e no nível de negócios (ou

competitivo)5. Uma estratégia no nível corporativo diz respeito a duas questões-chave: em que mercados de produtos e

ramos a empresa deve competir e como a matriz deve administrar esses negócios6. Para a empresa diversificada, deve-se

escolher uma estratégia no nível corporativo (Ver Capítulo 4) para cada um dos ramos nos quais a empresa decidiu

competir. Nesse sentido, cada um dos conceitos ou negócios de restaurante da Brinker utiliza uma estratégia de diferen-

ciação no nível corporativo.

Como na estratégia no nível de negócios, espera-se que uma estratégia no nível corporativo ajude a empresa a obter

retornos acima da média criando valor7. Algumas pessoas sugerem que poucas estratégias no nível corporativo real-

mente criam valor8. Esse pode ter sido o caso da Morgan Stanley, sob a liderança do ex-CEO Philip Purcell, já que

alguns analistas argumentam que a estratégia no nível corporativo que ele colocou em prática não era coerente e foi

mal-implantada9. Na verdade, saber até que ponto as estratégias no nível corporativo criam valor além da soma do valor

criado por todas as unidades de negócios da empresa continua sendo uma importante questão para pesquisa10.

Pesquisas indicam que o valor de uma estratégia no nível corporativo acaba sendo determinado por até que ponto

"os negócios do portfólio valem mais sob a administração da empresa do que valeriam sob qualquer outra administra-

ção11". Conseqüentemente uma estratégia no nível corporativo eficaz cria, em todos os negócios da empresa, retornos

agregados que são maiores do que seriam sem a estratégia12 e contribui para a competitividade estratégica da empresa e

a sua capacidade de obter retornos acima da média13.

A diversificação de produtos, uma forma básica de estratégia no nível corporativo, diz respeito ao escopo dos mer-

cados e indústrias (setores) nos quais a empresa compete e "como os gerentes compram, criam e vendem negócios dife-

rentes para fazer as aptidões e, pontos fortes corresponderem às oportunidades apresentadas à empresa14". Espera-se

que a diversificação bem-sucedida reduza a variabilidade na lucratividade da empresa, já que os ganhos são gerados por

negócios diferentes. Os executivos da Brinker International têm essa expectativa, no sentido que eles acham que

"mesmo quando os fatores de mercado ou desafios internos afetam um ou mais conceitos, os outros restaurantes do

portfólio podem equilibrar o desempenho geral15". Em outro exemplo, a recente fraqueza no negócio de aviões de

defesa da Boeing Co. está sendo compensada pela força crescente no seu negócio de aviões comerciais16. Como as

empresas incorrem em custos de desenvolvimento e monitoramento quando diversificam, o portfólio equilibrado dos

negócios equilibra os custos e os benefícios da diversificação17. O CEO e as equipes da alta gerência são responsáveis por

determinar o portfólio ideal para a empresa.

Começamos este capítulo analisando os vários graus de diversificação (do menor para o maior). Depois de descre-

ver os vários motivos pelos quais as empresas diversificam suas operações, nos concentramos nos dois tipos de diversifi-

cação relacionada (diversificação relacionada significa um grau de moderado a alto de diversificação para a empresa).

Quando utilizadas adequadamente, essas estratégias ajudam a criar valor na empresa diversificada, seja pelo comparti-
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lhamento de recursos (a estratégia relacionada restrita) ou pela transferência de competências essenciais para os vários

negócios da empresa (a estratégia relacionada associada). Depois, discutimos a diversificação não relacionada, que é

outra estratégia no nível corporativo que pode criar valor. O capítulo então muda para o tópico de incentivos e recursos

que podem estimular a diversificação, embora os efeitos desse tipo de diversificação tendam a ser neutros em termos de

valor. No entanto, os motivos da gerência para diversificar, o tópico final do capítulo, podem na verdade destruir parte

do valor da empresa.

Graus de Diversificação

As empresas diversificadas variam de acordo com seu grau de diversificação e as ligações entre os seus negócios.

A Figura 6.1 apresenta uma lista e define cinco categorias de negócios de acordo com os graus crescentes de diversifi-

cação. As categorias de um único negócio e negócio predominante denotam graus relativamente baixos de diversifica-

ção; as empresas mais diversificadas são classificadas nas categorias relacionadas e não relacionadas. Uma empresa é

relacionada por meio da diversificação quando existem vários elos entre os negócios, por exemplo, os negócios podem

compartilhar produtos (bens ou serviços), tecnologias ou canais de distribuição. Quanto mais elos houver entre os

negócios, mais "estreito" será o vínculo entre os negócios diversificados. A ausência de vínculo diz respeito à falta de

elos diretos entre os negócios.

Baixos Graus de Diversificação
Uma empresa que busca um baixo grau de diversificação utiliza uma estratégia de diversificação no nível corporativo

com um único negócio ou com um negócio predominante. Uma estratégia de diversificação com um único negócio é uma

estratégia no nível corporativo na qual a empresa gera 95% ou mais da sua receita de vendas de sua área de negócio

principal18. Por exemplo, a Wm. Wringley Jr. Company, a maior produtora de gomas de mascar e chicletes do mundo,

historicamente usou a estratégia de um único negócio enquanto operava em uma quantidade relativamente pequena de

mercados de produto. Entre as marcas registradas da Wringley estão a Spearmint, Doublemint e Juicy Fruit, embora a

empresa fabrique outros produtos também. O chiclete sem açúcar Extra, que detém a maior participação do mercado

norte-americano de gomas de mascar, foi lançado em 1984. O Alpine é um chiclete para "aliviar a garganta" e em 2005

continuava sendo o único chiclete desse tipo no mercado.

FIGURA 6.1 Graus e Tipos de Diversificação

Fonte: Adaptado de R. P. Rumelt, 1974, Strategy, Structure and Economic Performance, Boston: Harvard Business School.

Baixos Graus de Diversificação

 Um único negócio:  95% ou mais da receita vêm de um 
  único negócio

 Negócio predominante:  Entre 70 e 95% da receita vêm 
   de um único negócio  

Graus de Diversificação de Moderado a Alto

         Relacionada restrita:                Menos de 70% da receita vêm do 
  negócio predominante e todos os 
  negócios compartilham elos de produtos, 
  tecnológicos e de distribuição

 Relacionada ligada Menos de 70% da receita vêm do negócio 
 (mistura de relacionada predominante e existem apenas elos 
 e não relacionada): limitados entre os negócios

Graus Extremamente Altos de Diversificação

 Não relacionada:  Menos de 70% da receita vêm do 
    negócio predominante e não existem 
    elos comuns entre os negócios
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A Wringley está começando a diversificar seu portfólio de produtos para se tornar um player importante no mer-

cado de confeitos. Em 2005, a Wringley adquiriu determinados ativos de confeitos da Kraft Foods Inc., incluindo as

famosas marcas Life Savers e Altoids. O objetivo dessa diversificação é "ressaltar ainda mais as marcas da empresa na

vida cotidiana do mundo todo19". Com a diversificação cada vez maior de suas linhas de produto, a Wringley pode em

breve começar a usar a estratégia no nível corporativo de negócio predominante.

Com a estratégia no nível corporativo de negócio predominante, a empresa gera entre 70 e 95% da sua receita total

em uma única área de negócios. A United Parcel Service (UPS) utiliza essa estratégia e recentemente gerou 74% de sua

receita de seu negócio de entrega de pacotes nos Estados Unidos, e 17%, do seu negócio de pacotes internacionais,

sendo que os restantes 9% vieram do negócio não relacionado a entrega de encomendas20. Embora o negócio de

entrega de pacotes nos Estados Unidos atualmente gere a maior porcentagem da receita de vendas da UPS, a empresa

estima que nos próximos anos os outros dois negócios serão responsáveis pela maior parte do aumento nas receitas.

Essa expectativa indica que a UPS pode se tornar mais diversificada, tanto em termos dos bens e serviços que oferece,

quanto em termos de países nos quais estes são oferecidos. Se isso acontecer, a UPS provavelmente se tornará uma

empresa moderadamente diversificada.

Graus Moderado e Alto de Diversificação
Uma empresa que gera mais de 30% de sua receita fora de um negócio predominante e cujos negócios estão ligados de

alguma maneira entre si utiliza uma estratégia de diversificação relacionada no nível corporativo. Quando os elos

entre os negócios diversificados da empresa são bem diretos, se utiliza uma estratégia de diversificação relacionada res-

trita. A Campbell Soup, Procter & Gamble, Kodak e Merck & Company utilizam uma estratégia relacionada restrita,

como fazem as grandes empresas de TV a cabo. Com uma estratégia relacionada restrita, uma empresa compartilha

recursos e atividades entre os seus negócios. As empresas de TV a cabo como a Comcast e a Time Warner Inc., por

exemplo, compartilham recursos e atividades baseados em tecnologia entre a sua programação de televisão, conexão

de Internet de alta velocidade e negócios de serviços de telefonia. Atualmente, a Comcast e a Time Warner estão ten-

tando acrescentar a oferta de outro produto relacionado, o de serviços sem fio, aos seus portfólios de negócios, e para

cada uma delas, isso proporcionaria uma outra chance de compartilhar recursos e atividades para criar mais valor

para os stakeholders 21.

A empresa diversificada com um portfólio de negócios com apenas alguns elos entre eles é denominada empresa

mista de diversificação relacionada e não relacionada, e está utilizando uma estratégia de diversificação relacionada

associada (Ver a Figura 6.1). Johnson & Johnson, General Electric (GE) e Cedant utilizam a estratégia de diversificação

no nível corporativo. Comparadas com as empresas de relatividade restrita, as empresas associadas relacionadas com-

partilham menos recursos e ativos entre os seus negócios, se concentrando na transferência de conhecimentos e compe-

tências essenciais entre eles. Como acontece com as firmas que utilizam cada tipo de estratégia de diversificação, as

empresas que implantam a estratégia relacionada associada adaptam constantemente o mix no seu portfólio de negó-

cios e tomam decisões sobre como administrar os seus negócios. Como foi explicado no Enfoque Estratégico, a GE

recentemente reorganizou seus negócios num esforço de administrá-los melhor e facilitar sua transição de uma

empresa industrial para uma empresa mais voltada para a tecnologia. A GE está tentando criar valor por meio de

uma estratégia no nível corporativo em termos das opções feitas em relação aos ramos de negócios nos quais a empresa

irá competir e como administrar esses negócios.

Uma empresa extremamente diversificada que não tem relação entre seus negócios segue uma estratégia de diversifi-

cação não relacionada. United Technologies, Textron, Samsung e Hutchinson Whampoa Limited (HWL) são exemplos de

empresas que utilizam esse tipo de estratégia no nível corporativo, que são, normalmente, chamadas de conglomerados.

A HWL é uma importante corporação internacional comprometida com as inovações e tecnologias, com negócios

cruzando o mundo22. Portos e serviços relacionados, telecomunicações, propriedade e hotéis, varejo e manufatura e

energia e infra-estrutura são os cinco negócios essenciais da HWL, os quais não estão ligados uns aos outros, e a

empresa não se esforça para compartilhar atividades ou transferir competências essenciais entre eles. Cada um desses

negócios é bem amplo; por exemplo, negócio de varejo e manufatura tem mais de 6.200 lojas em 31 países. Alimentos,

cosméticos, eletrônicos, vinhos e passagens aéreas são algumas das categorias de produtos apresentadas nessas lojas23. O

tamanho e a diversidade indicam o desafio de administrar com êxito a estratégia de diversificação não relacionada.
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Enfoque Estratégico
Qual é a Melhor Maneira de Administrar a Diversificação
de Produtos na GE?

A General Electric (GE) é uma empresa diversificada de tecnologia, mídia,
manufatura e serviços financeiros, que acha que oferecendo "Imaginação em
Ação" pode produzir bens e prestar serviços que ajudem seus clientes a resol-
ver alguns dos problemas mais difíceis do mundo. Em 2004, a receita da GE
atingiu US$ 154 bilhões, enquanto os seus ganhos ultrapassaram US$ 16,5
bilhões. Um indicador do status da empresa é que ela ocupou o topo da lista de
"Empresas Mais Admiradas" da revista Fortune em 2005. Jeffrey Immelt, o CEO
da empresa, acha que se tornar mais uma empresa de alta tecnologia e fortale-
cer as posições da GE nos mercados emergentes tais como a China, Índia e
alguns países do Oriente Médio é fundamental para aumentar a receita e a
lucratividade.

Usando a estratégia no nível corporativo associada relacionada, a GE foi
organizada em 11 negócios essenciais em 2004. Como é exigido pela estratégia
associada relacionada, pouquíssimos recursos e atividades foram compartilha-
dos entre esses negócios. Embora houvesse pouco compartilhamento entre o
que eram negócios bem independentes, atividades foram compartilhadas entre
as divisões de cada negócio, enquanto o pessoal da sede da corporação traba-
lhou para transferir as competências essenciais no nível corporativo entre os
negócios.

Em 2005, as coisas mudaram em termos dos negócios do portfólio da GE e
de como eles eram administrados. Na metade de 2005, Immelt anunciou que
estava reorganizando a GE em 6 e não 11 negócios essenciais: Infra-estrutura,
Industrial,  Serviços Financeiros Comerciais, NBC Universal, Saúde e Finanças
do Consumidor. Segundo Immelt "essas mudanças irão acelerar o crescimento
da GE nas indústrias (setores)-chave. "Além disso, espera-se que a reorganiza-
ção ajude a GE a se tornar uma organização "mais voltada para o cliente" –
capaz de apresentar soluções cada vez mais eficazes para os problemas que os
clientes querem resolver.

As mudanças na forma como a GE iria administrar seu portfólio de negócios
se seguiram às decisões sobre que negócios fariam parte do portfólio. As
mudanças no portfólio da GE que ocorreram sob a liderança de Immelt
demonstram sua intenção de tornar a GE uma empresa de ainda mais alta tec-
nologia em vez de uma empresa industrial. Em apenas quatro anos sob a lide-
rança de Immelt, a GE gastou mais de US$ 60 bilhões para adquirir ativos
baseados em tecnologia e alienou aproximadamente US$ 15 bilhões de ativos
não relacionados a tecnologia. Os ativos recém-adquiridos foram reunidos aos
ativos restantes da GE para agrupar as operações da empresa em seis negó-
cios principais baseados em tecnologia. Immelt e sua equipe de alta gerência
vão ajudar a administrar esses seis negócios a partir da sede da matriz. O foco
desses esforços gerenciais será na transferência de competências essenciais
em tipos diferentes de tecnologia de um negócio para um ou mais dos cinco
negócios restantes. Como em todas as empresas, na GE as habilidades dos
gerentes do alto escalão influenciam até que ponto a transferência de compe-
tências essenciais no nível corporativo cria valor24.

Em geral, os analistas reagiram de maneira positiva ao novo mix de negó-
cios da GE e à sua reorganização, concordando que ela estava ocorrendo num
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Motivos para a Diversificação

Existem vários motivos pelos quais as empresas utilizam a estratégia de diversificação no nível corporativo (Ver a Tabela

6.1.). Normalmente, utiliza-se uma estratégia de diversificação para aumentar o valor da empresa melhorando seu

desempenho geral. Cria-se valor por meio da diversificação relacionada ou da diversificação não relacionada quando a

estratégia permite que os negócios de uma empresa aumentem as suas receitas ou reduzam seus custos quando implan-

tam suas estratégias no nível de negócios.

Os outros motivos para utilizar uma estratégia de diversificação podem não ter nada a ver com aumentar o

valor da empresa; na verdade, a diversificação pode ter efeitos de neutralizar ou até reduzir o valor de uma empresa.

Entre os motivos para neutralizar o valor estão o desejo de equiparar e, assim, neutralizar o poder de mercado do

concorrente (como neutralizar a vantagem de outra empresa adquirindo um ponto de distribuição semelhante). As

decisões de expandir o portfólio de negócios para reduzir o risco gerencial podem ter um impacto negativo sobre o

valor da empresa. Maior diversificação reduz o risco gerencial no sentido de que se um dos negócios de uma

empresa diversificada fracassar, o alto executivo desse negócio continua trabalhando para a corporação. Além disso,

como a diversificação pode aumentar o tamanho de uma empresa e, conseqüentemente, a remuneração dos geren-

tes, os mesmos têm motivos para diversificar uma empresa a um nível que reduz o seu valor25. Os fundamentos

lógicos da diversificação que podem ter um impacto neutro ou negativo sobre o valor da empresa são discutidos

mais adiante neste capítulo.

TABELA 6.1 Motivos para a Diversificação

Diversificação que Cria Valor

• Economias de escopo (diversificação relacionada)
• Compartilhar atividades
• Transferir competências essenciais
• Poder de mercado (diversificação relacionada)
• Bloquear concorrentes por meio da concorrência em vários pontos
• Integração vertical
• Economias financeiras (diversificação não relacionada)
• Alocação eficiente de capital interno
• Reestruturação do negócio

Diversificação que Neutraliza o Valor

• Regulamentação antitruste
• Leis de impostos
• Desempenho ruim
• Fluxos de caixa futuros incertos
• Redução de riscos para a empresa
• Recursos tangíveis
• Recursos intangíveis

Diversificação que Reduz o Valor

• Diversificar o risco de empregalidade dos gerentes
• Aumentar a remuneração dos gerentes

momento em que a empresa estava sólida e tinha chances de fortalecer sua
posição nos mercados internacionais, e também reagiram de maneira positiva
ao anúncio de que a GE apresentaria relatórios de dados financeiros importan-
tes referentes às unidades relevantes em cada um dos seis negócios, o que
aumentaria a transparência geral das operações da empresa.

Fontes: 2005, Imagination at work, Home page da GE, 23 de agosto; 2005, GE assigns insurance division to finan-
cial services, Kansas City Star, 24 de junho; 2005, GE to reorganize 6 business units, Wall Street Journal Online, 23
de junho; K. Kranhold & J. S. Lublin, 2005, GE is expected to tap two of its executives as vice chairman, Wall Street
Journal Online, 17 de junho; D. Wakabayashi, 2005, GE streamlines businesses, Reuter’s, 23 de junho.
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FIGURA 6.2 Estratégias de Diversificação que Criam Valor: Vínculo Operacional e Corporativo

Os vínculos operacional e corporativo são duas maneiras pelas quais as estratégias de diversificação podem criar

valor (Ver a Figura 6.2). O estudo desses aspectos independentes do vínculo mostra a importância dos recursos e das

competências-chave26. A dimensão vertical da figura ilustra as oportunidades de compartilhar atividades operacionais

entre os negócios (vínculo operacional) enquanto a dimensão horizontal indica oportunidades de transferir competên-

cias essenciais no nível corporativo (vínculo corporativo). A empresa com uma capacidade sólida de gerenciamento da

sinergia operacional, principalmente de compartilhar ativos entre seus negócios, se encaixa no quadrante esquerdo

superior, que também representa o compartilhamento vertical de ativos por meio da integração vertical. O quadrante

direito inferior representa uma capacidade corporativa extremamente desenvolvida de transferir uma ou mais compe-

tências essenciais entre os negócios, a qual está localizada basicamente no escritório da matriz. A diversificação não rela-

cionada também é ilustrada na Figura 6.2 no quadrante esquerdo inferior. As economias financeiras (discutidas poste-

riormente), e não o vínculo operacional ou corporativo, são as fontes de criação de valor para as empresas que utilizam

a estratégia de diversificação não relacionada.

Diversificação que Cria Valor: Diversificação Restrita Relacionada
e Associada Relacionada

Com a estratégia de diversificação relacionada no nível corporativo, a empresa cria ou aumenta seus recursos e capaci-

dades para criar valor27. A empresa que utiliza a estratégia de diversificação relacionada quer desenvolver e explorar eco-

nomias de escopo entre os seus negócios28. Disponíveis para as empresas que atuam em mercados de vários produtos

ou indústrias (setores)29, as economias de escopo são economias de custo que a empresa cria ao compartilhar com êxito

alguns dos seus recursos e capacidades ou transferir uma ou mais competências essenciais no nível corporativo que

foram criadas em um dos seus negócios para outro de seus negócios.

Economias de escopo são economias de custo que a empresa cria ao compartilhar com êxito alguns dos seus recursos e

capacitações ou transferir uma ou mais competências essenciais no nível corporativo que foram criadas em um dos seus

negócios para outro de seus negócios.

Como ilustra a Figura 6.2, as empresas tentam criar valor a partir das economias de escopo por meio de dois tipos

básicos de economias operacionais: compartilhamento de atividades (vínculo operacional) e transferência de competên-
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Alto
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cias essenciais no nível corporativo (vínculo corporativo). A diferença entre compartilhar atividades e transferir compe-

tências baseia-se na maneira como recursos independentes são utilizados conjuntamente para criar economias de

escopo. Para criar economias de escopo os recursos tangíveis, tais como fábrica e equipamentos, ou outros ativos físicos

da unidade de negócios, muitas vezes têm de ser compartilhados. Recursos menos tangíveis, tais como o know-how de

fabricação, também podem ser compartilhados30. No entanto, o know-how transferido entre atividades independentes

sem recurso físico ou tangível envolvido é uma transferência de competência no nível corporativo, e não um comparti-

lhamento operacional de atividades.

Vínculo Operacional: Compartilhando Atividades
As empresas podem criar vínculo operacional compartilhando uma atividade básica (tal como sistemas de entrega de

estoque) ou uma atividade de suporte (tal como práticas de compra) – veja a discussão da cadeia de valor do Capítulo 3.

As empresas que utilizam a estratégia de diversificação relacionada restrita compartilham atividades para criar valor. A

Procter & Gamble (P&G) utiliza essa estratégia no nível corporativo. Os negócios de papel-toalha e fraldas de bebê usam

produtos de papel como insumo básico do processo de manufatura. A fábrica de produção de papel da empresa produz

insumos para ambos os negócios e é um exemplo de atividade compartilhada. Além disso, como ambos produzem arti-

gos de consumo, esses dois negócios provavelmente compartilham canais de distribuição e redes de venda.

A P&G recentemente adquiriu a Gillette Co. Embora a natureza exata do compartilhamento das atividades que será

possível depois de as duas empresas combinarem suas operações ainda tenha que ser determinada, há pouca dúvida de

que as capacidades de inovação das duas empresas serão integradas para facilitar o compartilhamento de atividades31.

Nas palavras de um analista, eis um exemplo do que pode acontecer: "A P&G se orgulha do que ela chama de "capaci-

dade de transferir tecnologia", principalmente sua motivação de aproveitar a tecnologia de uma marca para usar em

outra. Por exemplo, ela poderia aplicar parte da sua habilidade de cuidados com a pele (da marca Olay) nas lâminas de

barbear (produto da Gillette), já que as lâminas estão tentando incluir cada vez mais características de cuidados com a

pele32. As reações iniciais às possibilidades de criação de valor da transação entre a P&G e a Gillette foram bem favorá-

veis e um analista disse que a combinação das duas empresas "provavelmente será um casamento perfeito33". A capaci-

dade de compartilhar tecnologia de uma parte da empresa com outra pode ser um motivo para o otimismo do analista.

Se a P&G se tornar mais inovadora, isso será um resultado positivo, no sentido de que cada vez mais "a inovação é a

força direcionadora da criação de valor e da vantagem competitiva34".

As empresas esperam que o compartilhamento de atividades entre as unidades resulte em maior competitividade

estratégica e mais retornos financeiros35. Por exemplo, a Fidelity Investments criou uma unidade de gerenciamento de

dinheiro denominada Pyramis Global Advisors. Essa unidade da gigante geradora de serviços financeiros é responsável

pela supervisão das contas de ações de capital da Fidelity de investidores corporativos. Na época do lançamento da

Pyramis, a Fidelity era um player minoritário no mercado de administração de finanças de grandes empresas. Embora a

Pyramis vá operar separadamente dos outros negócios da Fidelity, algumas atividades, tais como o trabalho de analistas

financeiros, serão compartilhadas para reduzir custos e gerar economias de escala36.

Outras questões afetam até que ponto o compartilhamento de atividades cria resultados positivos. Por exemplo, os

gerentes de outros negócios da empresa podem sentir que um negócio recém-criado está recebendo ativos injusta-

mente. Esse pode ser o caso da Fidelity, em que, pelo menos em curto prazo, Robert J. Haber atuará como diretor de

investimentos do novo negócio. A questão é que Harber também continuará administrando o fundo de ações focado da

Fidelity, que havia subido 13% no final do terceiro trimestre de 2005 (um desempenho superior ao da maioria dos

outros fundos). Conseqüentemente, os analistas que trabalham no grupo do bem-sucedido fundo de ações focado

podem achar que o fato de Harber trabalhar simultaneamente como diretor de investimentos de um negócio recém-

formado na Fidelity pode reduzir a sua eficácia com o seu grupo37.

O compartilhamento de atividades também é arriscado porque os elos entre os negócios de uma empresa criam

elos entre os resultados. Por exemplo, se a demanda de um produto de um negócio diminuir, pode não haver receita

suficiente para cobrir os custos fixos exigidos para operar as instalações que estão sendo compartilhadas. As dificuldades

organizacionais como essas podem reduzir o êxito do compartilhamento de atividades38.

Embora o compartilhamento de atividades entre os negócios de uma empresa não esteja isento de riscos, pesquisas

mostram que ele pode criar valor. Por exemplo, estudos que analisaram aquisições de empresas da mesma indústria

(setor) (aquisições horizontais), tais como o setor bancário, revelaram que compartilhar recursos e atividades e, conse-
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qüentemente, criar economias de escopo, contribuiu para aumentos no desempenho após a aquisição e mais retornos

para os acionistas39. Além disso, se descobriu que as empresas que venderam unidades relacionadas nas quais o compar-

tilhamento de recursos era uma possível fonte de economias de escala produziam menos retornos do que aquelas que

venderam negócios não relacionados ao negócio principal da empresa40. Contudo, outras pesquisas descobriram que as

empresas com negócios estreitamente ligados corriam menos riscos41. Esses resultados indicam que ganhar economias

de escala compartilhando atividades entre os negócios de uma empresa pode ser importante para reduzir os riscos e

criar valor. Além disso, se obtêm resultados mais atraentes com o compartilhamento de atividades quando uma matriz

sólida o facilita42.

Vínculo Corporativo: Transferência de Competências Essenciais
Com o decorrer do tempo, os recursos intangíveis de uma empresa, tais como o seu know-how, se tornam a base das

competências essenciais. As competências essenciais no nível corporativo são conjuntos complexos de recursos e

capacitações que ligam negócios diferentes basicamente por meio de conhecimentos gerenciais, tecnológicos e expe-

riência43. As empresas que tentam criar valor pelo vínculo corporativo utilizam a estratégia de diversificação relacio-

nada associada44.

Competências essenciais no nível corporativo são conjuntos complexos de recursos e capacitações que ligam negócios

diferentes basicamente por meio de conhecimentos gerenciais, tecnológicos e experiência.

Existem pelo menos duas maneiras de a estratégia de diversificação relacionada associada ajudar as empresas a cria-

rem valor45. Primeiro, como as despesas de criar uma competência essencial foram incorridas em um dos negócios da

empresa, transferi-las para um segundo negócio elimina a necessidade desse segundo negócio alocar recursos para

desenvolvê-la. Esse é o caso da Henkel KGaA, em que a empresa pretende transferir sua competência em nanotecnolo-

gia de seu negócio de adesivos comerciais para seu negócio de adesivos industriais46. A intangibilidade dos recursos é

uma segunda fonte de criação de valor por meio do vínculo corporativo. Os recursos intangíveis são difíceis de serem

entendidos e imitados pelos concorrentes, por isso a unidade que recebe uma competência no nível corporativo transfe-

rida geralmente obtém vantagem competitiva imediata sobre seus rivais47.

Várias empresas transferiram com sucesso uma ou mais competências essenciais no nível corporativo entre seus

negócios. A Virgin Group Ltda. transfere sua competência essencial de marketing entre os negócios de viagem, cosméti-

cos, música, bebidas, telefones móveis, academias, e vários outros48. A Thermo Electron utiliza sua competência essen-

cial de empreender para iniciar novos empreendimentos e manter uma rede dos mesmos49. A Honda criou e transferiu

sua competência de design e fabricação de motores para seus negócios de fabricação de produtos tais como motocicle-

tas, cortadores de grama, carros e caminhões. No tocante a motores menores, por exemplo, essas transferências de com-

petências no nível corporativo foram extremamente bem-sucedidas em termos de design e fabricação, no sentido de

que os administradores da companhia acham que "a Honda se tornou conhecida como líder na criação de motores con-

fiáveis de quatro tempos, avançados tecnologicamente e de fácil ignição50".

Uma das formas pelas quais os gerentes facilitam a transferência de competências essenciais no nível corporativo é

mudando o pessoal-chave para novos cargos de gerência51. No entanto, o gerente de um negócio mais antigo pode relu-

tar em transferir pessoas-chave que acumularam conhecimentos e experiências fundamentais para o êxito dos negócios.

Conseqüentemente, pode ser difícil encontrar gerentes com capacidade de facilitar a transferência de uma competência

essencial podem vir com ágio ou as pessoas-chave envolvidas podem não querer a transferência. Além disso, os gerentes

do alto escalão do negócio que está transferindo podem não querer as competências transferidas para um novo negócio

para atingir os objetivos de diversificação da empresa. Esse pode ser o caso da Fidelity Investments, em que os gerentes

dos outros negócios da empresa (p. ex., o seu negócio 401(k)) podem não querer que uma ou mais competências sejam

transferidas para a recém-criada Pyramis Global Advisors. As pesquisas corroboram parcialmente alguma hesitação por

parte dos gerentes quando se trata de transferência, pois se descobriu que transferir experiência em negócios baseados

na manufatura geralmente não resulta em um desempenho melhor52. Além disso, aparentemente os negócios nos quais

o desempenho melhora demonstram uma paixão em toda a empresa por buscar transferência de aptidões e mecanis-

mos de coordenação adequados para realizar economias de escopo.
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Poder de Mercado
As empresas que utilizam uma estratégia de diversificação relacionada podem conseguir poder de mercado quando uti-

lizam sua estratégia relacionada restrita ou estratégia relacionada associada. O poder de mercado existe quando uma

empresa consegue vender seus produtos acima do nível competitivo definido ou reduzir os custos de suas atividades

primárias e de suporte abaixo do nível competitivo, ou ambos53. A Federated Department Stores Inc. (matriz da Macy's)

adquiriu a May Department Stores Co. (matriz da Foley's) em parte para dar à empresa combinada a influência neces-

sária para reduzir vários custos, tais como os de compra e distribuição, para abaixo dos concorrentes54. Ter poder de

mercado ajuda as empresas a utilizar em sua estratégia de diversificação relacionada com êxito.

O poder de mercado existe quando uma empresa consegue vender seus produtos acima do nível competitivo definido

ou reduzir os custos de suas atividades primárias e de suporte abaixo do nível competitivo, ou ambos.

Como foi explicado no Enfoque Estratégico, o poder de mercado é uma das forças que impulsiona a aquisição proposta

da Maytag Corp. pela Whirlpool Corp. A transação entre essas duas empresas pode enfrentar desafios legais, basicamente

porque a empresa combinada teria uma grande parte de determinados mercados norte-americanos (p. ex., máquinas de

lavar). Porém, se aprovada, a Whirpool e a Maytag podem ter recursos e capacidades complementares que, quando integra-

dos, poderão resultar em um maior poder de mercado. A empresa combinada pode ter a influência para reduzir custos (por

meio de compras globais e reestruturações estratégicas, por exemplo)55 e aumentar a venda de produtos utilizando design

compatível e habilidades de inovação para diferenciar muito seus produtos daqueles que os concorrentes estão oferecendo56.

Obter um ou ambos os resultados aumentaria o poder de mercado da Whirpool em relação a seus concorrentes. No

entanto, aumentar seu poder de mercado é um desafio porque os concorrentes não estão parados. O Grupo Haier da China

(um grande conglomerado), por exemplo, está tentando estabelecer uma marca global para sua gama de produtos57.

Além dos esforços para obter escala como meio de aumentar o poder de mercado, como a Whirpool está tentando

fazer adquirindo a Maytag, as empresas podem criar poder de mercado pela concorrência multiponto e integração ver-

tical58. A concorrência multiponto existe quando duas ou mais empresas diversificadas competem simultaneamente na

mesma área de produtos ou mercados geográficos59. As medidas tomadas pela United Parcel Service (UPS) e a FedEx

em dois mercados, entrega de um dia para o outro e remessa por terra, ilustram a concorrência multiponto. A UPS

mudou para entrega de um dia para outro, o sustentáculo da FedEx; a FedEx vem comprando ativos de transporte por

caminhões para mudar para remessa por terra que é o sustentáculo da UPS. Além disso, existe a concorrência geográfica

por mercados à medida que a DHL, a empresa de remessas mais sólida da Europa, está tentando entrar no mercado

norte-americano60. Esses três concorrentes (UPS, FedEx e DHL) estão tentando entrar em grandes mercados estrangei-

ros para obter uma participação de mercado ou ampliar a parcela já existente. Por exemplo, como foi permitido que a

China entrasse na OMC (Organização Mundial do Comércio) e os representantes do governo declararam o mercado

mais aberto à concorrência estrangeira, a luta pela participação de mercado global entre essas três maiores entregadoras

está violenta na China e em outros países61. Se uma dessas empresas tiver sucesso em obter uma posição sólida em

vários mercados enquanto compete com suas rivais, seu poder de mercado pode aumentar.

A concorrência multiponto existe quando duas ou mais empresas diversificadas competem simultaneamente na

mesma área de produtos ou mercados geográficos.

Algumas empresas que utilizam uma estratégia de diversificação relacionada se envolvem em integração vertical

para obter poder de mercado. A integração vertical existe quando uma empresa produz seus próprios insumos (inte-

gração para trás) ou a sua própria fonte de distribuição de produtos (integração para frente). Em alguns casos as

empresas integram parcialmente suas operações, produzindo e vendendo seus produtos utilizando os negócios da

empresa e fontes externas62.

A integração vertical existe quando uma empresa produz seus próprios insumos (integração para trás) ou a sua pró-

pria fonte de distribuição de produtos (integração para a frente).

A integração vertical normalmente é utilizada no negócio essencial da empresa para obter poder de mercado sobre

seus rivais. Obtém-se poder de mercado quando a empresa desenvolve a capacidade de economizar em suas próprias

Administração Estratégica162

CapHITT06.qxd  21.09.07  17:55  Page 162



Capítulo 6 | Estratégia no Nível Corporativo 163

Enfoque Estratégico
Adicionar os Produtos da Maytag aos da Whirlpool: um
Esforço para Criar Poder de Mercado

Com as vendas ultrapassando US$ 13 bilhões, mais de 68.000 empregados e
aproximadamente 50 centros de manufatura e tecnologia em todo o mundo no
final de 2004, a Whirlpool Corp. era uma das principais fabricantes e vendedoras
de eletrodomésticos. Oferecendo produtos para a cozinha (geladeiras, congela-
dores, máquinas de fazer gelo, microondas), lavanderia (máquinas de lavar roupa
e secadoras), e para toda a casa (tratamento de ar, tratamento de água, aqueci-
mento e refrigeração central), a Whirlpool fabrica produtos para praticamente
todos os aspectos da vida caseira.

A inovação de produtos é fundamental para os esforços da Whirlpool de utili-
zar com êxito sua estratégia relacionada restrita no nível corporativo. Incluindo
itens quase que exclusivamente para casas, os produtos da Whirlpool estão agru-
pados em negócios denominados Cozinha (geladeiras, fogões etc.), Lavanderia
(máquinas de lavar roupa e secadoras) e Casa Inteira (purificadores de ar e trata-
mento de água etc.). O compartilhamento de tecnologias baseadas em inova-
ções e canais de distribuição entre esses negócios é fundamental para os esfor-
ços da empresa de criar poder de mercado.

A nova lavadora Duet é uma recente inovação de produto. Comparada com
as máquinas de lavar roupa padrão, essa utiliza 70% menos água e 61% menos
eletricidade. Outra vantagem da Duet é que determinados tecidos de lã podem
ser lavados nela, o que elimina gastos com lavanderia. De acordo com a
empresa, a "Duet se tornou o primeiro eletrodoméstico na América do Norte com
certificação da The Woolmark Company, a maior fabricante de lã do mundo, de
limpar lã lavável com segurança".

Mas nem tudo vai bem para a Whirlpool. Como acontece com vários fabrican-
tes, o crescimento e a lucratividade da empresa estão sendo ameaçados pelos
concorrentes mundiais como a LG Electronics e Samsung, da Coréia, e o Grupo
Haier, da China. Além de reduzir seus custos internos, a Whirlpool decidiu que
aumentar o tamanho de suas operações daria a escala necessária para reduzir
ainda mais seus custos, talvez até abaixo dos custos dos seus concorrentes que
vendem a preço baixo. Em outras palavras, a Whirlpool queria reduzir seus cus-
tos para aumentar seu poder de mercado.

Depois de observar outras empresas dando lances pela Maytag Corporation
(a terceira maior fabricante de eletrodomésticos, depois da Whirlpool e da GE), a
Whirlpool entrou na concorrência e foi informada em agosto de 2005 de que a
diretoria da Maytag havia aprovado sua oferta de aquisição por US$ 1,6 bilhão.
No final do terceiro trimestre de 2005, o negócio estava aguardando aprovação
legal. Se fosse aprovada, a transação resultaria que a empresa recém-criada irá
ficar com cerca de 72% do mercado de máquinas de lavar roupa em vendas de
unidades, 81% do mercado de secadoras a gás, 74% do mercado de secadoras
elétricas e 31% do mercado de geladeiras. Foi o tamanho dessas participações
de mercado que fez com que algumas pessoas concluíssem que a transação
proposta poderia se deparar com desafios legais.

Fontes: 2005, Whirlpool bid accepted, Dallas Morning News, 23 de agosto, D 11; 2005, Whirlpool Corporation,
Homepage da Whirlpool Corporation, 23 de agosto; 2005, Whirlpool Corporation Worldwide, Homepage da Whir-
lpool Corporation, 23 de agosto, W. Ryberg, 2005, Maytag board Oks 51.68 billion deal with Whirlpool, Des Moines
Register, 18 de agosto; W. Ryberg, 2005, Purchase may face antitrust trouble, Des Moines Register, 20 de agosto;
A.R. Sorkin, 2005, Group led by Chinese appliance maker bids for Maytag, New York Times, 21 de junho.
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operações, evitar custos de mercado, melhorar a qualidade dos produtos e, possivelmente, proteger sua tecnologia de ser

imitada por seus rivais63. Também se cria poder de mercado quando as empresas têm elos sólidos entre seus ativos para

os quais não existe preço de mercado. Definir um preço de mercado resultaria em altos custos de procura e transação,

portanto as empresas tentam integrar verticalmente em vez de continuar em negócios separados64.

Existem limites para a integração vertical. Por exemplo, um fornecedor externo pode produzir o produto a um

custo mais baixo. Conseqüentemente as transações internas da integração vertical podem ser caras e reduzir a lucrativi-

dade em relação aos concorrentes. Além disso, podem ocorrer custos burocráticos na integração vertical. Portanto,

como a integração vertical pode exigir investimentos consideráveis em tecnologias específicas, ela pode reduzir a flexibi-

lidade da empresa, principalmente quando a tecnologia muda rapidamente. Por fim, mudanças na demanda criam pro-

blemas de equilíbrio e coordenação de capacidade. Se um negócio cria uma peça para outro negócio interno, mas obter

economias de escala requer que a primeira divisão fabrique quantidades que estão acima da capacidade de absorção do

comprador interno, será necessário vender peças fora da empresa e para o negócio interno. Conseqüentemente, embora

a integração vertical possa criar valor, principalmente por meio de poder de mercado sobre os concorrentes, isso não

ocorre sem riscos e custos65.

Por exemplo, a empresa farmacêutica Merck, que antes era dona de uma empresa de administração de benefícios

farmacêuticos denominada Medco Health. A Medco atua como intermediária entre pacientes, seguradoras e fabricantes

de remédios, o que levou a conflito de interesses com sua matriz. Em termos de receita, a Medco era 50% maior do que

a Merck, mas tinha uma margem de lucro bem menor. Devido às dores de cabeça legais provocadas pelos conflitos de

interesse, bem como pela pequena margem de lucro e um desejo de concentrar mais atenção em sua própria lucrativi-

dade subjacente, a Merck saiu da Medco na metade de 2003. Essa decisão indicou que os benefícios que a Merck espe-

rava da integração vertical não se materializaram totalmente66.

Muitas empresas de fabricação não buscam mais a integração vertical como meio de obter poder de mercado67. Na

verdade a não integração é o foco da maioria das empresas de transformação, tal como a Intel e a Dell, e até de algumas

grandes companhias automobilísticas, tal como a Ford e a General Motors, à medida que elas vão criando redes inde-

pendentes de fornecedores68. A Solectron Corp., uma fabricante, representa uma nova geração de grandes geradores de

cadeia que está ajudando a patrocinar essa revolução no gerenciamento da cadeia de fornecedores69. Essas empresas

muitas vezes administram linhas inteiras de produtos de seus clientes e oferecem serviços que vão desde gerenciamento

de estoque até o serviço pós-venda. Realizar negócios por meio do e-commerce (comércio eletrônico) também permite

que a integração vertical se transforme em "integração virtual70". Conseqüentemente são possíveis relações mais estrei-

tas com fornecedores e clientes pela integração virtual ou meios eletrônicos de integração, o que permite que as empre-

sas reduzam seus custos de processamento de transações, melhorem suas aptidões de gerenciamento da cadeia de forne-

cedores e aumentem o controle dos seus inventários. Isso indica que a integração virtual pode ser uma fonte mais

comum de ganhos de poder de mercado para as empresas de hoje em dia.

Vínculo Operacional Simultâneo e Vínculo Corporativo
Como indica a Figura 6.2, algumas empresas buscam simultaneamente o vínculo operacional e corporativo para criar

economias de escopo71. Embora difícil, a capacidade de criar economias de escopo simultaneamente compartilhando

atividades (vínculo operacional) e transferindo competências essenciais (vínculo corporativo) é muito difícil para os

concorrentes entenderem e aprenderem a imitar. No entanto, as empresas que falham em seus esforços para obter vín-

culo operacional e corporativo simultaneamente podem criar o oposto do que estão buscando: deseconomias de escopo

em vez de economias de escopo72.

A Walt Disney Co. utiliza uma estratégia de diversificação relacionada para criar simultaneamente economias de

escopo por meio de vínculo operacional e corporativo. No seu negócio de Estúdio de Entretenimento, por exemplo, a

Disney pode obter economias de escopo compartilhando atividades entre várias empresas de distribuição de filmes,

como a Touchstone Pictures, Hollywood Pictures e a Dimension Films, entre outras. O conhecimento amplo e pro-

fundo a respeito dos clientes é uma capacidade na qual a Disney se baseia para criar competências essenciais em termos

de propaganda e marketing. Com essas competências a Disney consegue criar economias de escopo pelo vínculo corpo-

rativo quando vende produtos que são destacados nos seus filmes por meio dos canais de distribuição que são parte de

seus negócios de Parques e Resorts e Produtos de Consumo. Conseqüentemente, os personagens criados nos filmes

(como personagens do filme Rei Leão) se transformam em bonecos que são comercializados nas lojas Disney (que são
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parte do negócio de Produtos de Consumo). Além disso, os temas criados nos filmes se tornam fonte de novos brinque-

dos dos parques temáticos da empresa, que são parte do negócio de Parques e Resorts73.

Como descrevemos, a Walt Disney Co. utiliza com êxito a diversificação relacionada como uma estratégia no nível

corporativo com a qual ela cria economias de escopo compartilhando algumas atividades e transferindo competências

essenciais. No entanto, é difícil para os investidores realmente observar o valor criado por uma empresa (como a Walt

Disney Co.) à medida que ela vai compartilhando atividades e transferindo competências essenciais. Por isso, o valor

dos ativos de uma empresa que utiliza uma estratégia de diversificação para criar economias de escopo dessa maneira

tende a ser descontado pelos investidores, normalmente, porque os investidores se deparam com "uma questão rema-

nescente sobre se várias fontes de renda irão ou não ultrapassar as despesas gerais de várias plataformas74".

Diversificação Não Relacionada

As empresas não buscam o vínculo operacional nem corporativo quando utilizam a estratégia no nível corporativo de

diversificação não relacionada. Uma estratégia de diversificação não relacionada (Ver a Figura 6.2) pode criar valor por

meio de dois tipos de economias financeiras. Economias financeiras são economias de custo realizadas por meio de

alocações melhoradas de recursos financeiros com base em investimentos dentro ou fora da empresa75.

Economias financeiras são economias de custo realizadas por meio de alocações melhoradas de recursos financeiros

com base em investimentos dentro ou fora da empresa.

Alocações eficientes de capital interno podem levar a economias financeiras e reduzem o risco entre os negócios da

empresa; por exemplo, levando à criação de um portfólio de negócios com perfis de risco diferentes. O segundo tipo de

economia financeira diz respeito à compra de outras corporações e depois à reestruturação de seus ativos. Nesse caso, a

empresa diversificada compra outra empresa, reestrutura os ativos da mesma de forma que possa operar de maneira

mais lucrativa e depois vende essa empresa para obter lucro no mercado externo76. A seguir discutimos os dois tipos de

economias financeiras com mais detalhes.

Alocação Eficiente no Mercado Interno de Capitais
Numa economia de mercado, considera-se que os mercados de capitais alocam capital eficientemente. Consegue-se efi-

ciência à medida que os investidores adquirem participações acionárias (propriedade) esperando altos valores de fluxo de

caixa. O capital também é alocado por meio de dívidas, à medida que os acionistas e credores tentam melhorar o valor

dos seus investimentos adquirindo participação em negócios com perspectivas de grande crescimento e lucratividade.

Nas empresas extremamente diversificadas, o escritório da matriz distribui capital entre seus negócios para criar

valor para toda a corporação. A natureza dessas distribuições pode gerar ganhos provenientes das alocações no mercado

interno de capitais que são maiores do que os ganhos que seriam acumulados pelo fato de o capital ser alocado pelo

mercado de capitais externo77. Isso ocorre porque enquanto administram o portfólio de negócios da empresa, as pessoas

que trabalham na matriz podem obter acesso a informações detalhadas e precisas sobre o desempenho real e o possível

no futuro desses negócios.

Em comparação com o pessoal da matriz, os investidores têm um acesso relativamente limitado a informações

internas e só podem fazer uma estimativa dos desempenhos e das perspectivas futuras de cada negócio. Além disso,

embora os negócios que buscam capital tenham que fornecer informações a possíveis fornecedores (tais como bancos e

companhias de seguro), as empresas com mercados internos de capital podem ter pelo menos duas vantagens em ter-

mos de informações. Primeiro, as informações fornecidas aos mercados de capital pelos relatórios anuais e outras fontes

podem não incluir informações negativas, enfatizando, em vez disso, as perspectivas e os resultados positivos. As fontes

externas de capital têm uma capacidade limitada de entender a dinâmica operacional das grandes organizações. Nem

mesmo os acionistas externos que têm acesso a informações têm garantia de uma revelação completa78. Em segundo

lugar, embora uma empresa tenha que disseminar informações, elas também são disponibilizadas simultaneamente para

os seus atuais e possíveis concorrentes. Com a percepção obtida pelo estudo dessas informações, os concorrentes tentam

imitar a estratégia de criação de valor de uma empresa. Conseqüentemente, a capacidade de alocar capital eficiente-
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mente por um mercado interno pode ajudar a empresa a proteger as vantagens competitivas que cria enquanto utiliza a

sua estratégia no nível corporativo e suas várias estratégias no nível de unidades de negócios.

Se for necessária uma intervenção de fora da empresa para fazer correções nas alocações de capital, apenas são pos-

síveis mudanças significativas, tais como forçar a empresa a pedir falência ou mudar a equipe da alta gerência. Como

alternativa, num mercado interno de capital, o escritório da matriz pode ajustar suas correções, como por exemplo,

optar por ajustar os incentivos dos gerentes ou sugerir mudanças estratégicas em um dos negócios da empresa.

Conseqüentemente o capital pode ser alocado de acordo com critérios mais específicos do que é possível nas aloca-

ções no mercado externo. Como possui informações menos precisas, o mercado externo pode não conseguir alocar

recursos adequadamente para investimentos de alto potencial. O escritório da matriz de uma empresa diversificada

pode executar mais eficazmente tarefas como disciplinar equipes de gerência com desempenho abaixo do esperado

pelas alocações de recursos79.

No entanto, pesquisas indicam que nos mercados de capital eficientes, a estratégia de diversificação não relacionada

pode ser descontada80. "Há anos, as bolsas de valores vêm aplicando um 'desconto de conglomerados': elas avaliam os

conglomerados de transformação diversificados a 20% ou menos, em média, do valor da soma das suas partes. Esse des-

conto ainda é aplicável em bons e maus momentos econômicos. Os grandes fabricantes (como a GE) podem desafiá-lo

por algum tempo, mas os mais comuns (como a Philips e a Siemens) não podem"81. Um dos motivos para esse des-

conto poder ser que as firmas às vezes substituem aquisições por inovações. Nesses casos, é alocada uma quantidade

excessiva de recursos para analisar e concluir aquisições para diversificar ainda mais uma empresa em vez de alocar uma

quantidade adequada de recursos para nutrir inovações internas. Isso aconteceu em algumas companhias farmacêuticas

japonesas entre 1975 e 1995, uma época na qual a "diversificação corporativa era uma estratégia que servia de substituto

para inovações significativas82".

Apesar dos desafios associados a ela, várias corporações continuam utilizando a estratégia de diversificação não

relacionada83. Isso com certeza é o que ocorre na Europa, onde o uso da estratégia de diversificação não relacionada está

aumentando84, e nos mercados emergentes também. O calcanhar de Aquiles das empresas que utilizam a estratégia de

diversificação não relacionada numa economia desenvolvida é que os concorrentes podem imitar economias financeiras

mais facilmente do que podem imitar o valor obtido das economias de escopo criadas pelo de vínculo operacional e

corporativo. Esse é um problema menor nas economias emergentes, em que a ausência de uma "infra-estrutura flexível"

(incluindo intermediários financeiros eficazes, regulamentações sólidas e leis de contrato) dá suporte e incentiva o uso

da estratégia de diversificação não relacionada85. Na verdade, nas economias emergentes tais como a da Índia e do

Chile, a diversificação aumenta o desempenho das empresas afiliadas com grandes grupos comerciais diversificados86.

Os níveis crescentes das aptidões das pessoas que trabalham nas corporações situadas em mercados emergentes podem

dar suporte ao uso bem-sucedido da estratégia de diversificação não relacionada87.

Reestruturação de Ativos
Também é possível criar economias financeiras quando as empresas aprendem como criar valor comprando, reestrutu-

rando e depois vendendo os ativos de outras empresas no mercado externo88. Como no ramo de imóveis, comprar ati-

vos a preço baixo, reestruturá-los e vendê-los a preços mais altos do que o seu custo gera um retorno positivo sobre o

capital investido na empresa89. Nos últimos anos, o Blackstone Group, uma empresa privada, comprou e reestruturou

ativos de hotel. O Blackstone adquiriu a Wyndham International Inc. em 2005 com a intenção de criar um nome como

base para reestruturar positivamente os ativos da cadeia. A Blackstone comprou e reestruturou os ativos da cadeia de

143 hotéis AmeriSuites, antes de vender a cadeia com lucro para a Hyatt Corp.90

Criar economias financeiras adquirindo e reestruturando os ativos de outras empresas requer um entendimento de

permutas significativas. O sucesso normalmente requer um foco em negócios sólidos e de baixa tecnologia devido à

incerteza da demanda de produtos de alta tecnologia. Nos negócios de alta tecnologia, as decisões de alocação de recur-

sos se tornam demasiadamente complexas, o que cria uma sobrecarga de processamento de informações nos pequenos

escritórios da matriz da corporação que são comuns em empresas diversificadas não relacionadas. Os negócios de alta

tecnologia normalmente dependem de recursos humanos; essas pessoas podem sair ou exigir salários mais altos e, con-

seqüentemente, se apropriar ou exaurir o valor de uma empresa adquirida91.

Comprar e reestruturar ativos baseados em serviços para que eles sejam vendidos com lucro no mercado

externo também é difícil. Nesse caso, a venda geralmente é resultado de relações estreitas entre um cliente e o repre-
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sentante da empresa que está sendo reestruturada. Conseqüentemente, tanto para as empresas de alta tecnologia

quanto para as empresas baseadas em serviços, relativamente poucos ativos tangíveis podem ser reestruturados para

criar valor que possa ser vendido com lucro. É difícil reestruturar ativos intangíveis tais como capital humano e rela-

ções eficazes que surgiram com o decorrer do tempo entre compradores (clientes) e vendedores (pessoal da empresa).

Diversificação que Neutraliza o Valor: Incentivos e Recursos

Os objetivos que as empresas buscam quando utilizam estratégias de diversificação relacionada e diversificação não rela-

cionada têm potencial de ajudar a empresa a criar valor utilizando uma estratégia no nível corporativo. No entanto,

essas estratégias, bem como as estratégias de diversificação de um único negócio e de negócios dominantes, às vezes são

utilizadas como objetivo de neutralizar em vez de criar valor. Como vamos discutir a seguir, podem surgir incentivos

diferentes para diversificar, e a qualidade dos recursos da firma pode permitir apenas a diversificação que neutraliza, em

vez de criar valor.

Incentivos para Diversificar
Os incentivos para diversificar vêm tanto do ambiente externo como do interno da empresa. Entre os incentivos

externos estão normas antitruste e leis de impostos. Entre os incentivos internos estão desempenho ruim, fluxos de

caixa futuro incerto e a busca de sinergia e redução de riscos para a empresa.

Normas Antitruste e Leis de Impostos
As políticas antitruste e as leis de impostos do governo deram incentivos às empresas norte-americanas para diver-

sificar nos anos 60 e 7092. As leis antitruste que proibiam fusões que aumentavam o poder de mercado (pela integração

vertical ou horizontal) foram colocadas em prática rigorosamente nesse período93. A atividade de fusões que produzi-

ram a diversificação de conglomerados foi incentivada principalmente pela Lei Antifusão Celler-Kefauver (1950), que

desincentivava fusões horizontais e verticais. Conseqüentemente, muitas das fusões durante os anos 60 e 70 eram da

natureza de "conglomerado", envolvendo empresas que buscavam linhas de negócios diferentes. Entre os anos de 1973 e

1977, 79,1% de todas as fusões eram conglomeradas94.

Nos anos 80, a colocação em prática do antitruste diminuiu, o que resultou em mais e maiores fusões horizontais

(aquisições de empresas-alvo na mesma linha de negócio, tal como uma fusão entre duas companhias de petróleo95).

Além disso, os bancos de investimentos se tornaram mais abertos aos tipos de fusões facilitados pelas mudanças nas

normas; conseqüentemente, as aquisições de empresas por outras aumentaram para quantidades sem precendentes96.

Os conglomerados ou as empresas extremamente diversificadas dos anos 60 e 70, se tornarem mais "focados" nos anos

80 e início dos anos 90 à medida que as restrições às fusões foram relaxadas e a reestruturação foi implantada97.

No final dos anos 90 e início da década de 2000, surgiram preocupações antitruste novamente com o grande

volume de fusões e aquisições (Ver o Capítulo 7)98. As fusões atualmente estão recebendo uma análise mais minuciosa

do que recebiam nos anos 80 e no início dos anos 9099. Como observamos no Enfoque Estratégico, espera-se que a

transação proposta entre a Whirlpool e a Maytag seja cuidadosamente analisada pelos legisladores.

Os efeitos fiscais da diversificação refreiam não só as mudanças nos impostos das pessoas jurídicas, mas também

nas alíquotas de impostos individuais. Algumas empresas (principalmente as mais amadurecidas) geram mais caixa de

suas operações do que podem reinvestir com lucro. Algumas pessoas argumentam que fluxos livres de caixa (ativos

financeiros líquidos para os quais os investimentos nos negócios atuais não são mais viáveis economicamente) deveriam

ser redistribuídos aos acionistas como dividendos100. No entanto, nos anos 60 e 70, os dividendos foram tributados mais

pesadamente do que os ganhos de capital. Conseqüentemente, antes de 1980, os acionistas preferiam que as empresas

utilizassem os fluxos livres de caixa para comprar e criar empresas em indústrias de alto desempenho. Se o valor das

ações da empresa subir em longo prazo, os acionistas podem receber um retorno melhor sobre esses fundos do que

receberiam se os mesmos fossem redistribuídos como dividendos porque os retornos das vendas de ações seriam tribu-

tados mais levemente do que os dividendos.

No entanto, de acordo com a Lei de Reforma Fiscal de 1986, a mais alta alíquota de imposto individual comum foi

reduzida de 50 para 28% e o imposto especial sobre ganhos de capital foi alterado para tratar os ganhos de capital como
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renda comum. Essas mudanças criaram incentivos para os acionistas pararem de encorajar as empresas a reter fundos

para fins de diversificação. As mudanças nas leis fiscais também influenciaram um aumento de alienações de unidades

de negócio depois de 1984. Conseqüentemente enquanto por um lado as alíquotas de impostos individuais para ganhos

de capital e dividendos criaram um incentivo aos acionistas para aumentar a diversificação antes de 1986101, elas incen-

tivaram menos diversificação depois de 1986, a menos que fosse financiada por uma dívida dedutível do imposto de

renda. A eliminação das deduções de participação pessoal, bem como a menor atratividade dos ganhos retidos para os

acionistas, pode provocar o uso de maior alavancagem para as empresas, pela qual a despesa com participação acionária

é dedutível do imposto de renda.

As leis fiscais para pessoas jurídicas também afetam a diversificação. As aquisições normalmente aumentam as ver-

bas para depreciação de ativos da empresa. A maior depreciação (uma despesa que não está no fluxo de caixa) produz

menos renda tributável, o que representa um incentivo a mais para as aquisições. Antes de 1986, as aquisições podem

ter sido o meio mais atraente de assegurar benefícios fiscais102. As mudanças recentes recomendadas pelo Conselho

Financeiro de Padrões Contábeis – eliminando o método de "pool" de participações acionárias para a contabilidade dos

ativos da empresa adquirida e eliminando a baixa de pesquisa e desenvolvimento em andamento – reduzem alguns dos

incentivos para fazer aquisições em indústrias de alta tecnologia relacionadas (essas mudanças são discutidas com mais

detalhes no Capítulos 7)103.

Embora tenha havido um relaxamento nas normas federais nos anos 80 e um reaperto no final dos anos 90, várias

indústrias (setores) passaram por mais fusões devido à atividade de desregulamentação específica de cada indústria

(setor) , incluindo bancos, telecomunicações, petróleo e gás, e serviços públicos elétricos. As mudanças nas normas tam-

bém afetaram a convergência entre os setores de mídia e telecomunicação, o que permitiu uma série de fusões, tais

como as sucessivas fusões da Time Warner e AOL Time Warner. A Comissão Federal de Comunicações (FCC) adotou

um parecer extremamente contestado que "permite às empresas de comunicação serem donas de emissoras de TV que

atinjam 45% dos lares norte-americanos, em comparação com 35% anteriormente; serem donas de três estações nos

maiores mercados (em comparação com duas anteriormente), e de uma estação de TV e de um jornal na mesma

cidade104. Os críticos argumentaram que a mudança nas normas permitiu uma "orgia de fusões e aquisições" e que isso

era "uma vitória da livre empresa, mas não uma vitória da liberdade de expressão105". Embora a FCC tenha estipulado

novas regras, essas revisões das normas foram consideradas substancialmente não justificadas pelo Congresso, que as

remeteram para a FCC para deliberação. Além disso, o Congresso está estudando uma legislação que pode afetar a regu-

lamentação do setor de comunicações, incluindo restrições no tocante à posse de meios de comunicação106. Devido à

mudança legal iminente, uma série de empresas cogitaram possíveis aquisições. Por exemplo, a FCC permitiu que as

operadoras de TV a cabo entrassem no setor de serviço de telefonia local. Em Orange County, Califórnia, as operadoras

de TV a cabo agora fornecem 25% do serviço de telefonia local. As operadoras de telefonia também estão entrando no

setor de venda de serviços de televisão, embora a tecnologia tenha atrapalhado até recentemente porque as altas fre-

qüências, que os sinais de TV utilizam, falham nos fios finos de cobre. Em determinado momento, para superar esse

problema, a SBC, uma grande operadora local de telefonia, cogitou adquirir a Direct TV, líder no mercado de TV por

satélite107. Conseqüentemente, essas mudanças na legislação que descrevemos criam incentivos para a diversificação.

Desempenho Ruim
Algumas pesquisas revelam que baixos retornos estão associados a graus mais elevados de diversificação108. Se o "bom

desempenho elimina a necessidade de maior diversificação109", então o desempenho ruim pode incentivar a diversifica-

ção. O mau desempenho pode levar a uma maior diversificação, como fez na ex-empresa independente Sears Roebuck e

Co., principalmente se existirem recursos para fazê-lo110.

Nos anos 90 e no início do século 21, a Sears lutou e ficou à beira da falência, mas resistiu a ameaças competitivas

de várias frentes, incluindo a forte entrada Home Depot e da Lowe's no setor de eletrodomésticos (que eram itens de

alta margem para a Sears).

Uma das respostas da Sears às ameaças que estava enfrentando foi diversificar suas operações. A compra da Land's

End em 2002, por exemplo, fez a Sears trabalhar com um tipo diferente de roupas. No entanto, no total, os esforços que

a Sears envidou para melhorar o seu desempenho, incluindo decisões relacionadas à diversificação, não foram bem-

sucedidos. Em novembro de 2004, a Sears e a Kmart se fundiram para formar o que a empresa chamou de "uma nova e

grande loja de varejo", a Sears Holding Company, que é extremamente diversificada e a terceira maior varejista nos

Estados Unidos111. O tempo dirá se criar uma corporação amplamente diversificada é o caminho para o sucesso estraté-

gico que escapou à Sears e à Kmart quando elas eram empresas independentes.
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FIGURA 6.3 A Relação Curvilínea entre Diversificação e Desempenho

Pesquisas e a experiência de várias empresas indicam que pode existir uma relação curvilínea geral, como a ilus-

trada na Figura 6.3, entre a diversificação e o desempenho112. A empresa alemã de mídia Bertelsmann foi levada pelo

seu CEO, na época, Thomas Middelhof, a uma série de novos empreendimentos, principalmente na Internet, que con-

sumiram os recursos da empresa e proporcionaram muito pouco retorno sobre o investimento. O CEO atual, Gunther

Thielen, está enfatizando uma volta ao básico, se desfazendo dos negócios não essenciais, tais como os empreendimen-

tos na Internet. "O rumo da empresa ficou bem claro depois que decidiu", disse um consultor alemão, “se concentrar

nos negócios que eles entendem e dominam". Entre esses negócios estão produzir livros, revistas, músicas e programas

de TV. Sob a liderança de Thielen, a Bertelsmann reagrupou e se concentrou novamente no que sabe fazer melhor113.

Fluxos de Caixa Futuro Incertos
À medida que a linha de produtos de uma empresa vai amadurecendo ou é ameaçada, a diversificação pode ser vista

como uma estratégia de defesa importante114. Pequenas empresas em indústrias (setores) maduras ou que estão amadu-

recendo, às vezes acham que é necessário diversificar para a sobrevivência em longo prazo115. Por exemplo, a incerteza

foi um dos principais motivos para a diversificação entre as empresas ferroviárias nos anos 60 e 70. As ferrovias diversi-

ficaram principalmente porque se achava que a indústria de caminhões podia ter um impacto consideravelmente nega-

tivo sobre o setor ferroviário. A indústria de caminhões criou incerteza para os operadores ferroviários quanto aos

níveis futuros de demanda pelos seus serviços.

Diversificar para outros mercados de produtos ou para outros negócios pode reduzir a incerteza quanto aos futuros

fluxos de caixa da empresa. Competir em cinco partes do segmento de refeição casual ajuda a reduzir a incerteza para a

Brinker International, por exemplo. Nesse caso, embora a demanda por um dos conceitos de restaurante da Brinker

possa cair em um determinado momento, a demanda por um ou mais dos outros conceitos pode aumentar na mesma

época. A incerteza quanto aos fluxos de caixa é um dos motivos pelos quais a Brinker diversificou para partes diferentes

do segmento de refeição casual do setor de restaurantes.

Sinergia e Redução dos Riscos da Empresa
As empresas diversificadas que buscam economias de escopo geralmente têm investimentos que são inflexíveis demais

para realizar sinergia entre as unidades de negócios. Conseqüentemente, pode surgir uma série de problemas. Existe

sinergia quando o valor criado pelas unidades de negócios que trabalham juntas é maior do que o valor que essas mes-

mas unidades criam trabalhando independentemente. Mas à medida que a empresa aumenta o vínculo entre as suas uni-

dades de negócios, ela também aumenta o seu risco de fracasso porque a sinergia cria uma interdependência conjunta

entre os negócios que restringe a flexibilidade da empresa para reagir. Essa ameaça pode forçar duas decisões básicas.

Primeiramente a empresa pode mudar o seu nível de mudanças tecnológicas atuando em ambientes que propor-

cionem mais certeza. Esse comportamento pode tornar a empresa avessa ao risco e, conseqüentemente, fazer com que
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ela não se interesse em buscar novas linhas de produto que têm potencial, mas não são comprovadas. Como alterna-

tiva a empresa pode restringir o seu grau de compartilhamento de atividades e abdicar dos possíveis benefícios da

sinergia. Qualquer uma das duas ou ambas as decisões podem levar a maior diversificação. A primeira levaria à diver-

sificação relacionada para indústrias nas quais existe mais certeza. A segunda pode criar mais diversificação, porém

uma diversificação não relacionada116. Pesquisas indicam que uma empresa que utiliza a estratégia de diversificação

relacionada é mais cuidadosa em dar lances por outros negócios, enquanto que uma firma que utiliza a estratégia

diversificação não relacionada pode ter mais probabilidade de dar um lance excessivamente alto, porque uma empresa

não relacionada que dê lance pode não ter informações completas sobre a empresa adquirida117. No entanto, as empre-

sas que utilizam uma estratégia de diversificação relacionada ou não relacionada têm que entender as conseqüências

de pagar grandes ágios. Por exemplo, embora a transação da P&G e da Gillette seja vista como positiva, como observa-

mos anteriormente, a taxa de crescimento anual das linhas de produtos da Gillette na empresa resultante vai ter que

atingir uma média de 12,1% ou mais para os acionistas da P&G se beneficiarem da diversificação adicional decorrente

dessa fusão118.

Recursos e Diversificação
Como discutimos anteriormente, existem vários incentivos que neutralizam o valor das empresas que diversificam e

incentivos que criam valor (tal como a capacidade de criar economias de escopo). No entanto, mesmo quando existem

incentivos para diversificar, uma empresa deve ter os tipos e os níveis de recursos e capacidades necessários para utilizar

uma estratégia de diversificação no nível corporativo com êxito119. Embora tanto os recursos tangíveis quanto os intan-

gíveis facilitem a diversificação, eles variam na sua capacidade de criar valor. Na verdade, até que ponto os recursos são

valiosos, raros e difíceis de imitar e não substituíveis (Ver o Capítulo 3) influencia sua capacidade de criar valor por

meio da diversificação. Por exemplo, fluxos livres de caixa são um recurso financeiro tangível que pode ser utilizado

para diversificar a empresa. No entanto, comparada com a diversificação baseada em recursos intangíveis, a diversifica-

ção baseada apenas em recursos financeiros é mais visível para os concorrentes e, conseqüentemente, mais imitável e

com menos probabilidade de criar valor em longo prazo120.

Entre os recursos tangíveis, normalmente, estão a fábrica e os equipamentos necessários para fabricar um produto,

que tendem a ser ativos menos flexíveis. Todo o excesso de capacidade normalmente só pode ser utilizado para produ-

tos estreitamente relacionados, principalmente aqueles que requerem tecnologias de fabricação semelhantes. O excesso

de capacidade de outros recursos tangíveis, tais como a equipe de vendas, pode ser utilizado para diversificar mais facil-

mente. Novamente, o excesso de capacidade de uma equipe de vendas é mais eficaz na diversificação relacionada porque

pode ser utilizado para vender produtos semelhantes. A equipe de vendas teria mais conhecimento sobre as característi-

cas dos produtos relacionados, clientes e canais de distribuição121. Os recursos tangíveis podem criar interrelações entre

de recursos nas áreas de produção, marketing, aquisição e tecnologia, o que foi definido anteriormente como comparti-

lhamento de atividades. Os recursos intangíveis são mais flexíveis do que os ativos físicos tangíveis no tocante a facilitar

a diversificação. Embora o compartilhamento de recursos tangíveis possa induzir à diversificação, os recursos intangí-

veis como o conhecimento tácito podem incentivar mais diversificação122.

No entanto, às vezes os benefícios esperados da utilização de recursos para diversificar a empresa para criar ou neu-

tralizar o valor não são obtidos123. Por exemplo, a Wendy's International decidiu vender até 18% de sua cadeia de doces

Tim Horton's por meio de uma Oferta Pública que foi concluída no final do primeiro trimestre de 2006. Influenciando

essa decisão estava o fato de a cadeia de doces ter "apresentado resultados apenas equilibrados nos últimos três anos124".

Conseqüentemente os recursos da Wendy's estavam sendo utilizados para fins de neutralização de valor por meio da

sua diversificação para o negócio de doces. A Wendy's esperava utilizar os recursos gerados pela IPO para se concentrar

na melhora do desenvolvimento de produtos nos seus restaurantes essenciais e talvez buscar outras possibilidades de

diversificação que criassem valor, em vez de apenas neutralizá-lo125. Da mesma forma, a Sara Lee está "se envolvendo

num plano estratégico agressivo que irá transformar toda a companhia em uma empresa firmemente concentrada em

produtos alimentícios, de bebida e para a família126". Com esses esforços a Sara Lee pretende eliminar as opções de

diversificação que criam e neutralizam valor, que não estavam ajudando a empresa a melhorar consideravelmente seu

desempenho financeiro. Sob a direção do novo CEO, os recursos gerados pela venda dos ativos tiveram que ser redistri-

buídos para aquisições estratégicas e inovações de produtos127.
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Diversificação que Reduz o Valor: os Motivos dos Gerentes 
para Diversificar

Os motivos dos gerentes para diversificar podem existir, independentemente dos motivos que neutralizam valor (p. ex.,

incentivos e recursos) e dos motivos que criam valor (p. ex., economias de escopo). O desejo de uma remuneração

maior e de menor risco gerencial é um grande motivos para os executivos do alto escalão diversificarem suas empresas

além dos níveis que criam e que neutralizam valor128. Em outras palavras, os executivos do alto escalão podem diversifi-

car uma empresa para diversificar o seu próprio risco de emprego, contanto que a lucratividade não sofra demais129.

A diversificação proporciona benefícios adicionais aos gerentes do alto escalão dos quais os acionistas não usu-

fruem. Pesquisas revelam que a diversificação e o tamanho da empresa estão extremamente correlacionados e, à medida

que a empresa vai aumentando, o mesmo acontece com a remuneração dos executivos130. Como as grandes empresas

são complexas e difíceis de serem administradas, os gerentes do alto escalão normalmente recebem uma remuneração

considerável para dirigi-las131. Graus mais elevados de diversificação podem aumentar a complexidade de uma empresa,

o que resulta em uma remuneração ainda maior para os executivos que comandam uma organização cada vez mais

diversificada. Os mecanismos de governo, tais como a diretoria, o monitoramento pelos donos, práticas de remuneração

de executivos e o mercado para o controle empresarial podem limitar as tendências dos gerentes de diversificar demais.

Esses mecanismos são discutidos com mais detalhes no Capítulo 10.

Em alguns casos, no entanto, os mecanismos de governo de uma empresa podem não ser sólidos, o que resulta em

uma situação na qual os executivos podem diversificar a empresa até o ponto em que ela não consegue obter nem

retornos médios132. A perda do governo interno adequado pode resultar em um desempenho relativo ruim, o que

desencadearia a ameaça de ser comprada por outra empresa. Embora as aquisições possam melhorar a eficiência subs-

tituindo equipes de gerentes ineficazes, os gerentes podem evitar que suas empresas sejam adquiridas por outras por

meio de táticas defensivas, tais como “defesa contra aquisição hostil”, ou podem reduzir a sua própria exposição com

acordos que ofereçam altos benefícios no caso de demissão devido à aquisição por outra empresa"133. Conseqüente-

mente, uma ameaça de governo externo, embora limite os gerentes, não controla sem erros os motivos dos gerentes

para diversificar134.

A maioria das empresas estatais é lucrativa porque os gerentes que as administram são administradores positivos

dos seus recursos e muitas das suas medidas estratégicas, incluindo as relacionadas à seleção da estratégia de diversi-

ficação no nível corporativo, contribuem para o sucesso da empresa135. Como mencionamos, os mecanismos de

governo devem ser criados para lidar com exceções às regras gerenciais de tomada de decisão e de adotar medidas

que irão aumentar a capacidade da empresa de obter retornos acima da média. Conseqüentemente, é muito pessi-

mista pressupor que os gerentes geralmente agem pensando nos seus próprios interesses e não nos interesses, da

empresa136.

As decisões de diversificação dos altos executivos também podem ser retardadas por preocupação pela sua reputa-

ção. Se uma reputação positiva facilita o desenvolvimento e uso do poder gerencial, uma reputação negativa pode

reduzi-lo. Da mesma maneira, um mercado externo sólido para talento o gerencial pode dissuadir os gerentes de buscar

uma diversificação inadequada137. Além disso, uma empresa diversificada pode policiar outras adquirindo aquelas mal-

administradas para reestruturar a sua própria base de ativos. Saber que suas empresas podem ser adquiridas se não

forem bem administradas incentiva os executivos a utilizarem estratégias de diversificação que criam valor.

Como mostra a Figura 6.4, o grau de diversificação que se pode esperar que tenha o maior impacto positivo no

desempenho se baseia parcialmente na forma como a interação dos recursos, os motivos dos gerentes e os incentivos

afetam a adoção de determinadas estratégias de diversificação. Como indicamos anteriormente, quanto maior forem os

incentivos e quanto mais flexíveis forem os recursos, maior será o grau de diversificação esperado. Os recursos financei-

ros (os mais flexíveis) devem ter uma relação mais sólida quanto à diversificação do que os recursos tangíveis ou intan-

gíveis. Os recursos tangíveis (os mais inflexíveis) são úteis principalmente para a diversificação relacionada.

Como foi discutido neste capítulo, as empresas podem criar mais valor utilizando as estratégias de diversificação

eficazmente. No entanto, a diversificação tem que ser monitorada pelo governo corporativo (Ver o Capítulo 10). As fer-

ramentas adequadas de implantação de estratégia, tais como as estruturas organizacionais, também são importantes

(Ver o Capítulo 11).
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FIGURA 6.4 Modelo Resumido da Relação entre o Desempenho da Empresa e a Diversificação

Fonte: Adaptado de R. E. Hoskisson & M.A. Hitt, 1990, Antecedents and performance outcomes of diversification: A
review and critique of theoretical perspectives, Journal of Management, 16:498.

Neste capítulo, descrevemos estratégias no nível corporativo. No próximo, vamos discutir fusões e aquisições como

os principais meios de as empresas diversificarem e, ao mesmo tempo, se tornarem mais lucrativas138. Essas tendências

de maior diversificação por meio de aquisições, que foram parcialmente revertidas devido à reestruturação (Ver o Capí-

tulo 7), indicam que houve um aprendizado no tocante às estratégias de diversificação no nível corporativo139. Conse-

qüentemente, as empresas que diversificam devem fazê-lo com cuidado, optando por se concentrar em relativamente

poucos, e não muitos, negócios140. Na verdade, pesquisas indicam que embora a diversificação não relacionada tenha

diminuído, a diversificação relacionada aumentou, provavelmente devido à reestruturação que continuou nos anos 90 e

no início do século 21141. Essa seqüência de diversificação seguida de reestruturação atualmente está ocorrendo na

Europa e em outros locais, como a Coréia, refletindo as medidas das empresas nos Estados Unidos e no Reino Unido142.

As empresas podem melhorar a sua competitividade estratégica quando buscam um grau de diversificação adequado

para os seus recursos (principalmente recursos financeiros) e competências essenciais e para as oportunidades e amea-

ças nos ambientes institucionais e competitivos dos seus países143.

Intervenção no 
mercado de capitais 
e o mercado para 
talento gerencial 

Implantação 
da estratégia

Desempenho 
da empresa

Estratégia de 
diversificação 

Governança
interna  

Influências que 
neutralizam o valor

•  Incentivos
•  Recursos 

Influências que 
criam valor

•  Economias de escopo
•  Poder de mercado
•  Economia financeira 

Influências que 
reduzem o valor

•  Razões dos gerentes
    para diversificar

Administração Estratégica172

CapHITT06.qxd  21.09.07  17:55  Page 172



• O principal motivo pelo qual uma empresa utiliza uma estratégia no

nível corporativo para se tornar mais diversificada é criar valor adi-

cional. Utilizar uma estratégia no nível corporativo de um único

negócio ou negócio dominante pode ser preferível a buscar uma

estratégia mais diversificada, a menos que a corporação possa criar

economias de escopo ou economias financeiras entre os negócios, ou

a menos que ela consiga obter poder de mercado por meio de graus

adicionais de diversificação. As economias de escopo e o poder de

mercado são as principais fontes de criação de valor quando a

empresa se diversifica utilizando uma estratégia no nível corporativo

com graus de diversificação de moderados a altos.

• A estratégia no nível corporativo de diversificação relacionada ajuda a

empresa a criar valor compartilhando atividades ou transferindo com-

petências para vários negócios no portfólio de negócios da empresa.

• Compartilhar atividades normalmente envolve a divisão de recursos

tangíveis entre os negócios. Transferir competências essenciais

envolve transferir competências essenciais criadas em um negócio

para outro. Pode envolver também a transferência de competências

entre o escritório da matriz e uma unidade de negócios.

• Compartilhar atividades normalmente está associado à estratégia no

nível corporativo de diversificação restrita relacionada. O compartilha-

mento de atividades custa para ser implantado e coordenado, pode criar

benefícios desiguais para as divisões envolvidas no compartilhamento e

pode levar a menos comportamentos de risco por parte dos gerentes.

• Transferir competências essenciais normalmente está associado à

diversificação relacionada associada (ou mista relacionada e não rela-

cionada), embora as empresas que buscam compartilhar atividades e

transferir competências essenciais também possam utilizar a estraté-

gia relacionada associada.

• Alocar recursos eficientemente ou reestruturar os ativos de uma

empresa-alvo e colocá-los sob controles financeiros rigorosos são

duas maneiras de se conseguir uma diversificação não relacionada

bem-sucedida.

• Às vezes se busca a diversificação para neutralizar valor. Os incentivos

das políticas governamentais fiscais e antitruste, decepções quanto ao

desempenho ou incertezas quanto a fluxos de caixa futuros são exem-

plos de motivos de neutralização de valor que as empresas podem

escolher para se tornarem mais diversificadas.

• Os motivos dos gerentes para diversificar (incluindo aumentar a

remuneração) podem levar ao excesso de diversificação e uma sub-

seqüente redução da capacidade da empresa de criar valor. No

entanto, as evidências indicam que certamente a maioria dos execu-

tivos do alto escalão tenta ser boa administradora dos ativos da

empresa e evitar diversificar a empresa de forma e em montantes

que destruam o valor.

• Os gerentes têm que prestar atenção nos ambientes interno e externo

da empresa quando tomam decisões sobre o grau ideal de diversifica-

ção para a sua empresa. Evidentemente, os recursos internos são

determinantes importantes do rumo que a diversificação deve tomar.

No entanto, as condições no ambiente externo da empresa podem

facilitar graus adicionais de diversificação, bem como podem fazê-lo

ameaças inesperadas de concorrentes.
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RESUMO

1. O que é uma estratégia no nível corporativo e por que ela é importante?

2. Quais são os diferentes graus de diversificação que as empresas bus-
cam utilizando diferentes estratégias no nível corporativo?

3. Quais são os três motivos que fazem as empresas diversificarem as
suas operações?

4. Como as empresas criam valor quando utilizam uma estratégia de
diversificação relacionada?

5. Quais são as duas formas de se obter economias financeiras quando
se utiliza uma estratégia de diversificação não relacionada?

6. Que incentivos e recursos incentivam a diversificação?

7. Que motivos podem incentivar os gerentes a diversificar demais a
empresa?

Integração Vertical na Produção de Carne
Bovina
Uma empresa denominada Iowa Beef Products (IBP) revolucionou a

cadeia de valor que ligava os ranchos norte-americanos ao açougue no

supermercado local nos anos 70. Como resultado da forma pela qual

criou valor utilizando criativamente atividades na cadeia de valor, o êxito

da IBP viu empresas bem-estabelecidas como a Swift e a Hormel decidi-

rem sair do negócio de produção de carne bovina. Antes da IBP, estudar a

cadeia de valor utilizada pela maioria dos concorrentes encontraria as

seguintes atividades ocorrendo: o gado era enviado por trem para engor-

dadouros em cidades grandes como Chicago. Depois de ser engordado, as

empresas de abate matavam o gado e enviavam a carcaça bovina inteira

por vagão refrigerado para o açougueiro. Esse açougueiro especializado

então cortava a carne bovina para venda ao consumidor final no açougue.

A IBP modernizou o processo de abate de gado e mudou as fábricas

de embalagem de carne para bem mais perto dos ranchos. Ela também

revolucionou a cadeia de valor acrescentando uma segunda etapa econo-

micamente distinta: "encaixotar a carne", ou seja, basicamente, a carcaça

era dividida em cortes de carne vendáveis, em um processo de produção

em massa, em vez de por encomenda pelo açougueiro local. A carne cor-

tada era então encaixotada eficientemente e enviada diretamente para o

varejista, que podia colocar rapidamente grande parte dela na prateleira

sem a ajuda de um açougueiro especializado. A eficiência desses novos

QUESTÕES PARA REVISÃO

EXERCÍCIOS PARA APLICAÇÃO PRÁTICA

CapHITT06.qxd  25.09.07  18:29  Page 173



Administração Estratégica174

processos permitiu à IBP operar a custos consideravelmente menores em

comparação com seus concorrentes utilizando o conjunto tradicional de

processos descrito anteriormente. Na verdade, a adaptação bem-sucedida

das atividades na cadeia de valor pela IBP contribuiu para o fato de essa

empresa ter as ações com o melhor desempenho na bolsa de valores de

Nova York no final dos anos 70, por dois anos consecutivos.

Para recombinar atividades na cadeia de valor, a IBP tomou uma

série de decisões quanto à integração vertical. Utilizando a discussão

sobre integração vertical deste capítulo, aborde as seguintes questões.

Parte 1
Qual é a lógica da integração vertical em cada uma das iniciativas da

Iowa Beef?

● Embora elas fossem ambas atividades economicamente diferentes

e tivessem tamanhos eficientes desejáveis distintas, a IBP adminis-

trava matadouros e fábricas de empacotamento e as colocou pró-

ximas umas das outras quando possível. Se elas eram atividades

distintas, por que a IBP as situou fisicamente perto uma da outra?

● As fábricas de empacotamento tinham capacidade de eficiência

maior do que os matadouros, portanto, a IBP tinha que trazer

carcaças de boi para complementar as produzidas em um mata-

douro adjacente que possuía. Algumas das carcaças enviadas

vinham dos matadouros da IBP e algumas vinham dos matadou-

ros de outras empresas. Por que a IBP misturou o fornecimento

para as fábricas de empacotamento?

● A IBP usou os seus caminhões refrigerados para transportar car-

caças dos matadouros para as fábricas de empacotamento nos

estados da Grande Planície. Por que não contratou empresas de

caminhões especializadas ou alugou caminhões quando foi

necessário?

● Quando a IBP comprava gado dos engordadouros nos estados

das Grandes Planícies, o fazia à vista, utilizando a sua vantagem

em termos de custos para assegurar que poderia dar o lance

necessário para obter o gado, para manter as fábricas funcio-

nando na capacidade ideal. No entanto, quando se transferiu para

o estado de Idaho, ela mudou o seu enfoque no tocante à aquisi-

ção de gado. Nessa região, havia menos gado, conseqüentemente,

a IBP adquiriu uma participação minoritária em um local de

engorda. Por que a empresa adquiriu essa participação da subsi-

diária em Idaho, e não em outros estados das Grandes Planícies.

Parte 2
Nos anos 90 e no início do século 21, várias empresas de empacotamento

de carne tentaram transferir as técnicas de integração vertical aperfeiçoa-

das pela IBP na área de carne bovina para o setor de carne suína. Usando

a Internet, crie um fluxograma das atividades em um sistema econômico

que leve um porco do seu chiqueiro até o setor de carnes do supermer-

cado. Uma vez feito isso, continue a sua pesquisa para responder à

seguinte questão: que atividades se tornaram integradas verticalmente no

setor de carne suína nos últimos anos e por que?

A Diversidade da Dover
A Hoovers.com começa a sua visão geral sobre a Dover Corporation

(DOV) da seguinte maneira: “O “D” de Dover poderia ser de diversidade”.

A Hoovers.com está se referindo aos mais de 45 negócios que a Dover

possui. No seu site na Internet, a empresa diz que sua missão é a seguinte:

“A Dover Corporation é uma fabricante mundial diversificada de produ-

tos industriais, cuja meta é ser líder em todos os mercados que atende-

mos, beneficiando nossos clientes e nossos acionistas”. A Yahoo Finance

classifica a Dover como um “conglomerado” no seu site. Neste exercício

você vai determinar sozinho que tipo de empresa a Dover é e o que você

acha da capacidade da sua matriz de criar valor para os acionistas da

empresa.

Parte 1
Primeiramente, acesse o site da Dover no endereço www.dovercorpora-

tion.com e obtenha o relatório anual mais recente da empresa. Utili-

zando o esquema de classificação traçado na Figura 6.1 deste capítulo,

como você classificaria a Dover?

Parte 2
Analise a explicação que a gerência da Dover dá para como a sua corpo-

ração cria mais valor para as unidades de negócio da empresa como

parte da Dover Corporation do que conseguiria criar se operassem como

empresas independentes. Depois verifique a Dover na Value Line Inves-

tment Survey e com os relatórios dos analistas que conseguir obter em

uma biblioteca ou um escritório de corretagem. Compare como essas

fontes independentes avaliam a capacidade da Dover de criar valor por

meio do seu portfólio diversificado com as da gerência. Os argumentos

dos analistas são coerentes com a lógica apresentada pelos gerentes do

alto escalão da Dover? Por que sim ou por que não?Apresente o máximo

de provas objetivas possível para corroborar a sua afirmação.

Parte 3
Analise os outros conglomerados listados junto com a Dover no site de

finanças da Yahoo. Esse é um bom esquema de classificação quando pro-

duz um grupo de empresas como o apresentado aqui? Por que sim ou

por que não?

Parte 4
Com base em todo o seu trabalho neste exercício, se você fosse um ana-

lista financeiro, classificaria a Dover como uma empresa para "comprar",

"vender" ou "manter"? Justifique a sua recomendação.

1 Os itens mencionados na Parte Um deste exercício foram extraídos de "IBP and
the US Beef Industry", de Davis Collis, Nancy Donahue e Toby Stuart, Harvard
Business School Case, Harvard University, 1991.
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7CAPÍTU
LO

OBJETIVOS DE CONHECIMENTO

O estudo deste capítulo dará a você o conhecimento de administração estratégica neces-
sário para:

1. Explicar a popularidade das estratégias de aquisição em empresas que competem na eco-
nomia global.

2. Discutir as razões pelas quais as empresas usam uma estratégia de aquisição para alcan-
çar competitividade estratégica.

3. Descrever sete problemas que agem contra o desenvolvimento de uma vantagem competi-
tiva usando uma estratégia de aquisição.

4. Identificar e descrever atributos de aquisições eficazes.

5. Definir a estratégia de reestruturação e distingui-la entre suas formas comuns.

6. Explicar os resultados em curto e longo prazo dos diferentes tipos de estratégias de rees-
truturação.
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Caso de Abertura
Aquisições Nacionais e Internacionais: Enfrentando Desafios Competi-
tivos e Adquirindo Recursos Essenciais

À medida que uma empresa analisa seu ambiente
externo e avalia seus recursos e capacitações inter-
nas para vencer desafios ambientais, as aquisições,
assim como os ajustes aos conjuntos de negócios
da empresa, são sempre considerados. Em nível
local, algumas empresas dos Estados Unidos con-
cluíram que as aquisições horizontais (aquisições
de concorrentes em potencial) satisfazem suas
necessidades de gestão desses desafios ambientais
e considerações de recursos. Por exemplo, a Sears
e o Kmart se fundiram para vencer o desafio de
concorrência apresentado pela Wal-Mart e outros
grandes varejistas que oferecem descontos. Da
mesma forma, empresas de bens de consumo
como a Gillette e a Procter & Gamble se fundiram.
As empresas de telefonia venceram parcialmente os
desafios ofensivos das empresas de transmissão
por cabo, oferecendo serviços de telefonia local ao
realizarem aquisições na área de chamadas interur-
banas e internacionais. Por exemplo, a SBC Com-
munications adquiriu o negócio de chamadas inte-
rurbanas e internacionais da AT&T. Como resposta,
a Verizon e a Quest têm brigado pela oportunidade
de adquirir a MCI, uma empresa que presta serviços
de chamadas interurbanas e internacionais. A maio-
ria dessas aquisições horizontais visou obter mais
eficiência e poder de mercado. Outras visaram à
diversificação em novas áreas de negócios em que
o desafio competitivo não é tão significativo quanto
as aquisições na área de telecomunicações.

Além disso, outras aquisições horizontais foram
realizadas como resposta ao excesso de capaci-
dade na indústria. Por exemplo, a aquisição pro-
posta pela U.S. Airways da America West Airlines
criará mais massa crítica para que a empresa aérea
incorporada por meio de fusão possa competir com
as chamadas legacy carriers (empresas aéreas que
existem desde o período regulador), bem como
com as empresas que oferecem descontos, como
a Southwest Airlines e a AirTran Airways.Quando a
fusão for concluída, essa união permitirá que essas
empresas aéreas reduzam parte do excesso de
capacidade no setor.

Foram ainda anunciadas uma série de aquisições
internacionais, especialmente por parte das empre-
sas chinesas que buscam aproveitar oportunidades

e, em especial, recursos vitais que permitam compe-
tir no importante mercado norte-americano. Muitas
dessas aquisições parecem ser horizontais. Em 2005,
o Lenovo Group, o maior fabricante de microcompu-
tadores da China, adquiriu os ativos de PCs (micro-
computadores) da IBM e poderá usar a marca IBM
por cinco anos após a aquisição. A Lenovo planeja
introduzir sua própria marca associada à IBM durante
esse período para criar um patrimônio de marca no
mercado dos Estados Unidos, um recurso vital
necessário para competir no nível mundial. Da
mesma forma, o Haier Group, o maior fabricante de
utensílios domésticos da China, propôs (mas depois
retirou sua oferta) comprar a Maytag Corp. para esta-
belecer sua presença nos Estados Unidos por meio
da marca Maytag. A Chinese National Offshore Oil
Corporation (CNOOC), uma importante produtora de
petróleo e gás natural do mercado local chinês, ten-
tou romper um acordo entre a Chevron e a Unocal
Corp. ao fazer uma oferta maior pela aquisição do
controle da Unocal.

Embora muitas dessas tentativas de aquisições
pareçam ser horizontais, muito do ímpeto para
essas propostas é o de obter patrimônio de marca
para permitir oportunidades de distribuição. Além
de oportunidades intangíveis da marca, as empre-
sas compradoras também ganham pontos de
revenda tangíveis e relacionamentos com distribui-
dores, que são necessários para comercializar pro-
dutos para a consolidação de canais de distribui-
ção. A oferta da CNOOC pela Unocal teria
proporcionado mais oportunidades de fontes de
produção de petróleo e gás. Portanto, essas aquisi-
ções também têm um objetivo de aquisição vertical.

A atividade de aquisição internacional também
está ocorrendo nos serviços. Por exemplo, o Bank of
America, que comprou a Fleet Boston Financial Cor-
poration em 2004 nos Estados Unidos, está agora
estabelecendo sua participação no Chinese Cons-
truction Bank, sediado em Pequim. (Os investidores
estrangeiros podem comprar até 20% de um banco
chinês). Essa transação dará ao Bank of America um
lugar no conselho de administração do Construction
Bank. A Europa ficou para trás com relação aos
Estados Unidos no que diz respeito à aquisição de
bancos em outros países. Entretanto, em 2005, a

CapHITT07.qxd  24.09.07  15:37  Page 181



UniCredito Italiano SpA estabeleceu um acordo com
o HVB Group AG da Alemanha para criar o maior
negócio bancário entre dois países europeus. Ele
dará a UniCredito agências em uma grande parte da
Europa Ocidental e nos países da extinta União
Soviética. Ambos os bancos realizaram aquisições
em países do Leste Europeu. Para preservar os
nomes das marcas, cada banco manterá a identi-
dade de sua própria marca em curto prazo.

Conforme mostrado anteriormente e como será
mais detalhado neste capítulo, as estratégias de
aquisição são empreendidas com diversos objeti-

vos, incluindo a criação de eficiências, o aumento
do poder de mercado e a melhora dos recursos
necessários para ser mais competitivo e transpor
barreiras à entrada. Uma importante questão,
entretanto, é quais são os benefícios líquidos
depois de considerar os custos de integração. Mui-
tas aquisições levaram a custos mais altos e, con-
seqüentemente, fracassaram, acabando por ser
alienações de reestruturação. Será interessante ver
quais das aquisições mencionadas serão bem-
sucedidas e quais criarão problemas para a
empresa compradora.

Administração Estratégica182

Fontes: D. Barboza & A. R. Sorkin, 2005, Gigante chinesa do petróleo, faz proposta para incorporação de empresa norte-americana, New York Times,
www.nytimes.com, 23 de junho; J. Biediger, T. Decicco, T. Green, G. Hoffman, D. Lei, K. Mahadaven, J. Ojeda, J. Slocum & K. Ward, 2005, Ação estraté-
gica na Lenovo, Dinâmica da Organização, 34(1): 89-102; C. Buckley e J. Creswell, 2005, Banco norte-americano compra participação na China, New
York Times, www.nytimes.com, 17 de junho; D. W. Conklin, 2005, Fusões e aquisições internacionais: Uma resposta à transformação ambiental, Journal
of World Business, 40(1): 29-40; G. A. Fowler, 2005, Farra de compras pelas empresas chinesas é uma aposta no valor das marcas norte-americanas,
Wall Street Journal, 23 de junho, B1, B6; M. Krantz, 2005, Warren Buffett se entusiasma com acordo entre Gillette e P&G e compra ações, USA Today,
www.usatoday.com, 2 de fevereiro; A. Merrick, 2005, Compradores acreditam que as fusões no varejo são um mal negócio, mostra pesquisa, Wall Street
Journal, 11 de maio, A1; S. Rosenbush, 2005, Prontos para a mania de fusão chinesa?, Business Week Online, www.businessweek.com, 27 de junho; J.
Singer, C. Mollenkamp e E. Taylor, 2005, UniCredito concorda em adquirir HVB; Transação totalizando US$ 18,81 bilhões criaria gigante de empréstimos
que cruzaria as fronteiras européias, Wall Street Journal, 13 de junho, A3; J. Singer, E. Taylor e G. Kahn, 2005, Dois bancos europeus discutem fusão no
valor de US$ 20 bilhões, Wall Street Journal, 27 de maio, A1, A6; E. B. Smith, 2005, Chineses adquirem marcas de empresas norte-americanas, USA
Today, www.usatoday.com, 21 de junho.

No Capítulo 6, estudamos estratégias no nível corporativo, nos concentrando em tipos e níveis de estratégias de

diversificação de produtos que podem desenvolver competências essenciais e criar vantagem competitiva. Conforme

observado naquele capítulo, a diversificação permite que uma empresa crie valor ao usar os recursos excedentes de

forma produtiva1. Neste capítulo, exploramos fusões e aquisições, geralmente combinadas com uma estratégia de diver-

sificação, como uma estratégia importante adotada por empresas de todo o mundo. A aquisição do serviço de chamadas

interurbanas e internacionais da AT&T pela SBC Communications é uma aquisição diversificadora, que permite que a

SBC ofereça a seus clientes comerciais mais opções de serviços de telefonia, enquanto a AT&T pode desenvolver opções

de serviços de telefonia local. Conforme descrito no Caso de Abertura, a união das duas empresas cria uma oportuni-

dade de complementação, mas também permite que a SBC vença o desafio competitivo das empresas de transmissão

por cabo que oferecem serviços de telefonia local. Esse objetivo é alcançado muito mais rapidamente usando essa abor-

dagem do que se um novo negócio fosse desenvolvido internamente.

Na segunda metade do século XX, a aquisição tornou-se uma estratégia importante, usada pelas grandes empresas,

para crescer e vencer desafios competitivos. Até mesmo as empresas menores e mais concentradas começaram a adotar

estratégias de aquisição para crescer e entrar em novos mercados2. Entretanto, as estratégias de aquisição não estão livres

de problemas: algumas aquisições fracassam. Portanto, nos concentramos no modo como as aquisições podem ser usadas

para criar valor para os stakeholders da empresa3. Antes de descrever os atributos associados com aquisições eficazes, exa-

minamos os problemas mais importantes que as empresas experimentam quando usam uma estratégia de aquisição. Por

exemplo, quando as aquisições contribuem para um baixo desempenho, uma empresa pode considerar necessário rees-

truturar suas operações. Fechando este capítulo, estão as descrições de três estratégias de reestruturação, bem como os

resultados de curto e longo prazo decorrentes do seu uso. Preparando o terreno para esses tópicos, há uma análise da

popularidade das fusões e aquisições e uma discussão sobre as diferenças entre fusões, aquisições e incorporações.

A Popularidade das Estratégias de Fusão e Aquisição

A estratégia de aquisição tem sido comum entre as empresas dos Estados Unidos há muitos anos. Alguns acreditam que

essa estratégia teve o papel mais importante na reestruturação eficaz das empresas dos Estados Unidos durante as déca-

das de 80 e 90 e no início do século XXI4. As estratégias de aquisição estão se tornando cada vez mais comuns em

empresas de outros países e regiões econômicas, inclusive a Europa. Na verdade, cerca de 40 a 45% das aquisições nos
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últimos anos foram realizadas em outros países (ou seja, uma empresa sediada em um país que adquire uma empresa

sediada em outro país)5. Por exemplo, 40% do crescimento internacional da Wal-Mart se deu por meio de aquisições “e

a administração continua aberta a outras aquisições”6.

Cinco ondas de fusões e aquisições ocorreram no século XX, sendo que as duas últimas se deram nas décadas de 80

e 907. Houve 55 mil aquisições avaliadas em US$ 1,3 trilhão nos anos 80 e as aquisições nos anos 90 excederam US$ 11

trilhões8. As economias mundiais, particularmente a economia dos Estados Unidos, se desaqueceram no novo milênio,

reduzindo o número de fusões e aquisições concluídas9. O valor anual das fusões e aquisições atingiu um pico em 2000

de cerca de US$ 3,4 trilhões e caiu para cerca de US$ 1,75 trilhão em 200110. Entretanto, à medida que a economia

mundial melhorou, o volume total de acordos de aquisição anunciados cresceu 41% em relação a 2003, para US$ 1,95

trilhão em 2004, o maior nível desde 2000, e o ritmo em 2005 foi significativamente maior do que em 200411.

Embora a freqüência das aquisições tenha caído, seu número continua alto. Na verdade, uma estratégia de aquisição

é às vezes usada devido às incertezas no cenário da concorrência. Uma empresa pode realizar uma aquisição para

aumentar seu poder de mercado devido a uma ameaça da concorrência, para entrar em um novo mercado devido à

oportunidade disponível naquele mercado ou para pulverizar o risco devido ao ambiente incerto12. Além disso, à

medida que a volatilidade traz mudanças indesejáveis a seus principais mercados, uma empresa pode adquirir outras

empresas para mudar seu principal negócio para diferentes mercados13. Opções assim podem surgir devido a mudanças

na indústria ou na regulamentação. Por exemplo, a Clear Channel Communications desenvolveu seu negócio com-

prando estações de rádio em muitos mercados geográficos quando a Lei das Telecomunicações de 1996 mudou os regu-

lamentos referentes a essas aquisições14. Entretanto, foi sugerido recentemente que a Clear Channel tem poder de mer-

cado excessivo e agora é provável que ela seja dividida em três empresas diferentes (Ver o Enfoque Estratégico a seguir).

O processo de administração estratégica (Ver a Figura 1.1) requer uma estratégia de aquisição para aumentar a

competitividade estratégica de uma empresa, bem como seus retornos para os acionistas. Portanto, uma estratégia de

aquisição deve ser usada somente quando a empresa compradora puder aumentar seu valor por meio da propriedade

da uma empresa adquirida e do uso de seus ativos15.

Entretanto, as evidências sugerem que, pelo menos para as empresas compradoras, as estratégias de aquisição nem

sempre podem apresentar esses resultados desejáveis16. Pesquisadores descobriram que os acionistas de empresas adqui-

ridas geralmente têm retornos acima da média com uma aquisição, enquanto a probabilidade de isso acontecer com os

acionistas das empresas compradoras é menor e geralmente seus retornos da transação ficam próximos de zero. Na

última onda de aquisições entre 1998 e 2000, os acionistas das empresas compradoras tiveram perdas significativas com

relação às perdas de toda a década de 80. Os acionistas das empresas compradoras perderam US$ 0,12 em média nas

aquisições entre 1998 e 2000, enquanto os acionistas da década de 80 perderam US$ 0,16 por dólar gasto. Isso pode

sugerir que, para as grandes empresas, é agora mais difícil criar valor sustentável usando uma estratégia de aquisição de

empresas de capital aberto17. Em aproximadamente 2/3 de todas as aquisições, o preço das ações da empresa compra-

dora cai imediatamente após o anúncio da transação pretendida. Essa resposta negativa é uma indicação do ceticismo

dos investidores quanto à probabilidade de o comprador conseguir obter as sinergias necessárias para justificar o ágio18.

Fusões, Aquisições e Incorporações: Quais São as Diferenças?
Uma fusão é uma estratégia pela qual duas empresas concordam em integrar suas operações de forma relativamente

igual. Há poucas fusões de verdade, porque uma parte é geralmente dominante no que diz respeito à participação de

mercado ou ao porte da empresa. A DaimlerChrysler AG foi chamada de uma “fusão de iguais” e, embora a Daimler-

Benz fosse a parte dominante na transação entre as montadoras, os administradores da Chrysler não permitiriam que a

transação fosse concluída a menos que fosse chamada de fusão19.

Uma aquisição é uma estratégia pela qual uma empresa compra o controle, ou 100%, de outra empresa com a

intenção de tornar a empresa adquirida uma subsidiária em seu portfólio. Nesse caso, a administração da empresa

adquirida responde à administração da empresa adquirente. Enquanto a maioria das fusões são transações amigáveis, as

aquisições podem ser amigáveis ou não amigáveis.

Uma incorporação (takeover) é um tipo especial de estratégia de aquisição em que a empresa-alvo não solicita a

oferta da empresa compradora. A quantidade de ofertas de incorporação não solicitadas aumentou durante o desaque-

cimento da economia em 2001-2002, uma ocorrência comum em recessões econômicas porque as empresas mal-admi-

nistradas que são subavaliadas com relação aos seus ativos são identificadas mais facilmente20. Muitas tentativas de
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incorporação não são desejadas pelos administradores das empresas compradas e são mencionadas como sendo hostis.

Em alguns casos, as ofertas não solicitadas podem vir de partes que estão familiarizadas com a empresa-alvo e, even-

tualmente, são amigáveis.

Comparativamente, as aquisições são mais comuns que as fusões e as incorporações. Portanto, este capítulo se con-

centra nas aquisições.

Uma fusão é uma estratégia pela qual duas empresas concordam em integrar suas operações de forma relativamente igual.

Uma aquisição é uma estratégia pela qual uma empresa compra o controle, ou 100%, de outra empresa com a intenção

de tornar a empresa adquirida uma subsidiária em seu portfólio.

Uma incorporação é um tipo especial de estratégia de aquisição em que a empresa-alvo não solicita a oferta da

empresa compradora.

Razões para as Aquisições

Nesta seção, discutiremos as razões que fundamentam o uso de uma estratégia de aquisição. Embora cada razão possa

oferecer uma lógica legítima para uma aquisição, a aquisição pode não levar, necessariamente, a uma vantagem compe-

titiva.

Mais Poder de Mercado
Uma das principais razões para uma aquisição é a obtenção de mais poder de mercado21. Definido no Capítulo 6, o

poder de mercado existe quando uma empresa consegue vender seus produtos ou serviços além dos níveis da concorrên-

cia ou quando os custos de suas atividades principais ou de apoio estão abaixo daqueles de seus concorrentes. O poder

de mercado geralmente resulta do porte da empresa e de seus recursos e capacidades para concorrer no mercado22. Ele

também é afetado pela participação da empresa no mercado. Portanto, a maioria das aquisições que visa obter mais

poder de mercado envolve a compra de um concorrente, um fornecedor, um distribuidor ou de uma empresa de um

setor altamente relacionado para permitir o exercício de uma competência essencial e para obter vantagem competitiva

no mercado principal da empresa compradora. Um objetivo na obtenção de poder de mercado é o de ser tornar líder

de mercado23. Em 2005, a Federated Department Stores Inc. concluiu a aquisição da May Department Stores Co., que

representou uma aquisição horizontal no segmento de grandes lojas de departamento de varejo do setor de big box

(grandes lojas varejistas). Tanto a Federated como a May foram espremidas entre as lojas de desconto, como Wal-Mart,

e as lojas de luxo, como a Neiman Marcus. Essa aquisição representa a esperança da Federated de que, ao aumentar o

porte da empresa, ela possa manter eficiência suficiente para ser competitiva. A Federated é a controladora da Macy’s e

da Bloomingdale’s, enquanto que as redes da May incluem a Lord & Taylor, a Marshall Field’s e a Filene’s. Essas duas

empresas fazem uma boa combinação geográfica entre conceitos (ou seja, alta qualidade em relação à consciência dos

custos), mas alguns shopping centers provavelmente perderão lojas devido à sobreposição de conceitos de lojas. Entre-

tanto, isso aumentará o poder de mercado local e reduzirá os custos para essas empresas24. Pesquisas de marketing suge-

rem que o desempenho da empresa comprada aumenta se as questões relacionadas com marketing estiverem envolvi-

das. A melhora no desempenho da empresa incorporada por meio de fusão após uma aquisição horizontal é ainda mais

significativa do que a economia de custo média potencial se o marketing das empresas combinadas melhorar as econo-

mias de escopo25. Para aumentar seu poder de mercado, as empresas geralmente usam as aquisições horizontais, verti-

cais e outras aquisições relacionadas.

Aquisições horizontais
A aquisição de uma empresa que concorre na mesma indústria que a empresa compradora é chamada de aquisição

horizontal. As aquisições horizontais aumentam o poder de mercado de uma empresa ao explorar as sinergias baseadas

em custos e em receitas26. Pesquisas sugerem que as aquisições horizontais resultam em melhor desempenho quando as

empresas têm características semelhantes, tais como estratégia, estilos de administração e padrão de alocação de recur-

sos27. As semelhanças nessas características fazem com que a integração das duas empresas ocorra de forma mais tran-

qüila28. As aquisições horizontais são geralmente mais eficazes quando a empresa compradora integra os ativos da
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empresa comprada aos seus ativos, mas somente após avaliar e alienar a capacidade excedente e os ativos que não com-

plementam as competências essenciais da empresa recém-combinada29. Como mostra a aquisição da May pela Federa-

ted, a empresa incorporada por meio de fusão terá provavelmente que alienar algumas lojas para reduzir os custos asso-

ciados com a aquisição.

Aquisições verticais
Uma aquisição vertical refere-se à aquisição por parte de uma empresa de um fornecedor ou distribuidor de um ou mais

de seus bens ou serviços30. Uma empresa torna-se verticalmente integrada por meio desse tipo de aquisição quando ela

controla partes adicionais da cadeia de valor (Ver os Capítulos 3 e 6). A aquisição da Creo, uma produtora canadense de

aparelhos que “convertem arquivos para impressão gerados por computador diretamente em chapas usadas para

impressão”, pela Kodak, representa uma aquisição vertical. Como as vendas pela Kodak dos filmes tradicionais e de

revelação vêm caindo à medida que mais pessoas passam a usar a fotografia digital, a Kodak tem comprado empresas

que a colocam na área de “imagem sem filme”. Essas aquisições incluíram os mercados de impressão digital (como na

aquisição da Creo), imagem na área de saúde e fotografia de consumo. Embora a aquisição da Creo concentre-se pri-

meiramente em um mercado corporativo, outras aquisições permitirão que a Kodak venda produtos de imagem em

uma variedade de especialidades (p. ex., saúde) e de mercados de consumo31.

As aquisições verticais também ocorrem em empresas de serviços e de entretenimento. A compra da Columbia Pic-

tures pela Sony no final dos anos 80 foi uma aquisição vertical na qual o conteúdo de filmes da Columbia pode ser

usado pelos hardwares da Sony. A outra aquisição realizada pela Sony, da CBS Records, uma produtora musical, e o

desenvolvimento do hardware do PlayStation, formaram as bases para mais integração vertical. A difusão da banda

larga e a mudança tecnológica de hardware analógico para digital requerem que as empresas de mídia encontrem novas

formas de vender seu conteúdo para os consumidores. O ex-diretor executivo da Sony, Nobuyuki Idei, acreditava que

essa mudança criou uma nova oportunidade de vender hardwares que integram essa transformação, vendendo “televi-

sores, microcomputadores, consoles de jogos e computadores de mão pelos quais todo esse maravilhoso conteúdo será

transmitido um dia”32.

Entretanto, essa visão não funcionou bem e Idei foi substituído por Howard Stringer como diretor executivo, o pri-

meiro diretor executivo norte-americano da história da Sony, cujos negócios eram bastante independentes e sua coorde-

nação se mostrou difícil para que a visão de Idei fosse realizada. Além disso, a falta de coordenação fez com que as ino-

vações diminuíssem a ponto de a “reputação da Sony como inovadora” ser afetada, uma vez que “os dispositivos mais

modernos das concorrentes, como o iPod e o gravador de vídeo digital TiVo, dependem cada vez mais do específico

malabarismo que a Sony não consegue fazer bem: integrar hardware, software e serviços”33.

Aquisições relacionadas
A aquisição de uma empresa em uma indústria relacionada é chamada de aquisição relacionada. A principal atividade

da Sun Microsystems Inc. é a venda de estações de trabalho e servidores de computador. Entretanto, o desempenho da

Sun foi afetado porque seu negócio de servidores é altamente competitivo. Devido ao aumento das necessidades de

armazenamento que são facilmente acessíveis com os servidores, os servidores e os dispositivos de armazenamento em

disco (em comparação às fitas, que não são tão acessíveis) são, com mais freqüência agora, vendidos conjuntamente.

Para aproveitar essa crescente oportunidade, a Sun concordou em adquirir a Storage Technology Corp. por US$ 4,1

bilhões. “A compra também incluirá cerca de mil representantes de vendas da Storage Technology para vender os siste-

mas de armazenamento baseados em discos, concorrendo contra rivais fortes como a EMC Corp., Hewlett-Packard Co.

e a International Business Machines Corp”34. Entretanto, devido à dificuldade para obter sinergia, as aquisições relacio-

nadas são geralmente difíceis de avaliar35.

As aquisições que visam aumentar o poder de mercado estão sujeitas à revisão por parte de agências reguladoras,

bem como a uma análise por parte dos mercados financeiros36. Por exemplo, conforme observado no Caso de Abertura,

a tentativa de incorporação da Gillette pela Procter & Gamble foi exaustivamente examinada pelo governo e analisada

de perto pelos analistas financeiros. Embora as agências reguladoras européias não tenham aprovado a aquisição pela

GE da Honeywell, a aquisição da Gillette pela Procter & Gamble foi aprovada37. Portanto, as empresas que buscam cres-

cimento e poder de mercado por meio de aquisições devem entender o segmento político/legal do ambiente em geral

(Ver o Capítulo 2) para usarem uma estratégia de aquisição com êxito.
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Superando as barreiras de entrada
As barreiras de entrada (apresentadas no Capítulo 2) são fatores associados com o mercado ou com as empresas que

atuam nele e aumentam os custos e as dificuldades enfrentadas pelos novos empreendimentos que tentam entrar nesse

mercado em particular. Por exemplo, concorrentes bem-estabelecidos podem ter economias de escala substanciais na

manufatura ou no serviço de seus produtos. Além disso, relações duradouras com os clientes freqüentemente criam

fidelidades ao produto que são difíceis de ser superadas pelos novos participantes. Ao enfrentar produtos diferenciados,

os novos participantes geralmente têm que gastar recursos consideráveis para anunciar seus produtos ou serviços e

podem achar necessário vendê-los a preços mais baixos que os dos concorrentes para atrair os clientes.

Ao enfrentar as barreiras à entrada criadas por economias de escala e produtos diferenciados, os novos participantes

podem achar que a aquisição de uma empresa estabelecida é mais eficaz do que entrar no mercado como um concor-

rente que oferece um produto ou serviço que é desconhecido pelos atuais clientes. Na verdade, quanto maiores as barrei-

ras para entrar no mercado, maior é a probabilidade de que uma companhia adquira uma empresa existente para

transpô-las. Embora uma aquisição possa ser cara, ela proporciona acesso imediato ao mercado para o novo participante.

Por exemplo, a Nortel Networks Corp., uma fabricante de produtos de telecomunicações canadense, comprou

recentemente a PEC Solutions por US$ 448 milhões. Por meio dessa aquisição, a nova subsidiária, chamada Nortel PEC

Solutions, herdou contratos com o governo no crescente mercado de segurança, inteligência e defesa interna. Isso dá à

Nortel uma participação maior no mercado federal de redes de computador. Embora outros programas federais tenham

sido cortados, o orçamento para tecnologia da informação aumentou de US$ 60 bilhões, propostos em 2005, para 

US$ 65 bilhões em 2006. Antes da compra, apenas 40 dos 30 mil funcionários da Nortel em todo o mundo tinham

autorização de segurança do governo dos Estados Unidos. A compra da PEC pela Nortel aumentou esse número de

forma significativa, permitindo que a Nortel transpusesse barreiras consideráveis à entrada nesse crescente mercado.

Além disso, a empresa combinada permitiu que a Nortel PEC competisse com as maiores empresas contratadas do país,

como a Lockheed Martin e a Northrop Grumman. A aquisição permitiu que a Nortel entrasse no mercado de serviços

para o governo muito mais rapidamente do que ela teria conseguido sem a compra de uma empresa que já atuava no

mercado. Ela também proporcionou à Nortel mais acesso a um mercado devido aos seus “equipamentos de telecomuni-

cações em grande escala”38.

Como no exemplo da Nortel, empresas que tentam entrar em mercados internacionais geralmente enfrentam exa-

geradas barreiras à entrada39. Entretanto, as aquisições são freqüentemente usadas para transpor essas barreiras. Pelo

menos para as grandes empresas multinacionais, outro indicativo da importância de entrar e, então, competir de

forma bem-sucedida nos mercados internacionais é o fato de que cinco mercados emergentes (China, Índia, Brasil,

México e Indonésia) estão entre as 12 maiores economias do mundo, com um poder aquisitivo total que já chega à

metade daquele do G7 (grupo dos sete países mais industrializados do mundo – Estados Unidos, Japão, Grã-Bretanha,

França, Alemanha, Canadá e Itália). Além disso, os mercados emergentes estão entre as economias que mais crescem

no mundo40.

Aquisições internacionais
As aquisições realizadas entre empresas sediadas em outros países são chamadas de aquisições internacionais e geral-

mente são realizadas para transpor barreiras de entrada. No Capítulo 9, examinamos as alianças internacionais e a razão

para o seu uso. Comparada a uma aliança internacional, uma aquisição internacional permite que uma empresa tenha

mais controle sobre suas operações internacionais41.

Historicamente, as empresas dos Estados Unidos têm sido as compradoras mais ativas de empresas de fora do seu

mercado interno42. Entretanto, na economia global, as empresas de todo o mundo estão cada vez mais fazendo essa

opção estratégica. Nos últimos anos, as aquisições internacionais têm representado cerca de 45% do número total de

aquisições43. Devido aos regulamentos flexíveis, o volume de atividades internacionais entre os países da comunidade

européia também continua a aumentar. O fato de que muitas empresas européias atingiram os limites de crescimento

em seus mercados e, conseqüentemente, buscam o crescimento em outros mercados é a razão, acreditam alguns analis-

tas, para o aumento da distância nas aquisições internacionais. Pesquisas indicaram que muitas empresas européias e

norte-americanas participaram de aquisições internacionais em países asiáticos que vivenciaram uma crise financeira

devido às desvalorizações significativas de suas moedas em 1997. Essas aquisições, argumenta-se, facilitaram tanto a

sobrevivência e a reestruturação de muitas grandes empresas asiáticas que essas economias se recuperaram mais rapida-

mente do que teriam se recuperado sem as aquisições internacionais44.
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Enfoque Estratégico
A Mittal Steel se Torna a Maior Siderúrgica do Mundo por
meio de uma Estratégia de Aquisições Internacionais

A Mittal Steel Company foi formada em 2004 por meio da união da Ispat/LNM
Holdings com o International Steel Group (ISG). Ao final dessa transação, Lakshmi N.
Mittal se tornou o diretor executivo da maior siderúrgica do mundo. A empresa tem
capacidade para entregar 60 milhões de toneladas por ano e prevê uma receita anual
de mais de US$ 32 bilhões. Com essa união, ela supera sua maior rival, a Arcelor
S.A., que foi formada em 2002 por uma fusão entre a Arbed S.A., de Luxemburgo, a
francesa Usinor S.A. e a espanhola Aceraliasa S.A. No início de 2004, a Arcelor S.A.
investiu US$ 1,2 bilhão para obter uma participação de 60% na brasileira Companhia
Siderúrgica de Tubarão, a segunda maior produtora brasileira de aço cru. Portanto,
está havendo uma consolidação significativa no setor por meio de aquisições
horizontais internacionais.

A Mittal Steel é líder atualmente como a maior empresa, pelo menos por
enquanto. A LNM Holdings, de propriedade da família Mittal, foi adquirida pela Ispat,
uma empresa de capital aberto. A Ispat foi então combinada com a ISG para formar a
Mittal Steel Company. Na ocasião do anúncio da transação, as ações da Ispat
aumentaram 27%. Por meio da ISG, a Mittal Steel tem agora cerca de 40% do
mercado norte-americano de laminados planos de aço usados em automóveis.

A ISG, uma união da LTV Steel, Acme Steel, Bethlehem Steel, Weirton Steel e
Georgetown Steel, foi criada por meio de transações preparadas por Wilbur Ross, um
investidor de capital privado. A maioria desses empreendimentos havia falido e Ross
os comprou por um preço um tanto baixo durante a queda do setor siderúrgico de
1999-2000. As empresas falidas não tinham um passivo muito alto de previdência
privada, o que seria um empecilho para os lucros. Embora a Mittal Steel e a Arcelor
produzam, respectivamente, 60 milhões e 44 milhões de toneladas de aço por ano,
juntas, elas respondem por menos de 10% da capacidade total do setor mundial. Há
ainda espaço considerável para mais aquisições horizontais internacionais e locais
para criar mais concentração no setor siderúrgico mundial.

A empresa antecessora da Mittal Steel, a LNM Holdings, havia comprado muitas
empresas siderúrgicas em países emergentes, especialmente no Leste Europeu, e
procurou consolidar e investir montantes significativos para melhorar a produtividade
das empresas siderúrgicas. De forma semelhante, a Mittal está em busca de negócios
na Turquia, na Índia e na China.

A Arcelor tem usado a estratégia de aquisição internacional para reduzir custos,
transferindo muito de sua capacidade européia de custo mais alto para países de
custos mais baixos, como o Brasil, daí a transação em 2004 com a Companhia
Siderúrgica de Tubarão. O Brasil é um ótimo lugar para se fabricar aço porque tem
matérias-primas em abundância para a produção desse material e também uma
demanda crescente por produtos que usam aço, como os automóveis. Como é mais
barato manufaturar o produto bruto lá, o Brasil se tornou o 9o maior produtor de aço
cru do mundo. A Arcelor busca desenvolver produtos com maior valor agregado no
Brasil, mas agora ela também pode transportar aço por um preço mais baixo para
onde os laminadores da Arcelor européia podem transformá-lo em aço de qualidade
superior. Portanto, as operações brasileiras oferecem uma vantagem significativa de
centro de custo para a Arcelor por meio de sua aquisição internacional no Brasil. 

Toda essa atividade tem sido sustentada pelo alto preço do aço resultante da alta
demanda por aço criada pelo crescimento demasiado da China e de outros mercados
emergentes. Entretanto, a China foi recentemente identificada como exportadora
líquida, sugerindo que a demanda interna do país está diminuindo. Isso significa que
a capacidade de produção de aço em todo o mundo poderá logo se tornar
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Conforme mostrado no Enfoque Estratégico, as empresas do setor de siderurgia estão realizando uma série de

grandes aquisições internacionais. Embora essas aquisições estejam ocorrendo em uma grande variedade de setores para

que as empresas consigam transpor barreiras à entrada (Ver o Caso de Abertura), essas aquisições podem ser difíceis de

serem negociadas e operadas devido às diferenças culturais45.

Custo do Desenvolvimento de Novos Produtos e Comercialização mais Rápida
O desenvolvimento interno de novos produtos e sua introdução bem-sucedida no mercado geralmente requerem investi-

mentos significativos de recursos de uma empresa, incluindo tempo, dificultando obter um retorno lucrativo rapida-

mente46. Outra preocupação dos administradores de uma empresa é alcançar retornos adequados do capital investido para

desenvolver e comercializar novos produtos – estima-se que 88% das inovações deixem de alcançar os retornos adequados.

Talvez o fato de que aproximadamente 60% das inovações sejam imitadas com êxito em até quatro anos depois da obten-

ção da patente esteja contribuindo para essas taxas de retorno aquém do desejado. Devido a resultados como esses, os

administradores geralmente vêem o desenvolvimento interno de produtos como uma atividade de alto risco47.

As aquisições são outro meio que uma empresa emprega para ter acesso a novos produtos e a produtos atuais que

são novos para a empresa. Comparadas aos processos de desenvolvimento interno de produtos, as aquisições oferecem

retornos mais previsíveis, assim como a entrada mais rápida no mercado. Os retornos são mais previsíveis porque o

desempenho dos produtos da empresa adquirida pode ser avaliado antes da conclusão da aquisição48. Por essas razões,

as extensas guerras de ofertas de compra e as aquisições são mais freqüentes nos setores de alta tecnologia49.

A atividade de aquisição é também intensa em toda indústria farmacêutica, na qual as empresas geralmente usam

as aquisições para entrarem nos mercados rapidamente, para superarem os altos custos de desenvolvimento interno dos

produtos e para aumentarem a previsibilidade do retorno sobre seus investimentos. O custo para colocar um novo

medicamento no mercado em 2005 era de “quase US$ 900 milhões e o tempo médio para lançá-lo chegava a 12 anos”.

Curiosamente, houve um grande negócio entre empresas farmacêuticas em 2004: a fusão das empresas francesas Sanofi

Synthelabo e Avenus, que resultou na Sanofi-Avenus. Essa transação de US$ 67 bilhões respondeu pela maior parte do

valor total de US$ 77,5 bilhões em transações entre empresas farmacêuticas. Embora a atividade de fusão tenha conti-

nuado em 2005, a maioria dos negócios era menor, uma vez que muitas empresas buscavam pequenas aquisições para

complementar o poder de mercado e revigorar ou criar canais inovadores para os medicamentos. Geralmente, são gran-

des empresas de biotecnologia ou farmacêuticas que adquirem empresas menores de biotecnologia que têm melhores

oportunidades de lançar medicamentos no mercado50.

Conforme indicado anteriormente, comparadas ao desenvolvimento interno de produtos, as aquisições resultam

em entradas mais rápidas nos mercados e geralmente representam o meio mais rápido para entrar nos mercados inter-

Administração Estratégica188

superabundante e sinalizar preços em queda e momentos difíceis nos próximos anos.
Isso seria ainda mais problemático porque muitos países ofereceram subsídios e
garantias de crédito para aumentar a produção em todo o mundo. Portanto, além da
consolidação por meio de aquisições, também há a projeção de um aumento
significativo da capacidade produtiva. Embora o ganho sobre as ações pela Mittal seja
merecido no momento, pode ser que no futuro, à medida que o excesso de
capacidade for percebido pelo setor, as empresas maiores tenham dificuldades, a
menos que sejam muito mais produtivas que suas concorrentes e consigam reduzir
os custos enquanto os preços caem. Entretanto, essa concorrência também pode
levar a mais consolidações e aquisições internacionais de empresas que não são
competitivas.

Fontes: 2005, Mittal completa aquisição da ISG, Platt’s Metal Week, 18 de abril, 20; 2005, Negócios: A preocupação
errada; aço, The Economist, 12 de março, 80; S. Reed e A. Ashton, 2005, Aço: As fusões ainda não acabaram, Busi-
ness Week, 21 de fevereiro, 6; P. Barta e P. Glader, 2004, Ameaça de aço da China pode ser excesso, não escassez,
Wall Street Journal, 30 de dezembro, A1, A2; P. Glader, 2004, Mittal vê Turquia, Ásia como próximas paradas, Wall
Street Journal, 28 de outubro, A3; P. Glader e V. Knight, 2004, Arcelor investirá até US$ 1,2 bilhão no Brasil, Wall
Street Journal, 29 de junho, A2; M. Pinkham e C. C. Petry, 2004, Fusão da Ispat, ISG cria gigante do aço, Metal Stan-
dard News, novembro, 48-49; S. Reed e M. Arndt, 2004, O rajá do aço, Business Week, 20 de dezembro, 50-52; A.
Sloan, 2004, O negócio difícil que salvou o aço, Newsweek, 8 de novembro, 46.
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nacionais e ajudar as empresas a superar as desvantagens associadas com essas ações estratégicas. As aquisições propor-

cionam acesso rápido a novos mercados e capacitações51. Usar novas capacitações para abrir caminho para novos pro-

dutos e entrar nos mercados rapidamente pode criar posições de mercado vantajosas52. As empresas farmacêuticas, por

exemplo, acessam novos produtos por meio de aquisições de outras fabricantes de remédios. Elas também adquirem

empresas de biotecnologia, tanto pelos seus novos produtos como também pelas suas novas capacitações tecnológicas53.

As empresas farmacêuticas geralmente oferecem as capacidades de manufatura e de marketing para levar os novos pro-

dutos desenvolvidos pelas empresas de biotecnologia para o mercado54. No início de 2005, a Pfizer, por exemplo, con-

cordou em adquirir a Angiosyn, Inc., uma empresa de biotecnologia menor que desenvolveu um medicamento promis-

sor para evitar a cegueira. O negócio, de cerca de US$ 527 milhões, poderia ampliar a liderança da Pfizer em remédios

para problemas de visão. O negócio “chama a atenção para o interesse entre as maiores indústrias farmacêuticas de

comprar empresas novas de biotecnologia”55.

Menor Risco se Comparado ao Desenvolvimento de Novos Produtos
Como os resultados de uma aquisição podem ser estimados mais fácil e precisamente do que os resultados de um pro-

cesso de desenvolvimento interno de produtos, os administradores podem considerar que as aquisições diminuem o

risco56. A diferença no risco entre um processo de desenvolvimento interno de produtos e uma aquisição pode ser vista

nos resultados da estratégia da Pfizer e aqueles de seus concorrentes, descritos anteriormente57.

Como ocorre com outras ações estratégicas discutidas neste livro, a empresa precisa ter cuidado ao usar uma estra-

tégia de aquisição de novos produtos em vez de desenvolvê-los internamente. Embora as pesquisas sugiram que as aqui-

sições se tornaram uma forma comum de evitar empreendimentos internos arriscados (e, portanto, investimentos de

P&D arriscados), elas também podem se tornar um substituto para a inovação58. Portanto, as aquisições não são uma

alternativa livre de risco para a entrada em novos mercados por meio de produtos desenvolvidos internamente.

Maior Diversificação
As aquisições também são usadas para diversificar as empresas. Com base na experiência e nas percepções dela resultan-

tes, as empresas geralmente acham mais fácil desenvolver e introduzir novos produtos em mercados atualmente atendi-

dos pela empresa. Em contrapartida, é difícil para as empresas desenvolver produtos que diferem de suas linhas atuais

para mercados nos quais elas não têm experiência59. Portanto, é raro uma empresa desenvolver novos produtos interna-

mente para diversificar suas linhas de produtos60. Usar as aquisições para diversificar uma empresa é a forma mais

rápida e, geralmente, a mais fácil de mudar seu portfólio de negócios61. Por exemplo, desde 2002, a Advanced Medical

Optics Inc. (AMO) tem usado uma estratégia de aquisição para desenvolver um conjunto de produtos e serviços que se

concentram no “ciclo de vida dos cuidados com a visão”. A AMO oferece lentes de contato para clientes adolescentes,

cirurgia a laser para pacientes entre 30 e 50 anos e lentes implantáveis para depois da cirurgia de catarata para os mais

velhos. Em 2004, a AMO adquiriu o negócio de oftalmologia cirúrgica da Pfizer. No início de 2005, ela adquiriu a Quest

Vision Technologies, Inc., que se concentra no desenvolvimento de lentes para presbiopia, ou vista cansada, uma condi-

ção comum entre as pessoas com mais de 40 anos, que faz com que elas usem óculos bifocais ou de leitura. Por fim, em

2005, ela fechou um negócio para adquirir a Visx, Inc., uma empresa líder em máquinas para cirurgia a laser em termos

de volume de vendas. No momento, parece que a estratégia de diversificação relacionada da AMO está criando valor,

uma vez que o mercado valorizou suas aquisições de forma positiva62.

Tanto a estratégia de diversificação relacionada como a estratégia de diversificação não relacionada podem ser

implementadas por meio de aquisições63. Por exemplo, a United Technologies Corp. (UTC) usou as aquisições para

criar um conglomerado. Desde meados dos anos 70, ela vem desenvolvendo um portfólio de negócios estáveis e não

cíclicos, incluindo a Otis Elevator Co. e a Carrier Corporation (condicionadores de ar), para reduzir sua dependência

do volátil setor aeroespacial. Suas principais empresas são a Pratt e Whitney (motores de jatos), a Sikorsky (helicópte-

ros) e a Hamilton Sundstrand (peças aeroespaciais). A UTC também adquiriu uma empresa de células combustíveis de

hidrogênio. Ao perceber uma oportunidade na área de segurança, gerada por problemas em aeroportos e porque a segu-

rança se tornou a principal preocupação tanto dos governos como das empresas, a United Technologies adquiriu, em

2003, a Chubb PLC, uma empresa britânica de segurança eletrônica por US$ 1 bilhão. Com sua aquisição da Kidde

PLC., na mesma área de negócio, de forma geral, em 2004, a UTC obteve 10% da participação do mercado mundial em
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segurança eletrônica. Todas as empresas que a UTC comprou estão envolvidas na fabricação de produtos industriais e

comerciais. Entretanto, muitos são de tecnologia relativamente baixa (isto é, elevadores e condicionadores de ar)64.

Pesquisas mostraram que quanto mais a empresa adquirida for relacionada com a empresa compradora, maior é a

probabilidade de que a aquisição seja bem-sucedida65. Portanto, as aquisições horizontais (nas quais uma empresa

adquire uma concorrente) e as aquisições relacionadas tendem a contribuir mais para a competitividade estratégica da

empresa do que a aquisição de uma companhia que atua em mercados de produtos que diferem bastante daqueles nos

quais a empresa compradora compete66.

Reformular o Escopo Competitivo da Empresa
Conforme discutido no Capítulo 2, a intensidade da rivalidade competitiva é uma característica do setor que afeta a

lucratividade de uma empresa67. Para diminuir o efeito negativo de uma rivalidade intensa quanto ao seu desempenho

financeiro, as empresas podem usar as aquisições para diminuir a sua dependência em um ou mais produtos ou merca-

dos, uma iniciativa que muda o escopo competitivo da empresa.

Como ilustra o Caso de Abertura, a SBC está adquirindo a AT&T para que ela a ajude a mudar o seu escopo para

clientes corporativos de serviços de chamadas interurbanas e internacionais, a fim de competir com as empresas de

transmissão por cabo, que estão entrando cada vez mais no negócio de serviços de telefonia local da SBC. Da mesma

forma, a GE reduziu sua ênfase no mercado eletrônico há muitos anos, realizando aquisições no setor de serviços finan-

ceiros68. Hoje, a GE é considerada uma empresa de serviços porque a maior parte de suas receitas vem de serviços em

vez de produtos industrializados. Entretanto, como observado no Capítulo 6, a GE está tentando se tornar uma empresa

de alta tecnologia, permitindo-se aproveitar oportunidades em alguns mercados locais e internacionais.

Aprender e Desenvolver Novas Capacitações
Algumas aquisições são feitas para obter capacitações que a empresa não tem. Por exemplo, as aquisições podem ser usadas

para se adquirir uma capacitação tecnológica especial. Pesquisas mostraram que as empresas podem ampliar sua base de

conhecimento e reduzir a inércia por meio de aquisições69. Portanto, adquirir uma empresa com habilidades e capacitações

que diferem das suas próprias ajuda a empresa compradora a obter acesso a novos conhecimentos e a permanecer ágil70.

Por exemplo, pesquisas sugerem que as empresas aumentam o potencial de suas capacitações quando adquirem talentos

diversos por meio de aquisições internacionais. Quando isso acontece, o valor criado por meio da expansão internacional é

maior em comparação a uma aquisição simples sem tanto potencial de diversidade e criação de recursos71. É claro que as

empresas podem aprender melhor essas capacitações se compartilharem algumas propriedades semelhantes com as capaci-

tações atuais da empresa. Portanto, as companhias devem procurar adquirir empresas com capacitações diferentes, mas

que sejam relacionadas e complementares para poderem criar sua própria base de conhecimento72.

Um dos principais objetivos da Cisco Systems em suas primeiras aquisições era obter acesso a capacitações das

quais precisava para concorrer no dinâmico setor de equipamentos de rede que conecta a Internet. A Cisco desenvolveu

um processo intrincado para integrar rapidamente as empresas adquiridas e suas capacidades (conhecimento). Os pro-

cessos da Cisco foram responsáveis pelo seu sucesso fenomenal na segunda metade da década de 90. Entretanto, o obje-

tivo agora é mais cooperação interna para “não deixar a peteca cair”73. Embora a Cisco continue a buscar aquisições que

criem novas capacitações, ela concluiu apenas 10 aquisições entre janeiro de 2001 e julho de 2003, incluindo quatro

empresas que a Cisco mantinha por meio de relações anteriores de parceria, em comparação a 23 aquisições só em

2000. Ela retomou o ritmo em 2004 com 12 aquisições, mas nenhuma delas foi de mais de US$ 200 milhões, embora a

Cisco tenha adquirido a Airespace em 2005 por US$ 450 milhões74. Com essa aquisição recente, a Cisco tenta desenvol-

ver sua capacidade de transmissão sem fio de dados dentro de uma empresa.

Problemas para Obter Êxito com Aquisições

As estratégias de aquisição baseadas nas razões descritas neste capítulo podem aumentar a competitividade estratégica e

ajudar as empresas a ter retornos acima da média. Entretanto, as estratégias de aquisição apresentam riscos. As razões para

o uso de estratégias de aquisição e os problemas em potencial dessas estratégias estão apresentados na Figura 7.1.
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FIGURA 7.1 Razões para as Aquisições e Problemas para se Obter Êxito

Pesquisas sugerem que cerca de 20% de todas as fusões e aquisições são bem-sucedidas, aproximadamente 60% têm

resultados decepcionantes e os 20% restantes são fracassos óbvios75. As aquisições bem-sucedidas geralmente envolvem

uma estratégia bem-concebida para a escolha do alvo, para não se pagar um ágio muito alto e para se empregar um pro-

cesso de integração eficaz76. Conforme ilustra a Figura 7.1, alguns problemas podem frustrar aquisições bem-sucedidas.

Dificuldades de Integração
A integração de duas empresas após uma aquisição pode ser bastante difícil. Os desafios de integração incluem a combi-

nação de duas culturas corporativas distintas, a união de sistemas financeiro e de controle diferentes, o desenvolvimento

de relações de trabalho eficazes (especialmente quando os estilos administrativos diferem) e a resolução de problemas

quanto à situação dos executivos da empresa recém-adquirida77.

A importância de uma integração bem-sucedida não deve ser subestimada78. Sem ela, uma aquisição provavelmente

não gerará retornos positivos. Portanto, conforme sugerido por um pesquisador que estudou o processo, “a prática

administrativa e os textos acadêmicos mostram que a fase de integração após a aquisição é provavelmente o único

determinante mais importante da criação de valor para o acionista (e, da mesma forma, da destruição de valor) em

fusões e aquisições”79.

Razões para as aquisições
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A integração é complexa e envolve um grande número de atividades que, se negligenciadas, podem levar a difi-

culdades significativas. Por exemplo, a HealthSouth Corporation tornou-se uma grande potência no setor de hospi-

tais e saúde por meio de uma estratégia de aquisição ofensiva. Entretanto, o sucesso da estratégia baseou-se princi-

palmente em reembolsos generosos do programa Medicare do governo. Quando o Congresso diminuiu o orçamento

para esses reembolsos, a HealthSouth não ficou em posição de tirar vantagem de sua escala porque seus administra-

dores não haviam buscado uma possível redução de custos por meio da integração. Na verdade, o diretor executivo

foi acusado de apresentar relatórios fraudulentos para compensar as perdas significativas que não foram divulgadas.

“A aquisição encobriu muitos erros”, disse um analista da área de saúde. “Ela permitiu que a empresa se apoiasse em

muito crescimento, sem necessariamente digerir qualquer uma de suas compras”80.

É importante manter o capital humano da empresa-alvo após a aquisição. Muito do conhecimento de uma organi-

zação está no capital humano81. A rotatividade de pessoal-chave da empresa adquirida pode ter um efeito negativo no

desempenho da empresa incorporada por meio de fusão82. A perda dessas pessoas, como administradores importantes,

enfraquece as capacitações da empresa adquirida e reduz o seu valor. Se implementado de forma eficaz, o processo de

integração pode ter um efeito positivo nos administradores da empresa-alvo e diminuir as chances de que eles deixem a

empresa83.

Avaliação Inadequada do Alvo
A due diligence é um processo pelo qual um comprador em potencial avalia uma empresa-alvo para aquisição. Em um

processo eficaz de due diligence, centenas de itens são examinados em áreas tão diversas quanto o financiamento para a

transação pretendida, as diferenças de cultura entre a empresa compradora e a empresa-alvo, as conseqüências fiscais da

transação e as ações que seriam necessárias para combinar as duas forças de trabalho de forma bem-sucedida. A due

diligence é geralmente realizada por bancos de investimento, contadores, advogados e consultores administrativos espe-

cializados nessa atividade, embora as empresas que buscam aquisições de forma ativa possam formar sua própria

equipe interna de due diligence84.

Deixar de concluir um processo eficaz de due diligence pode facilmente resultar no pagamento de ágio excessivo por

parte da empresa compradora pela empresa-alvo. Na verdade, pesquisas mostram que sem esse processo, “o preço de

compra é orientado pelo apreçamento de outras aquisições ‘comparáveis’, e não por uma avaliação rigorosa de onde,

quando e como a administração pode impulsionar ganhos reais de desempenho. [Nesses casos], o preço pago pode ter

pouco a ver com o valor atingível”85. Os analistas questionaram se a Nortel, por exemplo, pagou demais pela PEC Solu-

tions na transação já mencionada; o preço das ações da PEC aumentou em US$ 4,01 e fechou em US$ 15,32 no dia em

que a aquisição foi anunciada86, sugerindo o montante do ágio que a Nortel pagou.

Muitas empresas usavam bancos de investimentos para realizar sua due diligence, mas na era pós-Enron, o pro-

cesso está cada vez mais sendo realizado internamente. Embora bancos de investimento como o Credit Suisse First

Boston e o Citibank ainda tenham um importante papel na due diligence nas grandes fusões e aquisições, seu papel

em fusões e aquisições menores parece estar diminuindo. Um número cada vez maior de empresas está desenvol-

vendo suas próprias operações internas para oferecer recomendações sobre fusões e financiá-las. Entretanto,

embora os bancos de investimento tenham um papel menor, sempre haverá a necessidade de um parecer externo

para o conselho de administração de uma empresa – para reassegurá-los quanto à fusão planejada e reduzir sua res-

ponsabilidade87.

Dívida Grande ou Extraordinária
Para financiar uma série de aquisições concluídas nas décadas de 80 e 90, algumas empresas aumentaram de forma sig-

nificativa seus níveis de dívida. Uma inovação financeira chamada de junk bonds ajudou a tornar esse aumento possível.

Os junk bonds são uma opção financeira na qual aquisições arriscadas são financiadas com dinheiro (dívida) e oferecem

um grande retorno potencial para os financiadores (detentores dos títulos). Como os junk bonds são obrigações sem

segurança que não estão vinculadas a ativos específicos para garantia, as taxas de juros para esses instrumentos de

dívida de alto risco chegaram, algumas vezes, a ficar entre 18 e 20% na década de 8088. Alguns importantes economistas

financeiros viam a dívida como um meio de disciplinar os administradores, fazendo com que agissem no melhor inte-

resse dos acionistas89.

CapHITT07.qxd  24.09.07  15:37  Page 192



Agora, os junk bonds são usados com menor freqüência para financiar aquisições, e a convicção de que a dívida dis-

ciplina os administradores não é tão forte. Contudo, algumas empresas ainda contraem dívidas significativas para adqui-

rir empresas. Por exemplo, quando a Time Warner adquiriu a AOL, ela aumentou sua dívida total para US$ 26 bilhões.

Embora o diretor executivo atual, Dick Parsons, tenha levado três anos para reduzir a dívida da Time Warner pela

metade, o mercado ainda não aumentou o preço de suas ações. No final, a empresa pode precisar se dividir e vender

alguns de seus negócios (principalmente o seu ativo de Internet, a AOL) para continuar atraindo os investidores, dados

os seus negócios distintos de TV a cabo, filmes, rede de televisão, música e editoração90.

A dívida alta pode ter alguns efeitos negativos na empresa. Por exemplo, como a dívida alta aumenta a probabili-

dade de falência, ela pode levar a uma redução de sua classificação de risco por parte de agências como a Moody’s e a

Standard & Poor’s91. Além disso, uma dívida alta pode impedir investimentos necessários em atividades que contribuem

para o sucesso em longo prazo da empresa, como P&D, treinamento de recursos humanos e marketing92. Ainda assim, a

alavancagem pode ser uma força positiva no desenvolvimento da empresa, permitindo que ela aproveite oportunidades

atraentes de expansão. Entretanto, muita alavancagem (como uma dívida extraordinária) pode levar a resultados nega-

tivos, incluindo o adiamento ou a extinção de investimentos, como gastos em P&D, que são necessários para manter a

competitividade estratégica em longo prazo.

Incapacidade de Obter Sinergia
Derivada de synergos, palavra grega que significa “trabalho conjunto”, a sinergia ocorre quando o valor criado pelas uni-

dades que trabalham juntas supera o valor que essas unidades poderiam criar trabalhando de forma independente (Ver

o Capítulo 6). Isto é, a sinergia ocorre quando os ativos valem mais quando usados em conjunto do que quando são

usados separadamente93. Para os acionistas, a sinergia gera ganhos sobre os seus bens que eles não poderiam igualar ou

superar por meio de suas próprias decisões de diversificação de portfólio94. A sinergia é criada pelas eficiências resultan-

tes das economias de escala e economias de escopo e mediante o compartilhamento de recursos (isto é, capital humano

e conhecimento) em todos os negócios da empresa incorporada por meio de fusão95.

Uma empresa desenvolve uma vantagem competitiva por meio de uma estratégia de aquisição somente quando

uma transação gera sinergia privada. A sinergia privada é criada quando a combinação e a integração dos ativos da

empresa compradora e da empresa adquirida produz capacitações e competências essenciais que não poderiam ser

desenvolvidas mediante a combinação e a integração dos ativos de qualquer uma dessas duas empresas com os ativos de

outra empresa96. Devido à sua singularidade, a sinergia privada é difícil de ser entendida e imitada pelos concorrentes.

Entretanto, a sinergia privada é difícil de ser criada.

A capacidade de uma empresa de considerar os custos necessários para criar as sinergias previstas com base em

receitas e custos afeta o sucesso da aquisição97. As empresas experimentam algumas despesas quando tentam criar a

sinergia privada por meio de aquisições98. Chamadas de custos de transação, essas despesas são incorridas quando as

empresas usam as estratégias de aquisição para criar sinergia. Os custos de transação podem ser diretos ou indiretos. Os

custos diretos incluem os honorários advocatícios e os encargos dos bancos de investimentos que realizam a due dili-

gence para a empresa compradora. Os custos indiretos incluem o tempo da administração para avaliar as empresas-alvo

e, então, concluir as negociações, bem como a perda de administradores e funcionários-chave após a aquisição. As

empresas tendem a subestimar o valor dos custos indiretos quando é calculado o valor da sinergia que pode ser criada

mediante a combinação e a integração dos ativos da empresa adquirida com os ativos da empresa compradora.

A Monsanto é uma das principais empresas no desenvolvimento de linhagens de sementes para fontes básicas de

alimentos como milho e soja. Para buscar oportunidades adicionais, ela comprou a Seminis por US$ 1,4 bilhão99. Essa

transação “marca a entrada da Monsanto no mercado de sementes de frutas, legumes e verduras não modificadas

geneticamente”. A Seminis tem uma participação de mercado significativa nessas áreas de sementes básicas. Por exem-

plo, ela tem 36% de participação no mercado de sementes de pepino; 34%, no de sementes de pimenta, e 23%, no de

sementes de tomate. Entretanto, as ações da Monsanto caíram 10% nos dias que seguiram o anúncio da transação. Os

analistas sinalizaram que “a aquisição poderia apresentar problemas de integração e resultar em poucas sinergias ime-

diatas”100. A preocupação é que a modificação biotecnológica mais direta de frutas, verduras e legumes vendidos nas

mercearias não será aceita pelo público, embora os consumidores tenham aceitado a modificação indireta das semen-

tes de milho e soja.
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Diversificação Excessiva
Conforme explicado no Capítulo 6, as estratégias de diversificação podem levar à competitividade estratégica e a retor-

nos acima da média. Em geral, as empresas que usam estratégias de diversificação relacionada têm melhor desempenho

do que aquelas que usam estratégias de diversificação não relacionada. Entretanto, os conglomerados, formados

mediante o uso de estratégia de diversificação não relacionada, também podem ser bem-sucedidos, como demonstrado

pela United Technologies Corp.

Em algum momento, entretanto, as empresas podem se tornar excessivamente diversificadas. O nível em que o

excesso de diversificação ocorre varia de empresa para empresa porque cada empresa tem capacidades diferentes para

administrar a diversificação. Vimos no Capítulo 6 que a diversificação relacionada requer mais processamento de infor-

mações do que a diversificação não relacionada. Devido a esse processamento adicional de informações, as empresas de

diversificação relacionada tornam-se excessivamente diversificadas com um número menor de unidades de negócios do

que as empresas que usam uma estratégia de diversificação não relacionada101. Independentemente do tipo de estratégia

de diversificação implementada, entretanto, a diversificação excessiva resulta em queda de desempenho após a qual as

unidades de negócios são geralmente alienadas102. O padrão da diversificação excessiva seguida da alienação de unidades

de negócio com baixo desempenho, adquiridas anteriormente, está ocorrendo atualmente no setor de mídia. Discuti-

mos isso adiante em um Enfoque Estratégico. Muitas empresas do setor de mídia têm procurado se desfazer dos negó-

cios adquiridos na febre de aquisições do final da década de 90 até 2001, quando a economia da Internet desmoro-

nou103. Esses ciclos também foram freqüentes entre as empresas norte-americanas nas décadas de 60 a 80104.

Mesmo quando uma empresa não é excessivamente diversificada, um nível alto de diversificação pode ter um efeito

negativo no desempenho de longo prazo da empresa. Por exemplo, o escopo criado pelos volumes adicionais de diversi-

ficação geralmente faz com que os administradores se baseiem nos controles financeiros, e não nos estratégicos, para

avaliar os desempenhos das unidades de negócio (os controles financeiros e estratégicos estão definidos e explicados nos

Capítulos 11 e 12). Os altos executivos geralmente baseiam-se nos controles financeiros para avaliar o desempenho das

unidades de negócio quando não entendem muito bem os objetivos e as estratégias das unidades de negócio. O uso de

controles, como o retorno do investimento (ROI), faz com que cada administrador da unidade de negócio se concentre

em resultados de curto prazo em detrimento de investimentos de longo prazo. Quando os investimentos de longo prazo

são reduzidos para aumentar os lucros de curto prazo, a competitividade estratégica de uma empresa como um todo

pode ser prejudicada105.

Outro problema resultante do excesso de diversificação é a tendência de que as aquisições se tornem substitutas da

inovação. Geralmente, os administradores não pretendem que as aquisições sejam usadas dessa forma. Entretanto, um

ciclo intensificador está em desenvolvimento. Os custos associados com as aquisições podem resultar em menos desti-

nações a atividades como P&D, que estão relacionadas com a inovação. Sem o apoio adequado, as habilidades de inova-

ção de uma empresa começam a atrofiar. Sem as habilidades internas de inovação, a única opção disponível para uma

empresa obter acesso à inovação é realizar ainda mais aquisições. Evidências sugerem que uma empresa que usa as aqui-

sições como substituta das inovações internas acabará tendo problemas de desenvolvimento106.

Administradores Excessivamente Centrados em Aquisições
Geralmente, um período considerável de tempo e muita energia são exigidos dos administradores para que as estraté-

gias de aquisição contribuam para a competitividade estratégica da empresa. As atividades com as quais os administra-

dores se envolvem incluem: (1) busca de candidatos viáveis à aquisição; (2) realização eficaz do processo de due dili-

gence; (3) preparação para negociações; e (4) gestão do processo de integração após a conclusão da aquisição.

Os administradores de alto nível não coletam pessoalmente todos os dados e informações necessários para a reali-

zação de aquisições. Entretanto, esses executivos tomam decisões cruciais sobre as empresas a serem compradas, a natu-

reza das negociações, e assim por diante. As experiências das empresas mostram que a participação nas atividades

necessárias para a realização de aquisições e a sua supervisão pode desviar a atenção da administração de outras ques-

tões que são necessárias para o sucesso competitivo em longo prazo, como identificar e aproveitar outras oportunidades

e interagir com partes interessadas externas importantes107.

Tanto a teoria como as pesquisas sugerem que os administradores podem ficar envolvidos demais no processo de

realização de aquisições108. Um observador sugeriu: “O desejo de realizar uma fusão ainda é como um vício em muitas

empresas: fazer negócios é muito mais divertido e interessante do que resolver problemas fundamentais. Então, como
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no tratamento de qualquer outro vício ou tentação, talvez seja melhor simplesmente dizer não”109. O excesso de envol-

vimento pode ser superado, aprendendo com os erros e não tendo muito entendimento entre o conselho de administra-

ção. A divergência ajuda a assegurar que todos os lados de uma questão são considerados (Ver o Capítulo 10)110.

Quando ocorre o fracasso, os líderes podem ficar tentados a culpar outros ou circunstâncias imprevistas pelo fracasso,

em vez de seu envolvimento excessivo no processo de aquisição111.

Um grande exemplo de excesso de concentração na realização de uma transação é a aquisição da Compaq Computer

Corporation pela Hewlett Packard Company (HP). Carly Fiorina, diretora executiva na época da aquisição, travou uma

batalha altamente controversa com outros acionistas importantes sobre a fusão dessas duas empresas (Ver o Caso de

Abertura no Capítulo 12). Fiorina venceu a batalha e a transação foi realizada em 2002. No processo, os funcionários e

administradores, tanto da HP como da Compaq, foram consumidos pelo negócio e, no decorrer do tempo, perderam a

concentração nas operações contínuas. No final, os acionistas da HP pagaram US$ 24 bilhões em ações pela compra da

Compaq e, em troca, receberam relativamente pouco valor112. Fiorina perdeu seu emprego e Mark Hurd, o novo diretor

executivo, tem a importante missão de cortar os gastos dos negócios da HP, bem como reorganizá-los113.

Grande Demais
A maioria das aquisições cria uma empresa maior, o que deveria ajudar a aumentar suas economias de escala. Essas eco-

nomias podem então levar a operações mais eficientes – por exemplo, duas organizações de vendas podem ser integra-

das usando menos representantes de vendas porque um representante pode vender os produtos de ambas as empresas

(especialmente se os produtos da empresa compradora e da empresa-alvo forem altamente relacionados).

Muitas empresas procuram aumentar em tamanho devido às economias de escala em potencial e ao maior poder

de mercado (discutido anteriormente). Em algum nível, os custos adicionais necessários para administrar a empresa

maior excederão os benefícios das economias de escala e poder de mercado adicional. Além disso, há um incentivo para

se tornar maior porque o tamanho serve como uma defesa contra incorporações114. Pesquisas no Reino Unido indicam

que a probabilidade de que empresas que adquirem outras empresas e se tornam maiores sejam incorporadas por meio

de fusões é menor115.

As complexidades geradas pelo porte maior geralmente levam os administradores a implementar controles mais

burocráticos para administrar as operações das empresas combinadas. Controles burocráticos são regras e políticas fisca-

lizadoras e comportamentais formalizadas, planejadas para assegurar a consistência das decisões e ações nas diferentes

unidades de uma empresa. Entretanto, com o tempo, controles formalizados geralmente levam a um comportamento

gerencial relativamente rigoroso e padronizado. Certamente, em longo prazo, a flexibilidade reduzida que acompanha

um comportamento gerencial rigoroso e padronizado pode produzir menos inovação. Devido à importância da inova-

ção para o sucesso competitivo, os controles burocráticos resultantes de uma grande organização (isto é, criada por

aquisições) podem ter um efeito prejudicial no desempenho116.

A Sara Lee Corporation, por exemplo, decidiu pela cisão de seu negócio de vestuário em uma “grande reestrutura-

ção que resultará em operações com receita anual de US$ 8,2 bilhões”. Ela tentará “se concentrar em suas marcas mais

fortes dos produtos de panificação, carnes e uso doméstico”. A Sara Lee se empenhou para aumentar as vendas de “seu

vasto portfólio de produtos, como o molho Jimmy Dean, os sutiãs Playtex e a graxa para sapatos Kiwis, bem como para

inová-la”. A reestruturação melhorará as receitas que respondiam por 40% das vendas. A empresa planeja usar um

pouco das economias para pesquisar e desenvolver novos produtos de suas marcas mais vendidas117.

Aquisições Eficazes

Anteriormente, neste capítulo, observamos que as estratégias de aquisição não produzem retornos acima da média de

forma consistente para os acionistas da empresa compradora118. Contudo, algumas empresas conseguem criar valor ao

usar uma estratégia de aquisição119. Por exemplo, poucas empresas cresceram de forma tão bem-sucedida com aquisi-

ções como a Cisco. Outras empresas de redes tentaram buscar aquisições para desenvolverem sua capacidade de vender

na época da febre de equipamentos de redes, mas somente a Cisco manteve boa parte do seu valor na era pós-febre.

Muitas empresas, como a Lucent, a Nortel e a Ericsson, estiveram à beira da falência depois que a febre da Internet pas-

sou. Quando realiza uma aquisição, “a Cisco vai muito mais além em sua consideração sobre integração. Não só a reten-
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ção é importante, mas a Cisco também trabalha para minimizar as distrações causadas por uma aquisição. Isso é impor-

tante porque a velocidade da mudança é tão alta que mesmo se as equipes de desenvolvimento de produtos da empresa-

alvo estiverem distraídas, elas estarão lentamente contribuindo para o fracasso da aquisição. Então, a integração deve ser

rápida e animadora”120.

Os resultados de um estudo de pesquisa elucidaram as diferenças entre as estratégias de aquisição mal-sucedidas e

bem-sucedidas e sugerem que há um padrão de ação que pode melhorar a probabilidade de sucesso em uma aquisi-

ção121. O estudo mostra que quando os ativos da empresa-alvo complementam os ativos da empresa adquirida, uma

aquisição é mais bem-sucedida122. Com ativos complementares, a integração da operação de duas empresas tem maior

probabilidade de criar sinergia. Na verdade, a integração de duas empresas com ativos complementares freqüentemente

gera capacitações singulares e competências essenciais. Com ativos complementares, a empresa compradora pode man-

ter sua concentração nos negócios principais e alavancar os ativos e as capacitações complementares da empresa adqui-

rida. Geralmente, os alvos eram escolhidos e “preparados” mediante o estabelecimento de uma relação de trabalho antes

da aquisição123. Conforme discutido no Capítulo 9, as alianças estratégicas às vezes são usadas para testar a viabilidade da

futura fusão ou aquisição entre as empresas envolvidas124.

Os resultados do estudo também mostram que as aquisições amigáveis facilitam a integração das empresas envolvi-

das em uma aquisição. Por meio de aquisições amigáveis, as empresas trabalham juntas para encontrar meios de inte-

grar suas operações para criar sinergia125. Em incorporações hostis, geralmente há animosidade entre as duas equipes da

alta administração, uma condição que, por sua vez, afeta as relações de trabalho na empresa recém-criada. Como resul-

tado, mais funcionários-chave da empresa adquirida podem ser perdidos e aqueles que ficarem podem resistir às

mudanças necessárias para integrar as duas empresas126. Com esforço, os conflitos culturais podem ser superados e

menos administradores e funcionários-chave ficarão desmotivados e deixarão a empresa127.

Além disso, processos eficazes de due diligence envolvendo a escolha deliberada e cuidadosa das empresas-alvo e

uma avaliação da saúde relativa dessas empresas (saúde financeira, ajuste cultural e valor dos recursos humanos) contri-

buem para aquisições bem-sucedidas128. Uma folga financeira na forma de dívida/capital ou caixa, tanto na empresa

compradora como na empresa adquirida, também têm contribuído com freqüência para o sucesso em aquisições.

Embora a folga financeira proporcione acesso a financiamento para a aquisição, ainda é importante manter um nível

baixo ou moderado de dívida após a aquisição para manter os custos baixos. Quando uma dívida significativa foi usada

para financiar a aquisição, empresas com aquisições bem-sucedidas reduziram a dívida rapidamente, em parte, ven-

dendo ativos da empresa adquirida, especialmente aqueles não complementares ou com baixo desempenho. Para essas

empresas, os custos da dívida não impedem investimentos de longo prazo, como em P&D, e o critério da administração

no uso do fluxo de caixa é relativamente flexível.

Outro atributo das estratégias de aquisição bem-sucedidas é a ênfase na inovação, conforme demonstrado por

investimentos contínuos em atividades de P&D. Investimentos significativos em P&D mostram um forte compromisso

da administração com a inovação, uma característica que é cada vez mais importante para a competitividade como um

todo, bem como para o sucesso da aquisição.

Flexibilidade e adaptabilidade são os dois últimos atributos de aquisições bem-sucedidas. Quando os executivos,

tanto da empresa compradora como da empresa adquirida, têm experiência em gerenciar mudanças e aprender com

aquisições, eles estarão mais habilitados a adaptar suas capacidades aos novos ambientes129. Como resultado, eles terão

mais conhecimento para integrar as duas organizações, o que é particularmente importante quando as empresas têm

culturas organizacionais diferentes.

A integração eficiente e eficaz pode rapidamente gerar a sinergia desejada na empresa recém-criada. A integração

eficaz permite que a empresa compradora evite que recursos humanos valiosos deixem a empresa adquirida130.

Os atributos e os resultados de aquisições bem-sucedidas estão resumidos na Tabela 7.1. Os administradores que

buscam sucesso em aquisições devem enfatizar os sete atributos enumerados. A Berkshire Hathaway é a holding de um

conglomerado de Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo. A empresa atua de forma abrangente no setor

de seguros e também tem participações em pedras preciosas, balas, vestuário, formação de pilotos e sapatos. A empresa

tem participação em empresas conhecidas, como Wal-Mart, American Express, Coca-Cola, The Washington Post Com-

pany e Wells Fargo. Recentemente, Buffett tentou comprar participação em uma empresa de serviços públicos norte-

americana, a PacifiCorp131. Sua estratégia de aquisição de empresas de seguros e outras empresas foi particularmente

bem-sucedida porque ele seguiu muitas das sugestões da Tabela 7.1.
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TABELA 7.1 Atributos de Aquisições Bem-sucedidas

Como vimos, algumas aquisições aumentam a competitividade estratégica. Entretanto, a maioria das aquisições que

ocorreram entre os anos 70 e 90 não aumentou a competitividade estratégica das empresas. Na verdade, “a história

mostra que algo entre 1/3 e mais da metade de todas as aquisições são basicamente alienadas ou cindidas”132. Portanto,

as empresas geralmente usam estratégias de reestruturação para consertar o fracasso de uma fusão ou aquisição.

Reestruturação

A reestruturação é uma estratégia pela qual uma empresa muda seu conjunto de negócios ou sua estrutura financeira.

Formalmente definida, a reestruturação é uma estratégia pela qual uma empresa muda seu conjunto de negócios

ou sua estrutura financeira133. Entre as décadas de 70 e 2000, a alienação de negócios das carteiras de empresas e a des-

verticalização responderam por uma grande porcentagem das estratégias de reestruturação das empresas. A reestrutura-

ção é um fenômeno mundial134.

O fracasso de uma estratégia de aquisição é geralmente seguido de uma estratégia de reestruturação. O Morgan

Stanley, um grande banco de investimento norte-americano, se fundiu com a Dean Witter, uma empresa de investi-

mento de varejo, em 1997. A fusão foi anunciada como um novo supermercado financeiro. Entretanto, a cultura das

duas empresas não se ajustou bem; “no fundo, os dois lados não se esforçaram muito para esconder seu desprezo

mútuo”135. Embora Philip Purcell, da Dean Witter, tenha vencido a batalha política para manter seu cargo de diretor

executivo depois que alguns funcionários-chave deixaram a empresa pedindo por sua renúncia, Purcell foi, finalmente,

forçado a renunciar. John Mack, ex-diretor executivo, voltou ao cargo de diretor executivo. Entretanto, é provável que o

Morgan Stanley se reestruturará para melhorar sua posição, vendendo sua divisão de Discover Card e, provavelmente,

até o negócio de corretagem de varejo.

Em outros casos, entretanto, as empresas usam uma estratégia de reestruturação devido às mudanças em seus

ambientes externos e internos. Por exemplo, às vezes, surgem oportunidades no ambiente externo que são particular-

mente atraentes para a empresa diversificada em vista de suas principais competências. Nesses casos, a reestruturação

pode ser apropriada para posicionar a empresa para que ela possa criar mais valor para as partes interessadas, dadas as

mudanças ambientais136.

Conforme discutido a seguir, existem três estratégias de reestruturação que as empresas utilizam: downsizing,

downscoping (redução do escopo) e compras alavancadas.

Atributos Resultados

1. As empresas adquiridas têm ativos ou recursos que
complementam o negócio principal da empresa compradora.

1. Alta probabilidade de sinergia e vantagem competitiva ao se
manter os pontos fortes.

2. A aquisição é amigável.
2. Integração mais rápida e eficaz e, provavelmente, ágios mais

baixos.

3. A empresa compradora conduz due diligence eficaz para
escolher as empresas-alvo e avalia a saúde da empresa-alvo
(financeira, cultural e recursos humanos).

3. Empresas com as complementaridades mais fortes são
adquiridas e o pagamento excessivo é evitado.

4. A empresa compradora tem folga financeira (caixa ou uma
posição de dívida favorável).

4. Financiamento (dívida ou capital) é mais fácil de ser obtido.

5. A empresa incorporada por meio de fusão mantém posição
de dívida baixa ou moderada.

5. Custo mais baixo de financiamento, risco mais baixo (por
exemplo, de falência), e prevenção de trocas que estão
associadas com a dívida alta.

6. A empresa compradora tem ênfase constante e consistente
em P&D e inovação.

6. Mantém vantagem competitiva de longo prazo nos mercados.

7. A empresa compradora administra bem as mudanças e é
flexível e adaptável.

7. Integração mais rápida e eficaz facilita a obtenção de
sinergia.
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Downsizing 
Antes considerado um indicador de enfraquecimento organizacional, o downsizing é agora reconhecido como uma estraté-
gia legítima de reestruturação137. O downsizing é uma redução do número de funcionários de uma empresa e, às vezes, do
número de unidades operacionais, e pode ou não mudar a composição dos negócios do portfólio de uma empresa. Por-
tanto, o downsizing é uma estratégia proativa intencional de administração, enquanto o “enfraquecimento é um fenômeno
ambiental ou organizacional que ocorre involuntariamente e resulta na erosão da base de recursos da organização”138.

No final dos anos 80, no início dos anos 90 e no início da década de 2000, milhares de pessoas perderam seus
empregos em organizações de capital fechado e de capital aberto nos Estados Unidos. Um estudo estima que 85% das
empresas da publicação Fortune 1000 usaram o downsizing como estratégia de reestruturação139. Além disso, as empre-
sas da publicação Fortune 500 demitiram mais de 1 milhão de funcionários, ou 4% de sua força de trabalho como um
todo em 2001 e nas primeiras semanas de 2002140. Essa tendência continua em muitos setores. Por exemplo, em 2005, a
GM sinalizou que ela demitiria 25 mil pessoas até 2008 devido ao fraco desempenho competitivo, especialmente como
resultado do melhor desempenho dos concorrentes estrangeiros141.

Downscoping
O downscoping (redução de escopo) tem um efeito mais positivo no desempenho da empresa do que o downsizing142. O
downscoping se refere à alienação, spin-off (cisão) ou a outro meio de extinguir negócios que não estão relacionados
com o negócio principal da empresa. Geralmente, o downscoping é descrito como um conjunto de ações que faz com
que uma empresa volte a sua atenção para o seu negócio principal. A Sara Lee, conforme mencionado, está realizando o
spin-off de seu negócio de vestuário143. Spin-offs de reestruturação na indústria de mídia também estão descritas no
Enfoque Estratégico; tanto a Viacom como a Clear Channel Communications passaram por esses tipos de reestrutura-
ção e estão considerando outras ações.

Uma empresa que promove o downscoping geralmente promove também o downsizing simultaneamente. Entre-
tanto, ela não elimina funcionários-chave de seu negócio principal no processo porque tal ação poderia levar à perda de
uma ou mais competências. Em vez disso, uma empresa que está simultaneamente promovendo o downscoping e o
downsizing diminui, reduzindo a diversidade dos negócios de seu portfólio144.

Ao voltar a atenção para o seu negócio principal, a empresa pode ser administrada de forma mais eficaz pela equipe
da alta administração. A eficiência da administração aumenta porque a empresa se tornou menos diversificada, permi-
tindo que a equipe da alta administração entenda e administre melhor os negócios remanescentes.

De forma geral, as empresas norte-americanas usam o downscoping como estratégia de reestruturação com mais
freqüência do que as empresas européias, enquanto a tendência na Europa, América Latina e Ásia tem sido a de criar
conglomerados. Na América Latina, esses conglomerados são chamados de grupos. Muitos conglomerados asiáticos e
latino-americanos começaram a adotar estratégias corporativas do ocidente nos últimos anos e têm voltado sua atenção
para seus negócios principais. Esse downscoping ocorreu simultaneamente ao aumento da globalização e à maior aber-
tura dos mercados que aumentou muito a concorrência. Ao realizar o downscoping, essas empresas puderam se concen-
trar em seus negócios principais e em melhorar sua competitividade146.

O downscoping tem sido praticado ultimamente por muitas empresas de mercados emergentes. Por exemplo, o Tata
Group, fundado por James Nusserwanji Tata em 1868 como uma empresa exportadora e de capital fechado e que é agora o
maior grupo comercial da Índia, inclui 91 empresas em uma ampla variedade de setores. O grupo cobre os setores de pro-
dutos químicos, comunicação, bens de consumo, energia, engenharia, sistemas de informação, materiais e serviços. A receita
do grupo em 2003-2004 foi de US$ 14,25 bilhões, cerca de 2,6% do PIB da Índia. As empresas afiliadas do Tata empregam
cerca de 220 mil pessoas e exportam seus produtos para 140 países. Entretanto, como a Índia mudou, os executivos do Tata
procuraram reestruturar suas empresas afiliadas para “criar uma empresa mais concentrada, sem abandonar a melhor tradi-
ção manufaturadora do Tata”147. Em um período de 10 anos, o Tata reestruturou 250 empresas do seu grupo atual.

Compras Alavancadas (Leveraged Buyouts – LBO)
As compras alavancadas são geralmente usadas como estratégia de reestruturação para corrigir erros da administração ou
porque os administradores da empresa estão tomando decisões que atendem principalmente aos seus próprios interesses,
em vez dos interesses dos acionistas148. Uma compra alavancada (LBO) é uma estratégia de reestruturação pela qual uma
parte compra todos os ativos de uma empresa para fechar o seu capital. Após a conclusão da transação, as ações da
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Enfoque Estratégico
Reestruturação por Meio de Spin-offs (Cisões) Permite a
Criação de Valor

Alienações de reestruturação (geralmente por meio spin-offs) são realizadas por muitas
razões. Os spin-offs ocorrem quando uma única empresa cria pelo menos duas
empresas em uma divisão não tributável, gerando, ao menos, uma nova oferta de
ações do capital. Geralmente a empresa controladora mantém o símbolo original do
preço das ações e a empresa cindida usa um novo símbolo. Essas cisões de
reestruturação são provocadas tanto por eventos internos como externos. Geralmente,
essa reestruturação é precedida internamente de uma queda no desempenho.
Externamente, o downscoping pode ser necessário como resultado de mudanças
ambientais na demanda que fazem com que alguns negócios se tornem mais peri-
féricos, e o conjunto principal dos negócios evolui. Os negócios principais podem ter
amadurecido a ponto de gerar caixa com facilidade, mas os novos negócios têm que
impulsionar o crescimento futuro. Embora possa haver pressão para uma mudança na
estratégia, geralmente essas reestruturações são causadas por algum evento interno,
como uma mudança na liderança, ou um evento externo, como a desvalorização da
moeda de um país, como na crise das moedas asiáticas em 1997.

Uma série de aquisições na indústria de mídia ocorreu no final dos anos 90 e no
início do século XXI. Entretanto, o negócio de mídia evoluiu significativamente e
surgiram problemas com as fusões do setor. Por exemplo, a aquisição da AOL pela
Time Warner levou a Time Warner a considerar a cisão da AOL, uma vez que ela havia
reestruturado o negócio para que ele concorresse de forma mais eficaz com a Yahoo e
a MSN, da Microsoft Corporation. A Viacom realizou uma série de aquisições,
incluindo a rede CBS que, no início, agregou valor significativo à MTV e a outras redes
de transmissão por cabo da Viacom, e a Paramount Film Studios. Entretanto, o preço
das ações da Viacom ficou para trás e Summer Redstone, diretor executivo da Viacom,
considerou formas de aumentar o valor. Uma estratégia levada em consideração foi a
de dividir a grande empresa de mídia em duas unidades operacionais, uma
concentrada nas empresas pequenas em fase de crescimento, como a MTV, a
Nickelodeon, a The Movie Channel e a Paramount Pictures, entre outras, e outra que
incluiria a CBS Television e a Infinity Broadcasting, bem como outras empresas de
entretenimento como a Viacom Outdoor, que agenda publicidade externa e shows.
Embora esse último grupo de empresas esteja crescendo mais lentamente, ele gera
bastante caixa e permite que a empresa dividida proporcione uma política de
dividendos mais generosa – uma política que atrai investidores mais conservadores. A
operação de crescimento concentrada na MTV e em outros canais permitiria um tipo
diferente de enfoque por parte do investidor. Outras empresas de mídia, incluindo a
Vivendi Universal, a Time Warner e a Liberty Media Corporation, também venderam
ativos em ações de reestruturação semelhantes àquela considerada pela Viacom.

A Clear Channel Communications também sinalizou que considerara a sua
divisão em três empresas separadas: Clear Channel Communications (rádio e radio-
difusão), Clear Channel Outdoor (publicidade) e Clear Channel Entertainment (reserva
de espaços para entretenimento ao vivo). O desempenho da Clear Channel caiu e as
agências reguladoras reclamaram de “comportamento monopolista entre as divisões
de entretenimento e de rádio”. Essa preocupação, bem como preocupações com o
desempenho semelhantes àquelas com a cisão potencial da Viacom, criaram uma
situação em que os executivos da Clear Channel estão sinalizando essa
reestruturação estratégica e a estratégia de spin-off.

Muitas das fusões na indústria de mídia foram aquisições verticais, como a aquisição
da CBS pela Viacom, na qual a rede de televisão e outros estabelecimentos foram
considerados como sendo oportunidades para que o aspecto do conteúdo fosse
diretamente suprido com o negócio de distribuição de canais de radiodifusão.
Entretanto, como os fatos mudaram com o aumento da concorrência, outras oportu-
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empresa não são mais negociadas publicamente. As empresas que facilitam ou participam da incorporação de empresas de
capital aberto ou do fechamento do capital de uma unidade de uma empresa são chamadas de empresas de capital privado.

Geralmente, dívidas de valores significativos são incorridas para financiar uma compra; daí o termo compra “ala-

vancada”. Para manter os pagamentos da dívida e promover o downscoping da empresa para se concentrar no negócio

principal da empresa, os novos proprietários podem vender imediatamente uma série de ativos149. Não raro, aqueles

que compram uma empresa por meio de uma LBO reestruturam a empresa até que ela possa ser vendida com lucro em

um período de cinco a oito anos.

A aquisição de uma empresa pela administração (Management Buyout – MBO), a aquisição de uma empresa pelos

funcionários (Employee Buyout – EBO) e a aquisição de toda uma companhia, na qual uma empresa ou sociedade

compra uma empresa inteira, em vez de uma parte dela, são os três tipos de LBO. Em parte devido aos incentivos para

a administração, se constatou que as MBOs, mais do que as EBOs e as aquisições de empresas inteiras, levam ao

downscoping, a um maior enfoque estratégico e a melhor desempenho150. Pesquisas revelaram que as aquisições de

empresas pela administração também podem levar a uma maior atividade e a um maior crescimento empresarial151.

Embora possa haver razões diferentes para uma aquisição, uma delas é proteger a empresa contra um mercado

financeiro inconstante, permitindo que os proprietários se concentrem no desenvolvimento de inovações e na penetra-

ção do mercado152 . Assim, as aquisições podem representar uma forma de renascimento de uma empresa para facilitar

seus esforços e estimular seu crescimento estratégico153.

Resultados da Reestruturação
Os resultados de curto e longo prazo das três estratégias de reestruturação estão apresentados na Figura 7.2. Conforme

indicado, o downsizing geralmente não leva a empresa a um melhor desempenho154. Ainda assim, nas sociedades que se

baseiam no livre mercado como um todo, a desverticalização gerou um incentivo para que as pessoas que foram demi-

tidas começassem seu próprio negócio.
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nidades para a mídia, como a substituição do entretenimento pelo vídeo game e outras
saídas para conteúdo, como as vendas de DVDs, muitas empresas transformaram suas
aquisições verticais em pontos de distribuição de crescimento mais lento. Além disso,
muitos dos pontos de distribuição, como a Internet e a banda larga, não geraram
receitas significativas e as empresas de transmissão por cabo se voltaram para negócios
alternativos como a oferta de serviços de telefonia. Portanto, os spin-offs das aquisições
anteriores foram justificadas e, em muitos casos, as empresas que sinalizaram essas
reestruturações viram um aumento no preço de suas ações. Esse certamente foi o caso
da Viacom quando ela anunciou sua possível cisão em três empresas.

A Viacom já havia cindido uma aquisição anterior, a Blockbuster, devido ao
aumento da concorrência por parte da empresa de aluguel de vídeos on-line, Netflix,
e ao crescimento das vendas de DVDs por meio de canais regulares de varejo. A
Viacom viu que, embora a rede Blockbuster continuasse a ter lucros, sua receita
estava diminuindo. Portanto, a Blockbuster foi cindida como uma empresa separada
da Viacom. Ao que parece, a Viacom aprendeu com essa experiência e está consi-
derando o seu próximo passo no que diz respeito a cisões adicionais conforme des-
crito anteriormente.

Fontes: K. Bachman, 2005, Divisão da Clear Channel, 2 de maio, 5; S. McBride, 2005, Lucro da Clear Channel cai e
empresa planeja cisão, Wall Street Journal, 2 de maio, B6, B8; J. Flint, Dividir e refinar: Enquanto a Viacom considera
uma divisão, o setor revê antigas idéias, Wall Street Journal, 17 de março, A1, A9; T. Lowry, 2005, Ajuste de antena,
Business Week, 20 de junho, 64; M. Peers, 2005, Liberty Media revela planos de cindir sua participação na Discovery,
Wall Street Journal, 16 de março, A3; M. Sikora, 2005, Trabalho extra para assegurar proteção fiscal para grandes
cisões, Mergers and Acquisitions, maio, 34-36; J. Angwin, 2004, Time Warner poderá vender ações da AOL, Wall
Street Journal, 23 de maio, A3; D. Desjardins, 2004, Blockbuster pensa no futuro após cisão da Viacom, DSN
Retailing Today, 19 de julho; J. Harrison, 2004, Retirando-se de negócios problemáticos, Mergers and Acquisitions,
Outubro, 10-13.
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Pesquisas revelaram que o downsizing contribuiu para retornos mais baixos tanto para empresas norte-americanas

como japonesas. Os mercados de ações dos países dessas empresas, respectivamente, avaliaram o downsizing de forma nega-

tiva. Os investidores concluíram que o downsizing teria um efeito negativo na habilidade das empresas de alcançar competi-

tividade estratégica em longo prazo. Os investidores também parecem partir da premissa de que o downsizing ocorre como

uma conseqüência de outros problemas em uma empresa155. Essa premissa pode ser causada pela baixa reputação corpora-

tiva de uma empresa quando um grande downsizing é anunciado156. Isso fica claro nas demissões da GM, já mencionadas.

Um resultado não intencional do downsizing, entretanto, é que os funcionários demitidos geralmente começam

novos negócios para viverem em meio a confusão em suas vidas. Portanto, o downsizing gerou inúmeros novos empre-

endimentos empresariais.

Conforme apresentado na Figura 7.2, o downsizing tende a resultar em perda de capital humano em longo prazo. A

perda de funcionários com muitos anos de experiência na empresa representa uma grande perda de conhecimento.

Conforme observado no Capítulo 3, o conhecimento é vital para o sucesso competitivo na economia global. Portanto,

de forma geral, as revelações de pesquisas e a experiência corporativa sugerem que o downsizing pode ter um valor mais

tático (ou de curto prazo) do que estratégico (ou de longo prazo)157.

O downscoping geralmente leva a resultados mais positivos tanto em curto como em longo prazo do que o downsizing

ou uma compra alavancada (Ver a Figura 7.2). O resultado de longo prazo desejável do downscoping de melhor desempe-

nho é um produto dos custos de dívida mais baixos e a ênfase em controles estratégicos resultante da concentração no

negócio principal da empresa. Com o novo enfoque, a empresa conseguirá aumentar sua capacidade de competir158.

Enquanto as LBOs de toda a empresa têm sido aclamadas como uma inovação significativa na reestruturação

financeira das empresas, pode haver trocas negativas159. Primeiramente, a alta dívida resultante aumenta o risco finan-

ceiro da empresa, conforme demonstrado pelo número de empresas que pediram falência nos anos 90 após realizarem

LBOs de empresas inteiras. Às vezes, a intenção dos proprietários de aumentar a eficiência da empresa adquirida e,

então, vendê-la em um período de cinco a oito anos cria um enfoque da administração de curto prazo e relutante ao

risco160. Como resultado, essas empresas podem deixar de investir adequadamente em P&D ou de tomar outras ações

importantes que visam manter ou melhorar a competência essencial da empresa. Pesquisas também sugerem que nas

empresas161 com uma disposição empreendedora, as aquisições podem levar a mais inovação, especialmente se a carga

da dívida não for grande demais162. Entretanto, como as compras resultam, com mais freqüência, em uma dívida signi-

ficativa, a maioria das LBOs ocorreu em setores maduros, em que fluxos de caixa estáveis são possíveis. Isso permite que

a empresa compradora cumpra com os pagamentos recorrentes de dívida, conforme exemplificado pelas aquisições de

Wilbur Ross na indústria do aço, descritas no Enfoque Estratégico sobre a Mittal Steel.

FIGURA 7.2 Reestruturação e Resultados
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1. Por que as estratégias de aquisição são comuns em muitas empresas
que competem na economia global?

2. Quais são as razões para que as decisões de empresas usem estratégias
de aquisição como um meio de ter competitividade estratégica?

3. Quais são os sete principais problemas que afetam os esforços de uma
empresa para usar uma estratégia de aquisição de forma bem-sucedida?

4. Quais são os atributos associados com uma estratégia de aquisição
bem-sucedida?

5. O que é a estratégia de aquisição e quais são as suas formas
comuns?

6. Quais são os resultados de curto e longo prazo associados com as
diferentes estratégias de aquisição?

RESUMO

QUESTÕES PARA REVISÃO

• As estratégias de aquisição estão sendo cada vez mais usadas. Devido à

globalização, à desregulamentação de diversos setores em muitas eco-

nomias diferentes e à legislação favorável, a quantidade e as dimensões

de aquisições locais e internacionais continuam a aumentar.

• As empresas usam as estratégias de aquisição para (1) aumentar o

poder de mercado, (2) transpor barreiras à entrada em novos merca-

dos ou regiões, (3) evitar os custos de desenvolvimento de novos pro-

dutos e aumentar a velocidade de novas entradas nos mercados, (4)

reduzir o risco da entrada de um novo negócio, (5) tornar-se mais

diversificada, (6) reformular seu escopo competitivo ao desenvolver

um novo portfólio de negócios, e (7) melhorar seu aprendizado e

assim aumentar a sua base de conhecimento.

• Entre os problemas associados com o uso de uma estratégia de aqui-

sição estão (1) a dificuldade de integrar as empresas envolvidas com

eficácia, (2) a avaliação incorreta do valor da empresa-alvo, (3) a cria-

ção de encargos de dívida que impedem investimentos de longo

prazo adequados (por exemplo, em P&D), (4) a superavaliação do

potencial para sinergia, (5) a criação de uma empresa que é diversifi-

cada demais, (6) a criação de um ambiente interno no qual os admi-

nistradores dedicam partes cada vez maiores do seu tempo e energia

à análise e à realização da aquisição, e (7) o desenvolvimento de uma

empresa combinada que é grande demais, necessitando de muito uso

de controles burocráticos, em vez de estratégicos.

• As aquisições eficazes têm as seguintes características: (1) a empresa

compradora e a empresa-alvo têm recursos complementares que

podem ser a base das competências essenciais da empresa recém-

criada, (2) a aquisição é amigável e, assim, facilita a integração dos

recursos das duas empresas, (3) a empresa-alvo é escolhida e comprada

com base em uma due diligence minuciosa, (4) a empresa compradora

e a empresa-alvo têm uma folga considerável na forma de capacidade

de caixa ou dívida, (5) a empresa incorporada por meio de fusão man-

tém um nível de dívida baixo ou moderado, vendendo partes da

empresa adquirida ou algumas das unidades da empresa adquirida que

apresentam baixo desempenho, (6) a empresa compradora e a empresa

adquirida têm experiência em termos de adaptação a mudanças, e (7)

P&D e inovação são enfatizados na nova empresa.

• A reestruturação é usada para melhorar o desempenho de uma

empresa ao solucionar os problemas criados por uma administração

ineficaz. A reestruturação por meio do downsizing envolve a redução

do número de funcionários e níveis hierárquicos da empresa. Embora

ela possa levar a reduções de custos em curto prazo, elas podem ser

realizadas em detrimento do sucesso em longo prazo devido à perda

de recursos humanos valiosos (e conhecimento) e da reputação cor-

porativa como um todo.

• O objetivo da reestruturação por meio de downscoping é a redução

do nível de diversificação da empresa. Geralmente, a empresa aliena

negócios não relacionados para alcançar esse objetivo. A extinção de

negócios não relacionados faz com que a empresa e seus altos execu-

tivos possam voltar a sua atenção para os negócios principais.

• As compras alavancadas (LBOs) representam uma estratégia de aqui-

sição adicional. Por meio de uma LBO, uma empresa é comprada

para que possa se tornar uma empresa de capital fechado. As LBOs

são geralmente financiadas em grande parte por meio de dívida. Há

três tipos de LBO: a compra da empresa pela administração (MBO),

a compra da empresa pelos funcionários (EBO) e a LBO de toda a

empresa. Como proporcionam incentivos claros para a administra-

ção, as MBOs têm sido a mais bem-sucedida das três. Geralmente,

a intenção de uma compra é melhorar a eficiência e o desempenho a

ponto de a empresa poder ser vendida com sucesso em um período

de cinco a oito anos.

• Geralmente, o principal objetivo da reestruturação é obter ou resta-

belecer o controle estratégico da empresa. Das três estratégias de rees-

truturação, o downscoping é o mais bem-alinhado com o estabeleci-

mento e o uso de controles estratégicos.

EXERCÍCIOS PARA APLICAÇÃO PRÁTICA

Determinando o melhor caminho para o
crescimento da empresa
Você é membro da diretoria de uma empresa de tecnologia de informação

que fornece softwares comerciais para o setor de transporte rodoviário de

mercadorias. Um dos administradores acha que a empresa deve crescer e

sugeriu a expansão mediante a criação de um software comercial para o

transporte ferroviário de mercadorias ou a oferta de serviços on-line de

comércio de caminhões. Você sabe que a sua empresa está em posição de

expandir, mas não tem certeza de qual é a melhor abordagem.

Parte Um
A companhia deve considerar a fusão de uma empresa que oferece os

serviços sugeridos ou sua aquisição, ou ela deve desenvolver os serviços

sugeridos internamente? Faça uma lista das vantagens e desvantagens de

cada opção estratégica.
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LO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O estudo deste capítulo dará a você o conhecimento de administração estratégica neces-
sário para:

1. Explicar as razões tradicionais e emergentes que motivam as empresas a buscar a
diversificação internacional.

2. Explorar os quatro fatores que levam a uma base para as estratégias internacionais no
nível de negócios.

3. Definir as três estratégias internacionais no nível corporativo: multilocais, globais e
transnacionais.

4. Discutir as tendências ambientais que afetam as estratégias internacionais,
especialmente a responsabilidade da qualidade de ser estrangeiro e a regionalização.

5. Citar e descrever os cinco modos alternativos para entrar em novos mercados
internacionais.

6. Explicar os efeitos da diversificação internacional sobre os lucros e a inovação da
empresa.

7. Citar e descrever os dois principais riscos da diversificação internacional.

8. Explicar por que os resultados positivos da expansão internacional são limitados.
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Caso de Abertura
Incentivos a Empresas Chinesas para Aquisições Estrangeiras
Em 2004, as reservas chinesas de câmbio estran-
geiro – ativos do governo chinês mantidos em dife-
rentes moedas fortes, como o dólar, o euro e o iene
– cresceram $200 bilhões, atingindo a soma de
$609,9 bilhões ao final daquele ano. As referidas
reservas são resultado do superávit comercial da
China com negócios realizados em países estran-
geiros, inclusive, com os Estados Unidos. Em fun-
ção desse desequilíbrio comercial, outros governos
pressionam a China para que esta eleve o valor da
sua moeda, o yuan, o que reduziria a posição com-
petitiva de negócios relacionados à exportação
naquele país. Uma das formas pela qual o governo
chinês poderia diminuir essa pressão é incentivar
as empresas locais a reduzirem o desequilíbrio
comercial adquirindo ativos estrangeiros. As merca-
dorias produzidas por empresas chinesas em outras
nações têm o potencial de reduzir o superávit
comercial.

Valendo-se de tais incentivos, muitos negócios
chineses se lançaram à busca por aquisições no
nível mundial. A América do Sul superou Hong
Kong e o restante da Ásia como o principal destino
para investimentos chineses em outros países, em
2004. Durante os primeiros onze meses de 2004, a
América do Sul sozinha contabilizou $899 milhões
dos $1,8 bilhão investidos no exterior por empresas
chinesas. A razão principal para isso é o abundante
fornecimento de commodities da América do Sul.
Contudo, às vezes, a adaptação de empresas chi-
nesas em países sul-americanos se revela difícil.

Pioneira em investimentos desse porte, a Shou-
gang International Trade and Engineering Company
adquiriu, em 1993, a Hierro de Peru, uma estatal
produtora de aço ornamental. Entretanto, a Shou-
gang não cumpriu suas promessas de investimento
voltado ao crescimento das operações, provo-
cando desapontamento significativo. Além disso, as
práticas da empresa, como não contratar habitan-
tes locais para os cargos principais, resultaram em
uma indisposição dos trabalhadores peruanos e da
comunidade, em parte, porque a segurança nas
minas diminuiu e o número de acidentes fatais au-
mentou. Outras empresas chinesas aprenderam com
os erros da Shougang e procuram, agora, se adap-
tar ao ambiente local. A Hauwei Technologies Com-

pany, a maior produtora chinesa de equipamentos
de telecomunicações e redes, vem adquirindo e
realizando negócios na América Latina há mais de
seis anos. Apesar de enfrentar dificuldades em se
adaptar à economia e cultura locais, a empresa foi
bem-sucedida pelo menos em aprender a seguir as
políticas governamentais e realizar melhores con-
tratações locais.

Em 2004 e no começo de 2005, as empresas
chinesas aumentaram de forma drástica a oferta
por ativos estrangeiros. No início de 2004, a TCL
Corp., uma grande fabricante de aparelhos de TV,
adquiriu as operações de TV da France’s Thomson
SA (marca da RCA) e de aparelhos celulares da
France’s Alcatel SA. Em dezembro de 2004, o
Lenovo Group, o maior produtor de computadores
pessoais na China, propôs a aquisição dos ativos
de PC da IBM. Com essa proposta, os investimen-
tos estrangeiros diretos da China saltaram para $3
bilhões em 2004. Uma vez selado o acordo em
2005, o Lenovo foi autorizado a usar a marca IBM
durante cinco anos enquanto estabelecia sua pró-
pria marca nos Estados Unidos.

Ainda em 2005, o Haier Group, o maior fabri-
cante de aparelhos domésticos na China, se propôs
a adquirir a Maytag Corporation pelo valor de $1,3
bilhão, a fim de marcar sua presença nos Estados
Unidos com a marca Maytag. A China National
Offshore Oil Corporation (CNOOC), uma grande
produtora de petróleo e gás natural na China, fez
uma oferta para aquisição do controle da Unocal
Corp. no valor de $18,5 bilhões após um acordo
entre a Chevron e a Unocal visando à fusão das
duas empresas, no valor de $16,5 bilhões. A Che-
vron lançou uma contra-oferta que se sagrou vence-
dora, mesmo tendo sido inferior à da CNOOC. Ape-
sar de as transações da Haier e da CNOOC não
terem sido finalizadas com sucesso, elas demons-
tram o interesse das empresas chinesas em firmar
negócios no exterior, em parte, em virtude do
excessivo incentivo em reservas estrangeiras.

Tais reservas estão sendo igualmente direciona-
das a investimentos na indústria do aço, tanto no
nível nacional quanto internacional. Apesar de a
maior empresa de aço do mundo não pertencer à
China – tal honra é da Mittal Steel, da Holanda, que é
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descrita no Capítulo 7 como detentora de uma capa-
cidade de produção de 60 milhões de toneladas
métricas de aço por ano –, as usinas chinesas produ-
ziram 273 milhões de toneladas de aço bruto em
2004. Esse valor é quase o mesmo da produção de
aço dos Estados Unidos, Japão e Rússia juntos,
aproximadamente 25% da produção mundial total.

Em 2005, esperava-se um resultado que ultra-
passaria 300 milhões de toneladas, uma vez que as
empresas chinesas solidificavam sua capacidade
de produção. A China consumiu cerca de 258 mi-
lhões de toneladas no ano anterior, aproximada-
mente 1/3 de todo o aço consumido em escala
mundial. As estimativas apontavam que a demanda
da China chegaria a 310 milhões de toneladas em

2005. Os seis maiores produtores – o Shanghai
Baosteel Group, o Anshan Iron and Steel Group, 
o Wuhan Iron and Steel Group, o Magang Group, o
Shougang Group e o Handan Iron and Steel Group
– responderam por uma produção anual de 21,6,
10, 8, 7, 6 e 4 toneladas de aço, respectivamente.
Os observadores da indústria lançam olhares de
preocupação sobre o desenvolvimento de capaci-
dade empreendido por China e Brasil no sentido de
que este poderá superar a demanda global, for-
çando a queda dos preços. Esse é mais um exem-
plo do poder financeiro e industrial que emana da
China e da atual influência de que desfrutam suas
empresas e indústrias graças à execução de estra-
tégias globais e à concorrência mundial.
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Conforme visto no Caso de Abertura, as empresas chinesas estão fortalecendo seus “músculos” financeiros por

conta dos altos níveis de reservas estrangeiras, partindo de um superávit comercial de $600 bilhões para adentrarem

diferentes mercados mediante investimentos estrangeiros diretos (FDI) com aquisições e outras formas de penetra-

ção. A entrada da China na Organização Mundial do Comércio (OMC) trouxe mudanças não apenas para o país e

seus parceiros comerciais, como também para as indústrias e empresas em todo o mundo. Apesar de seu mercado

subdesenvolvido e do ambiente institucional, a China se aproveita do tamanho deste mercado fazendo uso de seus

investimentos estrangeiros diretos (FDI). Muitas empresas optam pelos investimentos diretos em vez de pelos indire-

tos porque podem desfrutar com eles de uma maior proteção para os ativos investidos.1 As empresas locais estão se

tornando cada vez mais competitivas e fortalecendo sua capacidade. Como se pode observar pelo potencial geral das

empresas chinesas na produção de aço e na demanda geral pelo aço, uma vez que a China vem fortalecendo sua

infra-estrutura e a capacidade de fabricação (como na indústria automotiva), o poderio do mercado potencial global

da China é espantoso.2

Com o ingresso de empresas estrangeiras na China e de empresas chinesas em outros mercados estrangeiros,

oportunidades e ameaças envolvendo as referidas empresas em competição no mercado global são aqui apresentadas

como exemplos. Este capítulo examina as oportunidades que se apresentam para as empresas em busca de desenvol-

vimento e exploração de competências essenciais por meio da diversificação em mercados globais. Além disso, discu-

tiremos os diferentes problemas, as complexidades e ameaças que porventura estejam associados à estratégia interna-

cional de uma empresa.3 Apesar de as delimitações nacionais, diferenças culturais e distâncias geográficas se

apresentarem como obstáculos à entrada em muitos dos mercados, negócios são atraídos ao cenário internacional

graças a oportunidades significativas. Uma empresa que planeja operar de forma global deve formular uma estratégia

bem-sucedida para tirar vantagem dessas oportunidades globais.4 Além disso, para moldar suas empresas como

genuinamente globais, os administradores devem desenvolver atitudes globais.5 Especialmente em relação à gestão de

recursos humanos, os meios tradicionais de atuação com pouca diversidade cultural e destituídos de fonte global já

não se mostram mais eficazes.6
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FIGURA 8.1 Oportunidades e Conseqüências da Estratégia Internacional

À medida que as empresas entram nos mercados internacionais, elas desenvolvem relacionamentos com fornecedo-

res, clientes e sócios, e então aprendem com essas parcerias. Uma atividade assim é evidente na indústria farmacêutica,

visto que as empresas competem entre si nos mercados globais, mas investem em todas as regiões do mundo, a fim de

aprenderem sobre novos mercados e novos medicamentos em potencial.7

Neste capítulo, conforme ilustrado na Figura 8.1, discutiremos a importância da estratégia internacional como

fonte de competitividade estratégica e de retornos acima da média. O capítulo concentra-se nos incentivos à internacio-

nalização. Uma vez que determinada empresa decida competir internacionalmente, é preciso selecionar sua estratégia e

escolher um modo de entrada nos mercados internacionais. Seu ingresso poderá ser realizado por meio de exportação

de operações de base local, licenciamento de alguns de seus produtos ou serviços, formação de joint ventures com par-

ceiros internacionais, aquisição de empresas sediadas no exterior ou estabelecimento de uma nova subsidiária. Tal

diversificação internacional poderá ampliar os ciclos de vida dos produtos, oferecendo incentivos a uma maior inovação

e produzindo retornos acima da média. Esses benefícios são minimizados por riscos políticos e econômicos, além dos

problemas de gerenciamento de empresas internacionais complexas com operações em diversos países.

A Figura 8.1 oferece um apanhado geral das várias escolhas e dos resultados obtidos com a competitividade estraté-

gica. As relações entre oportunidades internacionais, os recursos e capacitações que resultam em estratégias, bem como

os modos de entrada com base nas competências essenciais, são explorados neste capítulo.

Uma estratégia internacional é aquela por meio da qual a empresa vende seus produtos ou serviços fora da esfera de

seu mercado local.

Identificando Oportunidades Internacionais: Incentivos ao Uso de
uma Estratégia Internacional

Uma estratégia internacional é aquela por meio da qual a empresa vende seus produtos ou serviços fora da esfera de

seu mercado local.8 Um dos principais motivos para a implementação de uma estratégia internacional (em oposição à

estratégia focada no mercado local) é o potencial que os mercados internacionais têm de gerar novas oportunidades.9

Raymond Vernon formulou a lógica clássica da diversificação internacional.10 Ele sugeriu que é típico de uma

empresa encontrar formas de inovar no mercado em seu próprio país, especialmente em uma economia avançada,

como a dos Estados Unidos. Alguma demanda por determinado produto poderá, então, se desenvolver em outros paí-

ses, e as exportações são alcançadas com as operações locais. Um aumento na demanda em países estrangeiros justifica
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o investimento estrangeiro direto em capacidade de produção no exterior, especialmente porque os concorrentes

estrangeiros se organizam, de igual modo, para atender à crescente demanda. À medida que o produto é padronizado, a

empresa poderá elaborar suas operações transferindo a produção para uma região com baixos custos de fabricação.11

Dessa forma, Vernon observou que um dos motivos pelos quais as empresas buscam a diversificação internacional é a

necessidade de ampliar o ciclo de vida de um produto.

Outra razão tradicional para as empresas se transformarem em multinacionais é assegurar os recursos de que

necessitam. Os estoques principais de matéria-prima – especialmente minerais e energia – são importantes em algumas

indústrias, conforme ilustrado no Caso de Abertura, que abordou a aquisição da Unocal proposta pela CNOOC. Por

exemplo, os produtores de alumínio precisam de estoque de bauxita, as empresas de pneus precisam da borracha, e as

petrolíferas vasculham o mundo à procura de novas reservas. Outras indústrias, como as de vestimentas, eletrônica,

relojoaria e muitas outras, transferiram partes de suas operações para localidades no exterior na busca por baixos custos

de produção.

Embora persistam esses motivos tradicionais, outras motivações vão surgindo para impulsionar a expansão inter-

nacional (Ver o Capítulo 1). Por exemplo, a pressão em torno da integração global das operações aumentou, em grande

parte, em função de uma maior demanda universal por produtos. À medida que as nações se industrializam, a demanda

por determinados produtos e commodities parece ficar mais similar. É possível que a razão para essa demanda “sem

nação” ou sem fronteira por produtos que tiveram suas marcas globalizadas seja a similaridade de estilos de vida nas

nações desenvolvidas. O crescimento dos meios de comunicação globais facilita também a habilidade de as pessoas, em

diferentes países, visualizarem e modelarem estilos de vida em diferentes culturas.12 A Ikea, por exemplo, se transfor-

mou em uma marca global vendendo móveis em 44 países a partir de 224 lojas de sua propriedade e opera por meio de

franquia. A empresa registrou um faturamento de $15,5 bilhões em 2004. Toda a sua mobília é vendida em peças que

podem ser embaladas em pacotes compactos e montadas pelo consumidor após a compra. Essa combinação torna mais

fácil a remessa e o manuseio em comparação com unidades completamente montadas, e facilitou o desenvolvimento da

marca global.13

Em algumas indústrias, a tecnologia promove a globalização, pois as economias de escala necessárias à redução de

custos ao nível mais baixo possível requerem um investimento maior do que o necessário para atender à demanda do

mercado local. A Hyundai, um fabricante de automóveis coreano, com certeza considera isso verdadeiro; por essa razão,

a empresa tem procurado intensificar suas operações nos Estados Unidos e em outras localidades.14 Há também uma

pressão a favor da redução de custos, que será alcançada comprando-se de fornecedores globais de baixo custo. Por

exemplo, a expertise em pesquisa e desenvolvimento necessária a um start-up poderá não existir no mercado local.15

Novos mercados emergentes de grande escala, como China e Índia, oferecem um forte incentivo à internacionaliza-

ção graças a sua alta demanda potencial por produtos e serviços de consumo.16 Em razão das flutuações monetárias, as

empresas poderão também optar por distribuir suas operações em diversos países, inclusive os emergentes, de modo a

reduzir o risco de desvalorização em determinado país.17 Contudo, a singularidade dos mercados emergentes apresenta

tanto oportunidades quanto ameaças.18 Enquanto a Índia, por exemplo, difere dos países ocidentais em muitos aspec-

tos, incluindo cultura, política e regras do seu sistema econômico, ela também oferece um enorme mercado potencial, e

seu governo apóia cada vez mais os investimentos estrangeiros diretos.19 Contudo, as diferenças entre China, Índia e os

países ocidentais apresentam sérios desafios aos paradigmas ocidentais de competição, cuja ênfase recai na competência

necessária para gerir os riscos financeiros, econômicos e políticos.20

A maioria dos negócios internacionais de empresas sediadas nos Estados Unidos está na Europa, onde são investi-

dos 60% de seus ativos localizados fora do mercado local.21 As empresas que buscam a internacionalização de suas ope-

rações na Europa, bem como em outros lugares do mundo, precisam compreender a pressão existente sobre elas para

que possam reagir aos costumes locais, nacionais ou regionais, especialmente onde mercadorias e serviços requerem

uma padronização em função das diferenças culturais ou de um marketing eficaz para convencer o cliente a experimen-

tar produtos diferentes.22

A necessidade por capacitações de consertos e serviços locais, por exemplo, influencia determinada empresa a ado-

tar uma postura reativa em relação às condições locais do país mediante sua estratégia de internacionalização.23 Essa

localização poderá afetar até mesmo as indústrias vistas como carecendo de economias de escala de maior abrangência

global, como no caso da indústria de eletrodomésticos (p. ex., aparelhos domésticos, como geladeiras).

Em se tratando de mercados internacionais, há uma grande diferença entre contratos de trabalho e mão-de-obra.

Por exemplo, é bem mais difícil dispensar funcionários na Europa do que nos Estados Unidos em função das diferenças

relativas aos contratos de trabalho. Em muitos casos, os governos anfitriões exigem um controle conjunto das empresas
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locais, de modo a investirem nas operações locais, o que permite à empresa estrangeira livrar-se de tarifas. Igualmente,

os referidos governos freqüentemente requerem um alto percentual de aquisições, manufatura e P&D para o uso das

fontes locais.24 Essas questões intensificam a necessidade de investimentos locais e a receptividade, em oposição à busca

por economias de escala globais.

Discutimos os incentivos que influenciam as empresas a recorrer a estratégias internacionais. Quando essas estraté-

gias são bem-sucedidas, as empresas podem, então, contar com quatro benefícios básicos: (1) ampliação do tamanho do

mercado; (2) maiores retornos sobre os principais investimentos de capital ou sobre os investimentos em novos produ-

tos e processos; (3) economias de escala, escopo e aprendizado mais amplas; e (4) vantagem competitiva sobre o local

(como acesso a mão-de-obra de baixo custo, recursos críticos ou clientes). Examinamos esses benefícios tanto em ter-

mos de custos (como despesas de coordenação mais altas e acesso limitado ao conhecimento sobre as influências políti-

cas do país anfitrião25) quanto de seus desafios gerenciais.

Ampliação do Tamanho do Mercado
As empresas têm a chance de expandir o tamanho do seu mercado potencial – às vezes, até mesmo de forma drástica –

ao ingressarem nos mercados internacionais. As empresas farmacêuticas investem de maneira significativa na China em

razão do tamanho do seu mercado. Certo pesquisador efetuou uma análise entre 117 empresas farmacêuticas, consta-

tando que “noventa e nove delas (84,6%) optaram por estabelecer joint ventures com parceiros chineses locais como

forma de ingressar no mercado da China, e o restante (15,4%) estabeleceu empreendimentos integralmente estrangeiros

na China”.26

Embora não seja simples mudar as práticas e os gostos do consumidor, os quais estão vinculados a valores culturais

ou tradições, seguir uma estratégia internacional é uma opção particularmente atrativa para empresas que competem

nos mercados locais e contam com oportunidades de crescimento limitadas. Por exemplo, empresas do ramo de cerve-

jas não têm muitas oportunidades de crescimento em seus mercados locais. Conseqüentemente, a maioria das cerveja-

rias adotou a estratégia de adquirir outras cervejarias, tanto nos mercados desenvolvidos quanto nas economias emer-

gentes. Por exemplo, a Heineken NV adquiriu uma cervejaria russa, a Patra, aumentando a sua participação no mercado

na Rússia de 7,5 para 8,3%. A cervejaria Dutch é hoje o terceiro maior acionista do mercado de cervejas russo, ficando

atrás apenas da Baltic Beverages Holding (uma joint venture entre a Carlsberg AS, de Copenhague, e a Scottish and

Newcastle PLC, de Edimburgo) e a InBevsa da Bélgica (anteriormente, Interbrew SA), as quais detêm 34,2% e 14,2%

dessa participação, respectivamente.27

O tamanho de um mercado internacional também afeta a disposição de determinada empresa para investir em

P&D a fim de criar vantagens competitivas no referido mercado.28 Os mercados maiores geralmente oferecem retornos

potenciais superiores e, dessa forma, apresentam menos riscos para os investimentos de uma empresa. A força das bases

científicas do país em questão pode também afetar os investimentos estrangeiros em P&D de uma empresa. A maioria

das empresas prefere investir mais nos países com conhecimento e talento científicos para criar produtos e processos

capazes de gerar valor a partir de suas atividades de P&D.29 A pesquisa sugere que as multinacionais alemãs investem

cada vez mais em oportunidades de P&D no nível internacional, objetivando não apenas a busca de mercados, mas o

desenvolvimento de recursos e o aprendizado.30

Retorno sobre Investimento
Mercados grandes representam uma oportunidade crucial para a obtenção de retornos sobre investimento significati-

vos, tais como investimentos em equipamentos ou instalações ou em P&D. Portanto, a maioria das indústrias com

grandes investimentos em P&D, como a de aparelhos eletrônicos, são internacionais. Além da necessidade de um

mercado mais amplo para recuperação dos investimentos intensos em P&D, o ritmo do desenvolvimento de novas

tecnologias vem aumentando. Novos produtos tornam-se obsoletos mais rapidamente, o que implica a necessidade

de recuperar investimentos com a mesma rapidez. Além disso, as empresas tornam-se cada vez mais competentes na

arte de desenvolver novas tecnologias, pois a imitação por parte da concorrência é bem mais provável em razão das

diferentes leis sobre patentes em vigor ao longo das fronteiras territoriais. Recorrendo à engenharia reversa, a concor-

rência seleciona determinado produto, o desmonta, absorve sua nova tecnologia e desenvolve um produto seme-

lhante. Visto que a concorrência é capaz de copiar com grande rapidez uma nova tecnologia, as empresas precisam

Capítulo 8 | Estratégia Internacional 213

CapHITT08.qxd  24.09.07  16:45  Page 213



recuperar os custos incorporados no desenvolvimento de novos produtos ainda mais rapidamente. Conseqüente-

mente, os maiores mercados, resultantes da expansão internacional, são particularmente atrativos a muitas indús-

trias, como a de empresas farmacêuticas, pois ampliam as oportunidades de recuperação de investimentos essenciais

significativos e de gastos em grande escala em P&D.31

Independentemente de outras questões, a razão principal para se investir em mercados internacionais é a geração

de retornos sobre investimento acima da média. Não obstante, as empresas de diferentes países têm expectativas dife-

rentes e empregam critérios distintos para decidir sobre investir ou não em mercados internacionais.32 A Turquia, por

exemplo, passa por um crescimento significativo desde 2001 por conta de investimentos estrangeiros diretos e de uma

melhor administração. As empresas começam a perceber a grandeza deste mercado e a reconhecê-la como ponto de

entrada para outros mercados no Oriente Médio. A expectativa para 2005 era de que a Turquia atrairia $6 bilhões em

investimentos estrangeiros diretos, comparando-se com $0,8 bilhão durante o período de 2002-2004.33

Economias de Escala e Aprendizado
Ao expandir seus mercados, as empresas podem desfrutar de economias de escala, particularmente em suas operações

de manufatura. Levando em consideração o fato de uma empresa ser capaz de padronizar seus produtos ao longo das

fronteiras territoriais e utilizar as mesmas instalações de produção ou outras semelhantes, coordenando, dessa forma, as

funções críticas relativas aos recursos, é mais provável que se obtenham economias de escala melhores.34

As economias de escala são cruciais para a indústria automotiva global. A decisão da China de aderir à Organização

Mundial do Comércio abrirá as portas para fabricantes de automóveis estrangeiros ingressarem naquele país, bem como

reduzirá as tarifas a serem cobradas (no passado, os fabricantes de automóveis chineses levavam uma vantagem sobre

seus concorrentes estrangeiros graças às tarifas). Ford, Honda, General Motors e Volkswagen produzem, cada uma delas,

um automóvel econômico para competir com os modelos existentes na China. Graças às economias de escala globais

(que permitem definir preços competitivos para os seus produtos) e aos investimentos locais na China, é provável que

todas essas empresas abocanhem uma participação de mercado significativa na China. A Shanghai Automotive Industry

Corp. (SAIC) é uma das empresas chinesas locais que tem contribuído para que essas companhias automotivas estran-

geiras alcancem um sucesso significativo com a fabricação de carros nesse país. A SAIC firmou joint ventures, por exem-

plo, com a GM e com a Volkswagen, tendo produzido 612.216 unidades de automóveis em conjunto com essas duas

empresas em 2004. Além disso, a SAIC busca, no momento, oportunidades de desenvolvimento para a exportação de

veículos também no exterior. Sua aspiração é tornar-se um dos seis maiores fabricantes de automóveis do mundo até

2020.35

As empresas poderão também explorar competências-chave nos mercados internacionais por meio do compartilha-

mento de recursos e conhecimento entre as unidades através das fronteiras territoriais.36 Essa troca gera sinergia, o que

auxilia a empresa a produzir mercadorias e serviços de maior qualidade a custos mais baixos. Além disso, a empresa é

enriquecida com novas oportunidades de aprendizado por meio da operação nos mercados internacionais.37 Empresas

multinacionais desfrutam de amplas oportunidades no aprendizado a partir das diferentes práticas com que se deparam

nos mercados internacionais distintos. Contudo, na opinião das empresas de pesquisa, para tirar vantagem dos investi-

mentos internacionais em P&D, é necessário que as companhias já estejam equipadas com um bom sistema de P&D, de

modo a absorverem conhecimento.38

Vantagens da Localidade
As empresas podem fixar instalações em outros países a fim de reduzir os custos básicos das mercadorias ou serviços

por elas oferecidos. Essas instalações podem proporcionar um acesso mais rápido à mão-de-obra mais barata, energia e

outros recursos naturais. Outras vantagens da localidade incluem acesso a suprimentos essenciais e clientes.39 Uma vez

estabelecidas em uma localidade atrativa, as empresas devem administrar suas instalações de maneira eficaz para que

possam desfrutar totalmente dos benefícios relativos à vantagem oferecida pela localidade.

Tais vantagens da localidade podem ser influenciadas pelos custos de produção e exigências de transporte, bem

como pelas necessidades dos clientes internos.40 As influências culturais também podem afetar as vantagens e desvanta-

gens de localidade. Caso haja uma grande sinergia entre as culturas nas quais as transações internacionais são realizadas,

a responsabilidade da qualidade de ser estrangeiro é menor do que se houvesse uma distância cultural muito grande.41
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A pesquisa sugere também que as distâncias normativas influenciam as circunstâncias envolvendo o controle das

empresas multinacionais, bem como suas estratégias para gestão de recursos humanos de expatriados.42

O mercado de Internet na China cresceu drasticamente a tal ponto que hoje 94 milhões de chineses estão conecta-

dos; um mercado cujo tamanho perde apenas para o dos Estados Unidos. Dessa forma, a China é um excelente local

para empresas voltadas para a Internet. Em maio de 2005, a Microsoft anunciou o estabelecimento de uma joint venture

com uma empresa de Xangai para oferta do seu Portal MSN. Antes disso, a Google havia aberto um escritório em Xan-

gai, firmando um acordo com a Tencent para prestação de serviços de pesquisa à empresa chinesa. A Yahoo formou

uma joint venture com a Alibaba.com, dedicada especialmente a sites do tipo negócio-a-negócio e sites de leilões; o

Yahoo oferece recursos como mecanismo de busca para o empreendimento.43 A Amazon.com, a eBay e a Expedia tam-

bém têm sondado a China na busca por oportunidades. Contudo, é difícil para as empresas ingressarem no mercado

sem a ajuda de um parceiro de operações local, como observado no caso dos empreendimentos da Microsoft, Google e

Yahoo.44

Estratégias Internacionais

As empresas optam por um ou pelos dois tipos básicos de estratégias internacionais, a saber: estratégia internacional no

nível de negócios e estratégia internacional no nível corporativo. No nível de negócios, as empresas seguem estratégias

genéricas: liderança em custos, diferenciação, liderança focada em custos, diferenciação focada ou liderança/diferencia-

ção integrada em custos. São três as estratégias internacionais no nível corporativo: multilocal, global ou transnacional

(uma combinação de multilocal e global). Para gerar vantagem competitiva, cada estratégia deve conceber uma compe-

tência essencial que tenha como base recursos e capacitações difíceis de serem copiados45. Conforme discutido nos

Capítulos 4 e 6, as empresas esperam gerar valor por meio da implementação de estratégias no nível de negócios e no

nível corporativo46.

Estratégia Internacional no Nível de Negócios
Cada negócio deve desenvolver uma estratégia competitiva focada em seu próprio mercado local. No Capítulo 4, discuti-

mos as estratégias no nível de negócios, e, no Capítulo 5, a rivalidade competitiva e a dinâmica competitiva. As estratégias

internacionais no nível de negócios apresentam certas características peculiares. Em uma estratégia internacional no nível

de negócios, o país de origem da operação é geralmente a fonte mais importante da vantagem competitiva.47 Os recursos e

as capacitações estabelecidos no país de origem com freqüência abrem à empresa o caminho para que esta busque a estra-

tégia nos mercados localizados em outros países. Contudo, a pesquisa indica que à medida que uma empresa estende o seu

crescimento para múltiplas localidades internacionais, o país de origem passa a ser menos importante para a vantagem

competitiva.48

O modelo de Michael Porter, ilustrado na Figura 8.2, descreve os fatores contribuintes para a vantagem de que des-

frutam as empresas em uma indústria global dominante e vinculada a determinado país de origem ou a um ambiente

regional.49 A primeira dimensão do modelo de Porter é fatores de produção. Essa dimensão refere-se aos subsídios neces-

sários para se competir em qualquer indústria – mão-de-obra, propriedades, recursos naturais, capital e infra-estrutura

(tais como sistemas de transporte, portal e de comunicação). Há três fatores básicos (p. ex., recursos naturais e de mão-

de-obra), bem como fatores avançados (como sistemas de comunicação digital e força-tarefa altamente treinada).

Outros fatores de produção são generalizados (sistemas rodoviários e provisão para capital de dívidas) e especializados

(pessoal capacitado em um setor específico, como trabalhadores em um porto especializados no manuseio de produtos

químicos em grandes quantidades). Se determinado país conta com ambos os fatores de produção, o especializado e o

avançado, é provável que este atenda bem à certa indústria ao criar concorrentes fortes no país de origem, os quais tam-

bém poderão se sagrar competidores globais bem-sucedidos.

Ironicamente, os países geralmente desenvolvem fatores avançados e especializados em função de sua deficiência

em recursos básicos críticos. Por exemplo, alguns países asiáticos, como a Coréia do Sul, sofrem de extrema carência de

recursos naturais, porém contam com uma ética de trabalho séria, um bom número de engenheiros e sistemas produzi-

dos por grandes empresas para criar a especialização necessária ao processo de manufatura. De modo semelhante, a

Alemanha desenvolveu uma indústria química poderosa, em parte porque as empresas Hoechst e BASF dedicaram anos
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à criação de uma tintura índigo sintética que minimizasse sua dependência das importações, diferentemente da Grã-

Bretanha, cujas colônias forneciam grandes estoques de índigo natural.50

A segunda dimensão do modelo de Porter, condições de demanda, é caracterizada pela natureza e extensão das

necessidades dos compradores nos mercados de origem em relação aos produtos e serviços da indústria. O tamanho

absoluto de um segmento de mercado pode gerar a demanda necessária para a criação de instalações com economia de

escala.

As empresas de manufatura chinesas dedicam anos ao desenvolvimento de seus negócios na China e, apenas recen-

temente, passaram a vislumbrar mercados além das suas fronteiras. Conforme sugere o caso de abertura, empresas

como a Lenovo (computadores pessoais) e a Haier (eletrodomésticos de pequeno porte) iniciaram o difícil processo de

construção de valor da sua marca em outras regiões, começando pelo Extremo Oriente para então seguir adiante rumo

ao Ocidente. Tais empresas foram beneficiadas pela entrada da China na Organização Mundial do Comércio e lançam

agora seus olhares aos mercados estrangeiros com o intuito de aumentar sua participação no mercado, bem como seus

lucros. A eficiência obtida em um mercado de larga escala poderá levar a um domínio da indústria em outros países,

embora essa tarefa possa ser um tanto difícil para empresas que competem em economias emergentes.

A demanda especializada também poderá criar oportunidades capazes de ultrapassar as fronteiras nacionais. Por

exemplo, empresas suíças dominam há muito tempo o mercado mundial de equipamentos para construção de túneis

em função da necessidade de se construírem túneis através das montanhas para abertura de passagem para estradas de

ferro na Suíça. As empresas japonesas criaram um mercado especializado na produção de aparelhos de ar-condicionado

compactos e silenciosos, algo importante no Japão em razão do tamanho geralmente pequeno das residências e da pro-

ximidade entre estas51.

As indústrias relacionadas e de apoio representam a terceira dimensão no modelo de Porter. A Itália tornou-se líder da

indústria de calçados graças às indústrias relacionadas e de suporte; uma indústria de processamento de couro bem-esta-

belecida fornece o couro necessário à fabricação de calçados e produtos afins. Além disso, muitas pessoas viajam para a

Itália com o objetivo de comprar artigos de couro, oferecendo apoio à distribuição. As indústrias de apoio na produção

de maquinário para o processamento do couro ou de serviços de design contribuem também para o sucesso da indústria

de calçados. Na verdade, a indústria de serviços de design dá suporte a suas próprias indústrias relacionadas, como a de

botas para esqui, roupas de moda e mobília. No Japão, câmeras e copiadoras representam indústrias relacionadas. De

maneira semelhante, argumenta-se que “os recursos criativos estimulados pelo popular setor de desenhos animados e de

animação, juntamente com o conhecimento tecnológico acumulado na indústria de aparelhos eletrônicos para consumo,

facilitaram o surgimento de uma indústria de videogame bem-sucedida no Japão”.52

FIGURA 8.2 Oportunidades e Conseqüências da Estratégia Internacional

Fonte: Adaptado com permissão de The Free Press, uma edição do Simon & Schuster Adult Publishing Group, extraído de Competitive Advantage of
Nations, por Michael E. Porter, pág. 72. Copyright ” 1990, 1998 by Michael E. Porter.
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Estratégia, estrutura e rivalidade da empresa completam a dimensão territorial final e promovem também o cresci-

mento de determinadas indústrias. A dimensão da estratégia, estrutura e rivalidade entre as empresas varia muito de

nação para nação. Em função do excelente sistema de treinamento técnico existente na Alemanha, há uma grande

ênfase na melhoria constante de produtos e processos. No Japão, sistemas cooperativos e competitivos incomuns faci-

litaram o gerenciamento multifuncional de operações de montagem complexas. Na Itália, o orgulho nacional dos

designers do país concebeu indústrias fortes no ramo de carros esportivos, roupas de moda e móveis. Nos Estados Uni-

dos, a concorrência entre os fabricantes de computadores e produtores de software favoreceu o desenvolvimento de

tais indústrias.

As quatro dimensões básicas do modelo “diamante” ilustrado na Figura 8.2 enfatizam os atributos ambientais e

estruturais de uma economia nacional que contribui para a vantagem nacional. A política governamental também cola-

bora claramente para o sucesso ou o fracasso de muitas empresas e indústrias. Em 2003, a DHL Worldwide Express

entrou no mercado de remessa de mercadorias local dos Estados Unidos com a aquisição da Airbone, uma empresa de

fretamento aéreo sediada em Seattle, lançando-se assim à concorrência com a UPS e com a FedEx. As duas empresas

combinadas esperavam abocanhar uma fatia da participação de mercado das contas comerciais de pequeno e médio

porte da UPS e FedEx, que revelavam uma tendência de gerar margens de lucros superiores às das contas corporativas

de grande porte, que normalmente sofrem grandes abatimentos. Contudo, a DHL encontrou dificuldades em competir

com a FedEx e a UPS; a empresa perdeu uma grande soma em dinheiro em 2004, e não esperava alcançar o ponto de

equilíbrio até 2006. A empresa se tornou conhecida com a campanha publicitária que promoveu e com a considerável

quantidade de tinta amarela espalhada sobre seus veículos de entrega. A DHL enfrentou problemas com a qualidade de

seus serviços, mas leva tempo para estabelecer um negócio como esse. Um dos executivos da DHL declarou: “conscien-

tização gera consideração, que, por sua vez, gera julgamento, que, por sua vez, gera lealdade. É isso o que importa”.53 A

DHL tem procurado melhorar a qualidade de seus serviços para conquistar de uma vez por todas a desejada lealdade do

cliente.

Embora cada empresa deva criar seu próprio sucesso, nem todas elas sobreviverão para se tornarem concorrentes

globais – nem mesmo aquelas que operam a partir dos mesmos fatores territoriais responsáveis pela criação de

empresas bem-sucedidas. As escolhas estratégicas reais feitas pelos gestores poderão representar a razão mais contun-

dente para o sucesso ou o fracasso. Conseqüentemente, é provável que os fatores ilustrados na Figura 8.2 produzam

vantagens competitivas apenas quando a empresa desenvolve e implementa uma estratégia adequada que tira vanta-

gem de fatores territoriais distintos, que são necessários à análise das estratégias no nível de negócios (isto é, lide-

rança em custo, diferenciação, liderança focada em custos, diferenciação focada e liderança/diferenciação em custos

integrada, discutidas no Capítulo 4) no contexto internacional. Contudo, buscar uma estratégia internacional gera

mais adaptação e aprendizado, visto que a empresa se adapta à concorrência no país anfitrião, conforme ilustrado no

exemplo da DHL.

Estratégia Internacional no Nível Corporativo

As estratégias internacionais no nível de negócios se baseiam, pelo menos parcialmente, no tipo de estratégia interna-

cional no nível corporativo selecionado pela empresa. Algumas estratégias corporativas concedem às unidades territo-

riais individuais autonomia para desenvolver suas próprias estratégias no nível de negócios; outras estratégias corporati-

vas prescrevem estratégias no nível de negócios de modo a padronizar os produtos da empresa e compartilhar os

recursos entre os países.54

Uma estratégia internacional no nível corporativo tem como foco o escopo das operações de uma empresa por

meio da diversificação de produtos e geográfica.55 A estratégia internacional no nível corporativo é necessária

quando a empresa opera em múltiplas indústrias e vários países ou regiões.56 A unidade central orienta a estratégia,

embora seja possível que os gestores no nível de negócios ou territorial estejam munidos com uma quantidade

substancial de subsídios estratégicos, dependendo do tipo de estratégia internacional no nível corporativo adotada.

Os três tipos de estratégias internacionais no nível corporativo são: multilocais, globais e transnacionais, conforme ilus-

trado na Figura 8.3.
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FIGURA 8.3 Oportunidades e Conseqüências da Estratégia Internacional

Estratégia multilocal é uma estratégia internacional em que as decisões estratégicas e operacionais são descentraliza-

das ao nível da unidade comercial estratégica de cada país, de forma a permitir que a referida unidade crie produtos

sob medida para o mercado local.

Estratégia Multilocal
Estratégia multilocal é uma estratégia internacional em que as decisões estratégicas e operacionais são descentralizadas

ao nível da unidade comercial estratégica de cada país, de forma a permitir que a referida unidade crie produtos sob

medida para o mercado local.57 O foco de uma estratégia multilocal é a concorrência em cada país. Ela presume que os

mercados diferem entre si, sendo assim segmentados por limites territoriais. A estratégia multilocal emprega uma abor-

dagem altamente descentralizada, permitindo que cada divisão se concentre em uma área geográfica, região ou país.58

Em outras palavras, as necessidades e os anseios do consumidor, as condições da indústria (p. ex., o número e o tipo de

concorrentes), as estruturas políticas e legais e as normas sociais variam de acordo com o país. Com estratégias multilo-

cais, a empresa pode padronizar seus produtos para atender às necessidades e preferências específicas dos clientes locais.

Portanto, essas estratégias deverão maximizar a resposta competitiva de uma empresa às exigências idiossincráticas de

cada mercado.59

O uso de estratégias multilocais geralmente amplia a participação de mercado local da empresa, pois esta pode devo-

tar atenção às necessidades da clientela local.60 Contudo, o uso de tais estratégias resulta em maiores incertezas para a

corporação como um todo em razão das diferenças entre mercados e, conseqüentemente, das diferentes estratégias

empregadas pelas unidades territoriais locais.61 Além disso, as estratégias multilocais não abrem caminho para as econo-

mias de escala, podendo ser bem mais dispendiosas. Como resultado, as empresas em que as referidas estratégias foram

adotadas descentralizam suas decisões estratégicas e operacionais ao nível das unidades de negócio em operação em cada

país. Historicamente, a Unilever, uma grande empresa européia de produtos de consumo, vem adotando uma abordagem

bastante descentralizada na administração de suas operações internacionais.62 A empresa francesa French Thomson-CSF,

prestadora de serviços na área de defesa, se transformou em um novo grupo fornecedor de serviços na área de defesa e

aparelhos eletrônicos aeroespaciais, chamado Thales SA. O êxito da Thales em selar contratos no nível mundial é resul-

tado da estratégia multilocal. A empresa atua, hoje, em seis outros países: Grã-Bretanha, Holanda, Austrália, África do

Sul, Coréia do Sul e Cingapura,63 tendo introduzido sua estratégia ao lado de uma série de joint ventures estabelecidas por

meio da aquisição de agentes locais em cada um desses mercados. A estratégia multilocal vem sendo comumente usada

por empresas multinacionais européias em função da variedade de culturas e mercados encontrados na Europa.64
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Estratégia global é uma estratégia internacional por meio da qual a empresa oferece produtos padronizados por inter-

médio dos mercados territoriais, sendo que a estratégia competitiva é prescrita pelo escritório central.

Estratégia Global
Diferentemente da estratégia multilocal, a estratégia global compreende uma maior padronização de produtos ao longo

dos mercados territoriais.65 Como resultado, a estratégia global é centralizada e controlada pelo escritório central. Pre-

sume-se que as unidades estratégicas de negócios operando em cada país sejam interdependentes, e o escritório central

procura alcançar uma integração entre esses negócios.66 Estratégia global é uma estratégia internacional pela qual a

empresa oferece produtos padronizados por meio dos mercados territoriais, sendo que a estratégia competitiva é pres-

crita pelo escritório central. Dessa forma, a estratégia global tem como ênfase as economias de escala e oferece maiores

oportunidades para a adoção de inovações desenvolvidas em nível corporativo ou em determinado país, utilizando-as

também em outros mercados. As melhorias adotadas nos padrões globais de relatórios contábeis e financeiros facilitam

essa estratégia.67

Apesar de gerar riscos menores, a estratégia global poderá levar a empresa a se privar de oportunidades de cresci-

mento nos mercados locais, pois esses mercados apresentam menos probabilidade de serem identificados como oportu-

nidades ou porque estas requerem a adaptação dos produtos ao mercado local.68 A estratégia global não é tão respon-

siva aos mercados locais e apresenta dificuldades em ser gerenciada em função da necessidade de coordenar as

estratégias e fazer valer as decisões através das fronteiras territoriais. A Vodafone encontrou dificuldades no Japão com

a adoção da estratégia global: "O enfoque excessivo no estabelecimento de uma marca com orientação global decretou o

fracasso da Vodafone em oferecer aos clientes japoneses o que eles tanto desejavam, isto é, uma linha de aparelhos tele-

fônicos de alta classe”.69

Realizar operações com eficiência por meio da estratégia global requer o compartilhamento de recursos e a facilita-

ção das tarefas de coordenação e cooperação ao longo das fronteiras territoriais, o que, por sua vez, requer centralização

e controle do escritório central. Além disso, a pesquisa sugere que o desempenho da estratégia global melhora quando

ela é distribuída nas áreas onde ocorre uma integração de países, como na União Européia.70 Muitas empresas japonesas

empregam a estratégia global com sucesso.71

A Cemex é a terceira maior empresa produtora de cimento do mundo, perdendo apenas para a Lafarge, da França,

e a Holcim, da Suíça, sendo também a maior produtora de concreto pré-misturado (ready mix), um produto embalado

que contém todos os ingredientes necessários à fabricação de produtos de cimento localizados. Em 2005, a Cemex

adquiriu a RMC pelo valor de $4,1 bilhões. A RMC é uma das principais produtoras britânicas de cimento, com dois

terços dos seus negócios na Europa. A Cemex já era a maior produtora na Espanha graças à aquisição de uma empresa

espanhola em 1992. Em 2000, a Cemex adquiriu a Southdown, uma das principais produtoras nos Estados Unidos. Por

essa razão, a Cemex detém um grande poder de mercado nas Américas, bem como na Europa. Pelo fato de a Cemex

exercer sua estratégia global de maneira eficiente, a integração de seu processo de centralização rapidamente compen-

sou os custos do processo de integração de fusão. Para promover a integração do seu negócio no nível global, a Cemex

utiliza a Internet como uma das formas de aumentar a receita e reduzir a estrutura de custos. O uso da Internet como

método de aperfeiçoamento logístico e de gerenciamento de uma vasta rede de fornecimento garante à Cemex uma

redução significativa dos custos. A conectividade entre as operações em diferentes países e padrões universais domina

sua abordagem.72 Conforme explicado no Enfoque Estratégico, a Whirlpool usou originalmente a estratégia global, mas

passou a perseguir a estratégia transnacional, que será descrita a seguir.

Estratégia transnacional é uma estratégia internacional por meio da qual a empresa procura obter tanto eficiência

global quanto responsividade local.

Estratégia Transnacional
Estratégia transnacional é uma estratégia internacional por meio da qual a empresa procura obter tanto eficiência glo-

bal quanto responsividade local. Atingir essas metas é algo difícil: uma requer estrita coordenação global, e a outra, fle-

xibilidade local. “Coordenação flexível” – estabelecer uma visão compartilhada e um compromisso individual por meio

de uma rede integrada – é o ingrediente necessário à execução de uma estratégia transnacional. Uma rede integrada

como essa permite à empresa gerenciar seus contatos com clientes, fornecedores, sócios e outras partes de uma maneira

muito mais eficiente, em vez de recorrer a transações em que não há relação entre as partes.73 A estratégia transnacional

é intrincada em seu uso em função de seus alvos conflitantes (consultar o Capítulo 11 para saber mais detalhes sobre a
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implementação desta e de outras estratégias internacionais em nível corporativo). Do lado positivo, a execução eficiente

da estratégia transnacional geralmente resulta em um melhor desempenho do que o obtido com a execução de estraté-

gias internacionais tanto em nível global quanto corporativo.74

O Enfoque Estratégico da estratégia da Whirlpool aplicado à indústria de eletrodomésticos sugere a forma como

um grande agente global evoluiu para a estratégia transnacional, de modo a lidar com as tendências concorrentes nessa

indústria. A Renault utilizou a referida estratégia para revigorar a Nissan, da qual adquiriu o controle acionário em

1999. Desde então, Carlos Ghosn, CEO da Nissan, vem transformando a empresa de concorrente sem expressão em um

dos principais agentes do setor. As unidades de negócios da Renault colaboram para alcançar a eficiência global e regio-

nal, e para a adaptação bem-sucedida às condições de mercado locais.75

Tendências Ambientais

Embora a execução da estratégia transnacional seja uma tarefa difícil, a ênfase na eficiência global cresce cada vez mais,

à medida que as indústrias se vêem diante da concorrência global. Para tornar o problema ainda mais complicado, há

também uma ênfase crescente nas exigências locais: mercadorias e serviços globais geralmente requerem certa padroni-

zação para atender às normas governamentais nos países em questão ou para satisfazer aos gostos e preferências do

cliente. Além disso, a maioria das empresas multinacionais deseja coordenar e compartilhar recursos por meio dos mer-

cados territoriais, a fim de manter os custos baixos, conforme ilustrado no exemplo anterior, da Cemex.76 Ademais,

alguns produtos e indústrias talvez sejam mais apropriados que outros para fins de padronização através das fronteiras

territoriais.

Como resultado, a maioria das grandes empresas multinacionais com diversidade de produtos adota a estratégia

multinacional em determinadas linhas de produto, e a estratégia global, em outras. Muitas empresas multinacionais

poderão exigir esse tipo de flexibilidade caso desejarem atingir uma posição estrategicamente competitiva, em parte em

função das mudanças nas tendências ao longo do tempo. Duas tendências importantes são: a responsabilidade da quali-

dade de ser estrangeiro, cuja relevância aumentou após os ataques terroristas e a guerra no Iraque, e a regionalização.

A Responsabilidade da Qualidade de Ser Estrangeiro
O enorme sucesso de empresas japonesas, como a Toyota e a Sony, nos Estados Unidos e em outros mercados interna-

cionais na década de 1980 representou um golpe poderoso para os gestores norte-americanos, despertando-os para a

importância da concorrência internacional, na qual ambas as empresas se transformavam rapidamente em mercados

globais. No século XXI, China, Índia, Brasil e a Europa Oriental representam as principais oportunidades de mercado

internacional potencial para empresas de muitos países, incluindo os Estados Unidos, o Japão, a Coréia e a União Euro-

péia.77 Contudo, a relativa atratividade das estratégias globais suscita inquietações justificáveis. Isso pode ser ilustrado

com a experiência vivida pela Walt Disney Company na abertura de parques temáticos em países estrangeiros. Por

exemplo, a Disney foi “indiciada em processos judiciais na França, com a Disneyland Paris, em razão do insucesso em

fazer com que as normas de pessoal transferidas para aquele país fossem aplicadas pelos funcionários franceses encarre-

gados da sua execução”.78 Pesquisas revelam que estratégias globais não são tão predominantes como se pensava e são

difíceis de serem implementadas, mesmo ao utilizar estratégias baseadas na Internet.79 Os ataques de 11 de setembro de

2001 e a guerra no Iraque, iniciada em 2003, representam duas explicações para tais inquietações.80

Como tal, as empresas deverão focar menos os mercados genuinamente globais, dando maior atenção à adaptação

regional. Embora progressos paralelos promovidos pela Internet e a telecomunicação móvel facilitem a comunicação através

do mundo, como observado anteriormente, a introdução de estratégias baseadas na Web requer, também, adaptação local.

A globalização de negócios a partir de estratégias locais é demonstrada na operação on-line da Lands’ End, Inc., que

utiliza os portais de Internet para colocação de seus produtos à venda. A Lands’ End, anteriormente uma empresa de catá-

logo de mala-direta e agora uma parte da Sears, Roebuck and Co., lançou a seção do seu negócio baseada na Web em 1995.

A empresa estabeleceu sites no Reino Unido e na Alemanha em 1999, e na França, Itália e Irlanda em 2000, antes de iniciar

o negócio de catálogo em tais países. Contando com a propaganda de boca e uma publicidade na Web limitada, um negó-

cio eletrônico pode ser montado em um país estrangeiro sem incorrer em demasiadas despesas iniciais de marketing.

Uma vez que o empreendimento on-line seja suficientemente grande, o negócio de catálogos poderá ser lançado por meio
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Enfoque Estratégico
Evolução da Whirlpool Rumo à Estratégia Transnacional

No final da década de 1980, a Whirlpool avaliou a indústria de eletrodomésticos inter-
nacional, chegando à conclusão de que, com o passar do tempo, esta seria domi-
nada por um grupo expressivo de agentes globais. Com isso em mente, a empresa
planejou uma estratégia global que permitia lutar pela liderança mundial à medida
que a indústria evoluísse. Em 1989, a Whirlpool adquiriu a européia Philips NV, uma
empresa de eletrodomésticos, pelo valor de $2 bilhões. Essa aquisição garantiu à
Whirlpool não apenas uma forte posição na Europa, como também sua entrada no
mercado asiático de distribuição. Em 1994, o então CEO David Whitwam descreveu a
evolução da Whirlpool rumo a essa visão da seguinte forma: “Nossa visão na Whirl-
pool é integrar negócios geográficos onde quer que isso seja possível, de forma a
restringir nossa especialização em qualquer área dada, seja ela de tecnologia em
refrigeradores, sistemas de relatório financeiro ou estratégia de distribuição, a uma
única localidade ou divisão”. No processo de concretização dessa visão, a Whirlpool
adquiriu boa parte do controle acionário de uma empresa indiana, firmou quatro joint
ventures na China e realizou novos investimentos na América Latina.

Contudo, por volta de meados da década de 1990, um sério revés atingiu as ope-
rações internacionais da Whirlpool. Em 1995, os lucros da Whirlpool na Europa sofre-
ram uma queda de 50% e, em 1996, a empresa registrou prejuízos de $13 milhões na
Europa. A situação na Ásia foi ainda pior: a Whirlpool teve prejuízos de $70 milhões e
$62 milhões, em 1996 e 1997, respectivamente. Sua estratégia global centralizada
dedicada à manufatura de produtos em nível mundial, com certa adaptação aos mer-
cados locais, não funcionou do modo esperado.

Embora a Whirlpool tenha cometido uma série de erros em sua estratégia global,
a referida estratégia começou a evoluir após a empresa se estabelecer nesses países
estrangeiros, quando muitos fornecedores passaram a formar redes na área circunvi-
zinha ao país em que a Whirlpool mantinha instalações locais. Primeiramente, a empresa
seguiu uma estratégia de redução de custos e foco nos produtos padronizados. Com
o decorrer do tempo, no entanto, à medida que suas operações estrangeiras evo-
luíam, cada centro de produção passou a desenvolver habilidades e modelos diver-
sos ajustados a cada região em particular. Por fim, esses centros se transformaram
em centros de excelência em tecnologia e produção. Por exemplo, as lavadoras e
secadoras duplas com acesso frontal fabricadas pela Whirlpool foram desenvolvidas
e continuam sendo fabricadas na Alemanha. Apesar dos altos custos das lavadoras
fabricadas na Alemanha – $32 por hora, incluindo benefícios, contra $23 por hora nos
Estados Unidos –, a tecnologia de acesso frontal, há muito tempo popular na Europa
em função do menor consumo de água e energia, foi lançada na Alemanha com
investimentos gradativos extremamente pequenos. Os alemães desenvolveram uma
tecnologia muito boa para o funcionamento da porta frontal e do cesto a altas veloci-
dades. O projeto e a fabricação das Duet na Alemanha representaram o caminho
mais rápido para a colocação desses eletrodomésticos no mercado norte-americano.
Uma vez que as Duet caíram na graça dos consumidores norte-americanos, foi muito
mais barato continuar fabricando as lavadoras na Alemanha e enviá-las para os Esta-
dos Unidos. O modelo Neptune da Maytag não vingou nos Estados Unidos em razão
das taxas de reparo muito altas, o que garantiu a vantagem às Lavadoras Duplas
Duet, da Whirlpool, cuja tecnologia é puramente alemã. Desde 2001, quase 2 milhões
de lavadoras Duplas Duet foram vendidas nos Estados Unidos ao preço de $1.200 a
unidade.

Além de sua tecnologia em lavadoras centralizada na Alemanha, a Whirlpool pos-
sui uma rede global de centros de fabricação de eletrodomésticos, incluindo “fornos
de microondas projetados na Suécia e feitos na China para atender aos consumido-
res norte-americanos; fornos projetados na América e fabricados em Tulsa, Okla-
homa, para os consumidores norte-americanos; geladeiras montadas no Brasil e
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da correspondência direcionada a clientes que utilizam o empreendimento on-line. Dessa forma, mesmo as empresas de

menor porte poderão vender suas mercadorias e seus serviços globalmente quando beneficiadas por uma infra-estrutura

eletrônica, sem precisar de instalações (edifícios) significativas fora de suas localidades de origem. A Lands’ End e outros

varejistas estão indo mais além ao criar uma padronização pessoal no ajuste do tamanho de roupas pela Internet. O ser-

viço pode ser melhorado ao permitir que o pedido seja feito on-line, e a mercadoria, retirada na loja. Mesmo com sistemas

de encomenda padronizados, é necessária uma considerável adaptação local em cada país ou região.81

Regionalização
A regionalização apresenta-se como uma segunda tendência que se tornou mais comum nos mercados globais. Visto que

a localização da empresa pode afetar sua competitividade,82 esta deverá decidir se compete em todos os mercados globais,

em muitos deles ou se mantém o foco em uma região particular ou várias regiões. Competir em todos os mercados gera

economias que podem ser alcançadas graças ao tamanho combinado do mercado. A pesquisa sugere que empresas em

competição em mercados emergentes arriscados podem, também, obter um melhor desempenho.83

Contudo, é provável que uma empresa que compete em indústrias cujos mercados internacionais diferem muito

(nas quais se deve empregar uma estratégia multilocal) deseje restringir seu foco a uma região particular do mundo.

Assim fazendo, a empresa poderá compreender melhor as culturas, as normas legais e sociais e outros fatores importan-

tes para uma concorrência eficaz nesses mercados. Por exemplo, talvez a empresa decida manter seu foco apenas nos

mercados do Extremo Oriente, em vez de concorrer simultaneamente no Oriente Médio, Europa e Extremo Oriente. A

empresa poderia, ainda, selecionar uma região do mundo em que os mercados são mais parecidos e onde seria possível

manter certa coordenação e compartilhamento de recursos. Dessa forma, a empresa não apenas poderia compreender

melhor os mercados em que concorre, mas também obter certa economia, mesmo sendo obrigada a adotar uma estra-

tégia multilocal. Por exemplo, a pesquisa sugere que a maioria dos grandes varejistas obtém melhores resultados man-

tendo o foco em uma região particular do que sendo genuinamente globais.84

Os países que desenvolvem acordos comerciais para aumentar o poderio econômico de suas regiões poderão pro-

mover estratégias regionais. A União Européia (UE) e a Organização Sul-americana dos Estados Americanos (OAS) re-

presentam associações territoriais que desenvolveram acordos comerciais para promover o fluxo do comércio ao longo

exportadas para a Europa; e lavadoras de acesso superior feitas em uma grande
fábrica em Clyde, Ohio, para consumidores norte-americanos, embora algumas sejam
vendidas no México”.

A Whirlpool e outras multinacionais passaram por uma evolução voltada a uma
sofisticação de sua abordagem global ao utilizar uma estratégia transnacional. O inte-
ressante é que, nos Estados Unidos, mais de 40% das importações são provenientes
de subsidiárias norte-americanas no exterior. Essas subsidiárias estrangeiras contri-
buem, dessa forma, para o déficit comercial assimétrico nos Estados Unidos. Além
disso, a oferta de empregos pela Whilrpool, que se manteve estática por anos nos
Estados Unidos, triplicou no exterior. Entretanto, a Whilrpool não foi forçada a reduzir
de tamanho nos Estados Unidos, onde seus centros de excelência coexistem com as
habilidades necessárias ao funcionamento competitivo da sua rede global. Ao executar
sua estratégia transnacional, a Whirlpool mantém um intenso enfoque em custos, aper-
feiçoando seus projetos de modo a se adaptar totalmente aos ambientes regionais e
territoriais específicos, bem como melhorar sua posição global competitiva.

Fontes: C. K. Prahalad, 2005, The art of outsourcing, Wall Street Journal, 8 junho, A14; C. Salter, 2005, Whirlpool finds
its cool, Fast Company, junho 73-75; L. Uchitelle, 2005, Globalization: It’s not just wages, New York Times, www.nyti-
mes.com, 17 de junho; R. E. Sloane, 2004, Leading a supply chain turn around, Harvard Business Review, 82(10): 114-
120; K. K. Spors, 2004, World Business (um relatório especial); Against the grain: A Chinese appliance maker has pla-
ced its bet on a counterintuitive strategy: It brings jobs to the U.S., Wall Street Journal, 27 de setembro, R6; A. C.
Inkpen, 2000, Whirlpool Corporation’s global strategy, Thunderbird’s Case Collection, The Garvin School of Internatio-
nal Management; C. Quintanilla, 1997, Despite setbacks, Whirlpool pursues overseas markets – foreign restructuring in
a European recovery may hold promise, Wall Street Journal, 9 de dezembro, 1; R. J. Babyak, 1995, Strategic impera-
tive, Appliance Manufacturer, fevereiro, W-21-W-24; R. F. Maruca, 1994, The right way to go global: An interview with
Whirlpool CEO David Whitwan, Harvard Business Review, 72(2): 137-148.
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das fronteiras territoriais dentro de suas respectivas regiões.85 Muitas empresas européias adquirem e integram seus

negócios na Europa para melhor coordenarem suas marcas pan-européias, visto que a União Européia (UE) promove

uma maior unidade nos mercados europeus. Considerando a probabilidade de que esse processo prosseguirá à medida

que novos países vão sendo incluídos no acordo, talvez algumas empresas internacionais prefiram adotar estratégias

regionais em vez de estratégias globais, pois o tamanho do mercado está aumentando.86

O Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), firmado entre Estados Unidos, Canadá e México, faci-

lita o livre comércio através das fronteiras territoriais na América do Norte, não impõe restrições sobre as estratégias

internacionais dentro dessa região e oferece grandes oportunidades para estratégias internacionais regionais. O NAFTA

não existe com o único propósito de levar os negócios dos Estados Unidos para além de suas fronteiras. Na verdade, o

México é o parceiro comercial número dois dos Estados Unidos, e o NAFTA intensificou grandemente as exportações

do México para aquele país. Uma pesquisa sugere que os gestores de empresas de pequeno e médio porte são influen-

ciados pela estratégia por eles adotada (os que adotam uma estratégia de diferenciação demonstram maior disposição a

acordos do que os que adotam uma estratégia de liderança em custo), bem como pela sua experiência e rivalidade

diante das empresas de exportação.87 O Acordo de Livre Comércio da América Central (CAFTA), promulgado como lei

norte-americana em 2005, mas ainda não efetivado, reduziria as tarifas de cinco países na América Central, além da

República Dominicana no Mar do Caribe.88

A maioria das empresas faz sua entrada nos mercados regionais seqüencialmente, começando pelos mercados com

os quais têm maior afinidade. Como primeiro passo, eles também introduzem suas linhas de negócio maiores e mais

fortes nesses mercados, seguidas das demais linhas, desde que as primeiras sejam bem-sucedidas. Geralmente, investem,

na mesma área em que se localiza seu investimento original.89

Uma vez selecionadas as estratégias internacionais e definida a sua forma de adoção, isto é, nos mercados regionais

ou nos mundiais, a empresa deverá, então, escolher um modo de entrada no mercado.90

Seleção do Modo de Entrada Internacional

A expansão internacional concretiza-se com a exportação de produtos, participação em acordos de licenciamento, formação

de alianças estratégicas, realização de aquisições e estabelecimento de novas subsidiárias integrais. Esses meios de entrada

nos mercados internacionais e suas características estão ilustrados na Tabela 8.1. Cada meio de entrada no mercado apre-

senta vantagens e desvantagens. Portanto, a seleção do modo adequado ou o caminho para a entrada nos mercados interna-

cionais afeta o desempenho da empresa nesses mercados.91

Exportação
Muitas empresas industriais iniciam sua expansão internacional exportando mercadorias ou serviços a outros países.92

Exportação não implica gastos com o estabelecimento de operações nos países anfitriões, porém os exportadores devem

estabelecer alguns veículos de marketing e de distribuição de seus produtos. Geralmente, as empresas de exportação

desenvolvem acordos contratuais com as empresas do país anfitrião.

TABELA 8.1 Entrada no Mercado Global: Escolha do Método de Entrada

Tipo de Entrada Características 

Exportação Custo alto, pouco controle

Licenciamento Custo baixo, pequeno risco, pouco controle, baixos retornos

Alianças estratégicas
Custos compartilhados, recursos compartilhados, riscos
compartilhados, problemas de integração (por exemplo: duas
culturas corporativas)

Aquisição
Acesso rápido ao novo mercado, custo alto, negociações
complexas, problemas de fusão com operações locais

Nova subsidiária integral
Complexa, geralmente dispendiosa, demorada, de alto risco,
controle máximo, retornos potenciais acima da média
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As desvantagens da exportação incluem os custos geralmente altos de transporte e possíveis tarifas aplicadas às

mercadorias que entram. Além disso, o exportador tem menos controle sobre o marketing e a distribuição de seus pro-

dutos no país anfitrião, devendo, pagar o distribuidor ou permitir que esse faça os acréscimos ao preço das mercadorias

de modo a recuperar os custos e obter lucro.93 Como resultado, poderá ser difícil comercializar um produto competitivo

por meio da exportação ou oferecer um produto padronizado para cada mercado internacional.94 Contudo, a evidência

indica que as estratégias de liderança em custo melhoram o desempenho das exportações nos países desenvolvidos, ao

passo que as estratégias de diferenciação têm melhor êxito nas economias emergentes.95

As empresas exportam, na maioria das vezes, para os países mais próximos às suas instalações em função dos custos

de transporte inferiores e à semelhança geralmente maior entre os vizinhos geográficos. Por exemplo, os parceiros

norte-americanos do NAFTA, México e Canadá, respondem por mais da metade das mercadorias exportadas do Texas.

A Internet facilita também as exportações, conforme ilustrado no sistema da Lands' End descrito anteriormente.96

Mesmo as empresas de pequeno porte poderão acessar informações críticas sobre os mercados estrangeiros, examinar

um mercado-alvo, pesquisar a concorrência e encontrar listas de clientes potenciais.97 Os governos utilizam, também, a

Internet como facilitadora das solicitações de licenças para exportação e importação. Embora os sinais indiquem uma

diminuição da ameaça terrorista, a tecnologia de alta velocidade é ainda a onda do futuro.98

É bem provável que pequenos negócios recorram ao modo de exportação de entrada internacional.99 As taxas de

câmbio representam um dos problemas mais importantes enfrentados pelos pequenos negócios. A administração Bush

apóia um dólar fraco em relação ao euro, o que encarece para o consumidor norte-americano as importações destina-

das aos Estados Unidos e barateia para os compradores estrangeiros as mercadorias norte-americanas, propiciando,

dessa forma, certo alívio econômico relativamente aos exportadores dos Estados Unidos.100

Licenciamento
Licenciamento é uma forma cada vez mais comum de rede organizacional, particularmente entre empresas de menor

porte.101 Um acordo de licenciamento permite a uma empresa estrangeira adquirir o direito de fabricar e vender seus

produtos dentro do país anfitrião ou em um grupo de países.102 O concessor da licença normalmente paga um royalty

sobre cada unidade produzida e vendida. O licenciado assume os riscos e realiza os investimentos monetários em insta-

lações para fins de manufatura, marketing e distribuição das mercadorias e dos serviços. Como resultado, o licencia-

mento é possivelmente a forma menos dispendiosa de expansão internacional.

A China representa um mercado de cigarros bastante amplo e em expansão, enquanto o norte-americano encolhe

em função das preocupações com a saúde. No entanto, as empresas de cigarro dos Estados Unidos têm enfrentado pro-

blemas para entrar no mercado chinês pelo fato de as estatais de tabaco terem criado um lobby para impedir essa

entrada. Dessa forma, empresas de cigarro, como o Altria Group, controladora da Philip Morris International, possuem

incentivo para estabelecer negociações com estatais desse tipo. As estatais teriam acesso à marca mundialmente mais

famosa, a Malboro. Conseqüentemente, tanto as empresas chinesas quanto a Philip Morris firmaram acordos de licen-

ciamento destinados a desfrutar das vantagens dessa nova oportunidade, uma vez que a China promove uma maior

abertura de seus mercados.103 Por se tratar de um acordo de licenciamento, e não um acordo de investimento estran-

geiro direto realizado pela Philip Morris, a China detém o controle da distribuição.

O licenciamento é também uma forma de expandir retornos com base em inovações anteriores.104 Mesmo quando

os ciclos de vida dos produtos são curtos, o licenciamento poderá ser uma ferramenta útil. Por exemplo, visto que a

indústria de brinquedos enfrenta mudanças implacáveis e um público consumidor imprevisível, o licenciamento é

usado e os contratos geralmente são finalizados em mercados estrangeiros onde é provável que a mão-de-obra seja mais

barata.105 A Sesame Street Workshop, criadora dos personagens do Muppet Show, criou um grande negócio ao licenciar

personagens como o Cosmo, Funga-Funga e o Come-Come para a Target e outras lojas de especialidades focadas em

produtos para um “mercado adolescente/adulto ainda não explorado”106.

O licenciamento apresenta também desvantagens. Por exemplo, ele oferece às empresas pouco controle sobre a

fabricação e o marketing de seus produtos em outros países. Dessa forma, os acordos de licença devem ser estruturados

de maneira adequada.107 Além disso, o licenciamento oferece retornos potenciais mínimos, pois esses retornos devem

ser compartilhados entre o concessor da licença e o licenciado. Para piorar, a empresa internacional poderá absorver a

tecnologia, produzir e vender um produto competitivo semelhante após expirada a licença. A Komatsu, por exemplo,

licenciou primeiramente uma boa parte de sua tecnologia da International Harvester, Bucyrus-Erie e Cummins Engine
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para concorrer com a Caterpillar no negócio de escavadeiras. A Komatsu suspendeu então essas licenças, desenvolvendo

seus próprios produtos a partir da tecnologia conquistada com as empresas norte-americanas.108

A Marriott International Inc. alcançou distinção como concessora de licença de franquias para cadeias de hotéis. Certo

analista observou que a Marriott “tornou-se a maior empresa da indústria ao colocar ordem na casa com sua política enér-

gica e obsessiva – ao mesmo tempo em que cativava cada vez mais clientes leais e abocanhava reservas dos rivais”109. Con-

tudo, a Marriott é proprietária de menos de 3% dos imóveis, diferentemente do Hilton e Starwood (cadeias de hotéis 

St. Regis, Sheraton e Westin), os quais detêm cerca de 30%. Embora a Marriott utilize o licenciamento de franquias com

sucesso, se uma empresa deseja mudar para um acordo de propriedade diferente, o licenciamento poderá gerar certa infle-

xibilidade. Dessa forma, é importante que uma empresa se antecipe e considere as formas seqüenciais de entrada nos mer-

cados internacionais.110

Alianças Estratégicas
Nos últimos anos, as alianças estratégicas tornaram-se um meio popular de expansão internacional.111 As alianças estra-

tégicas podem possibilitar que as empresas compartilhem os riscos e os recursos necessários para penetrar nos merca-

dos internacionais.112 Além disso, as alianças estratégicas podem facilitar o desenvolvimento de novas competências

principais que contribuem para a futura competitividade estratégica da empresa.113

A GE Finance concordou recentemente em assumir 49,9% de participação no BAC International Bank, um dos

principais bancos da América Central. O BAC International possui 178 filiais na Costa Rica, El Salvador, Guatemala,

Honduras, Nicarágua e Panamá. A GE Finance é também um dos maiores emissores de cartões de crédito na região e

conta hoje com uma estratégia de joint venture para reduzir riscos em uma economia de mercado emergente, em que

um acordo de livre comércio, o CAFTA, está em perspectiva. A GE Finance espera que 60% do crescimento de sua

receita na próxima década advenha do desenvolvimento dos países com mercados emergentes, em comparação aos 20%

registrados na década anterior.114

Como no exemplo da GE, a maioria das alianças estratégicas é formada por uma empresa de um país anfitrião que

conhece e compreende as condições competitivas, as normas legais e sociais e as idiossincrasias culturais do país, o que

deverá contribuir para a expansão do processo de fabricação da empresa e a comercialização de um produto competitivo.

Geralmente, as empresas em economias emergentes desejam formar alianças internacionais e empreendimentos para

obter acesso a tecnologias sofisticadas que são inéditas para elas. Esse tipo de acordo também pode beneficiar empresas

em uma economia não-emergente, no sentido de que lhes é aberto o acesso a um novo mercado sem ter de despender

muito com tarifas para tal (pois a parceria é feita com uma empresa local).115 Em troca, a empresa do país anfitrião

poderá considerar atraente seu novo acesso à tecnologia da empresa em expansão e aos produtos inovadores.

Cada sócio em uma aliança contribui com conhecimento e recursos para a parceria.116 De fato, os sócios geralmente

entram em alianças com o propósito de absorver novas habilidades. Dentre as mais comuns, se destacam as habilidades

técnicas.117 O gerenciamento dessas expectativas pode facilitar a melhoria do desempenho.

A aliança mencionada entre a Renault, um fabricante de carros francês, e seu sócio japonês, a Nissan, se sagrou

bem-sucedida por vários anos em função da forma como foi conduzida. Pesquisas sugerem que os executivos de empre-

sas precisam ter um ótimo conhecimento da sua própria empresa, compreender os fatores que ditam as normas nos

diferentes países, saber como a empresa é vista por outros sócios da aliança e aprender a se adaptar, se mantendo,

mesmo tempo, condizente com os valores culturais da sua empresa. Uma abordagem como esta, versátil e multiface-

tada, contribuiu para que a aliança Renault-Nissan fosse bem-sucedida durante anos.118

Nem todas as alianças, contudo, têm êxito; na realidade, muitas fracassam.119 Os motivos principais para tal fra-

casso incluem incompatibilidade e conflitos entre os sócios.120 As alianças estratégicas internacionais são particular-

mente difíceis de serem administradas.121 Diversos fatores poderão causar o desgaste de uma aliança. A confiança entre

os sócios é crucial e sofre os efeitos de, pelo menos, quatro questões fundamentais: a condição inicial do relaciona-

mento, o processo de negociação para se chegar a um acordo, as interações entre sócios e os eventos externos.122 A con-

fiança é também influenciada pelas culturas territoriais envolvidas na aliança ou joint venture.123

Pesquisas revelaram que alianças com base na imparcialidade, sobre as quais uma empresa exerce maior controle,

tendem a produzir retornos mais positivos124 (as alianças estratégicas são discutidas mais detalhadamente no Capítulo 9).

Contudo, se confiança é imprescindível ao desenvolvimento de novas habilidades num esforço conjunto de pesquisa,

a imparcialidade poderá se apresentar como um obstáculo ao que é necessário para se estabelecer um relaciona-
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mento.125 Caso seja impossível administrar conflitos em uma aliança ou joint venture estratégica, uma aquisição se apre-

sentaria como uma melhor opção.126 Pesquisas sugerem que alianças são mais favoráveis quando confrontadas por

grande incerteza ou por situações em que a cooperação é necessária para o compartilhamento de conhecimento entre

seus sócios, bem como em situações em que a flexibilidade é importante, como no caso de empresas de pequeno e

médio porte.127 As aquisições são a melhor opção em situações em que a flexibilidade estratégica não é tão necessária,

bem como nas situações em que a transação é usada para manter economias de escala ou escopo.128 As alianças podem

também resultar em uma aquisição, que será discutida a seguir.

Aquisições
Uma vez que o comércio livre não parou de se expandir nos mercados globais, as aquisições no nível internacional tam-

bém cresceram significativamente. Nos últimos anos, esse tipo de aquisição respondeu por mais de 45% de todas as

aquisições efetuadas no nível mundial.129 Conforme explicado no Capítulo 7, as aquisições proporcionam acesso rápido

a um novo mercado. De fato, de todas as alternativas a aquisição é a que pode proporcionar a expansão internacional

inicial mais rápida e talvez a maior.130 Dessa forma, a entrada se desenrola muito mais rapidamente do que por meio de

outros métodos. Por exemplo, o Wal-Mart entrou na Alemanha e no Reino Unido ao adquirir empresas locais. As aqui-

sições também são o modo utilizado por muitas empresas para ingressar nos mercados da Europa Ocidental.131

O Unicredito Italiano SPA fez um acordo para a compra do banco alemão HVB Group AG. O argumento por trás

dessa aquisição é que o mercado bancário será inevitavelmente unificado em termos de serviços financeiros ao longo

das fronteiras territoriais da União Européia. Ambas as empresas compraram também bancos em outras regiões da Europa,

especialmente na Europa Ocidental. Portanto, a combinação conferiria um maior poder de mercado dentro da Europa Oci-

dental e nas economias emergentes na Europa Oriental.132

Embora as aquisições tenham se transformado em um meio popular de entrada nos mercados internacionais, elas têm

um custo. As aquisições internacionais apresentam algumas das desvantagens das aquisições domésticas, conforme visto no

Caso de Abertura (Consultar também o Capítulo 7). Além disso, elas podem ser dispendiosas e geralmente requerem o

financiamento de dívidas, o que implica custos adicionais. Negociações internacionais para fins de aquisições podem se

revelar extremamente complexas, sendo geralmente mais complicadas do que as aquisições locais. Por exemplo, estima-se

que apenas 20% das licitações internacionais resultam em aquisições concluídas, comparados aos 40% referentes a licitações

para aquisições locais.133 Lidar com exigências legais e normativas no país da empresa-alvo e levantar as informações ade-

quadas para a negociação de um acordo geralmente são problemas de real importância. Por fim, os problemas de se fundir

a nova empresa com a empresa compradora são mais complexos do que em se tratando de aquisições locais. A compradora

deve lidar não apenas com diferentes culturas corporativas, mas também com culturas e práticas sociais potencialmente

diferentes. Portanto, apesar da popularidade alcançada pelas aquisições internacionais, visto que elas proporcionam acesso

rápido a novos mercados, incorporados nelas também estão custos importantes e riscos múltiplos.

A China é a sede de diversas grandes empresas de energia que, finalmente, estão trabalhando na elaboração de uma

estratégia global. As necessidades cada vez maiores da China por petróleo e a dependência no Oriente Médio estimulam

as empresas a buscar fontes de combustível estrangeiras. Isso é ilustrado pela oferta da Unocal pelo controle da

CNOOC, descrita no Caso de Abertura. Essa manobra foi mal-sucedida em grande parte em razão da oposição exercida

pelo governo dos Estados Unidos. A SAIC, uma produtora de automóveis com sede na China, lançou oferta para aqui-

sição dos ativos do Grupo MG Rover, um tradicional produtor britânico de automóveis, que se encontra em processo

de insolvência. A referida aquisição abriria à empresa chinesa um ponto de entrada na Europa e a oportunidade de esta-

belecer sua própria marca por meio do nome MG Rover. A SAIC havia considerado anteriormente uma joint venture,

porém já cobriu a oferta, no valor de $104 milhões.134 Contudo, a oferta da SAIC enfrenta considerável oposição do

governo no Reino Unido e deverá encontrar mais obstáculos normativos para ser aprovada.

Nova Subsidiária Integral
O estabelecimento de uma nova subsidiária integral é conhecido como greenfield venture.

O estabelecimento de uma nova subsidiária integral é conhecido como greenfield venture. Esse processo é geral-

mente complexo e potencialmente dispendioso, mas proporciona um controle máximo à empresa, oferecendo o maior
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potencial para obtenção de retornos acima da média. Esse potencial é especialmente legítimo no caso de empresas com

capacidades grandes, porém intangíveis, que podem ser alavancadas por meio de um greenfield venture,135 pelo qual a

empresa mantém o controle total de suas operações. Um controle mais intenso é especialmente vantajoso para empresas

com tecnologia própria. Pesquisas sugerem que “subsidiárias integrais e pessoal expatriado têm preferência” nas indús-

trias de serviços, em que “contatos mais próximos com o cliente” e “altos níveis de capacitação profissional, conheci-

mento especializado e personalização” são necessários.136 Em outra pesquisa, observou-se que os investimentos green-

field são mais proeminentes quando se planejam investimentos físicos intensivos em instalações, e aquisições têm mais

preferência quando uma empresa investe intensivamente em recursos humanos – isto é, situações com um grau elevado

de sindicalização e grande distância cultural causariam dificuldades à transferência de conhecimento à nação anfitriã

por meio de uma abordagem greenfield.137

Entretanto, os riscos são igualmente altos em razão dos custos de se estabelecer uma nova operação comercial em

um novo país. Provavelmente, a empresa terá de absorver o conhecimento e a expertise sobre o mercado existente con-

tratando cidadãos do país anfitrião, possivelmente funcionários da concorrência ou consultores, o que poderá ser dis-

pendioso. Todavia, a empresa mantém controle sobre a tecnologia, o marketing e a distribuição de seus produtos.138

Além disso, a empresa deve construir novas instalações de fabricação, estabelecer redes de distribuição e aprender e exe-

cutar estratégias de marketing adequadas para competir no novo mercado.139 A pesquisa sugere também que, caso surja

uma mudança na política, as empresas darão preferência à adoção de uma abordagem do tipo subsidiária integral. Por

exemplo, após a crise financeira asiática, muitos países foram obrigados a mudar sua política institucional para facilitar

a propriedade estrangeira. À medida que as referidas políticas mudaram, muitas empresas preferiram seguir uma abor-

dagem subsidiária integral, em vez de uma joint venture.140

A globalização da indústria de frete aéreo traz implicações para empresas como a UPS e a FedEx. O impacto de tal

globalização é especialmente pertinente à China e à região da Ásia-Pacífico. A expectativa é de que o mercado de frete

aéreo da China registre um crescimento de 11% até 2023. Conseqüentemente, tanto a UPS como a FedEx anunciaram a

construção de hubs em Xangai e Guangzhou, respectivamente. A DHL já possui um hub no aeroporto de Hong Kong.

Esses investimentos serão do tipo subsidiária integral, pois as referidas empresas precisam manter a integridade de seus

sistemas de TI e de logística de modo a maximizar a eficiência. As greenfield ventures também auxiliam as empresas a

manter a natureza própria de seus sistemas.141

Dinâmicas do Modo de Entrada
A escolha de uma empresa quanto ao método de entrada nos mercados internacionais é influenciada por uma série de

fatores.142 Inicialmente, a entrada no mercado geralmente será possibilitada pela exportação, que não requer qualquer

especialização em manufatura estrangeira, apenas investimento em distribuição. O licenciamento pode facilitar as

melhorias no produto necessárias à entrada nos mercados estrangeiros, como no exemplo da Komatsu. As alianças

estratégicas são populares porque permitem à empresa manter associações com um parceiro experiente já operante no

mercado pretendido. As alianças estratégicas também reduzem riscos por meio do compartilhamento de custos. Por-

tanto, os três modos – exportação, licenciamento e aliança estratégica – são táticas excelentes para um desenvolvimento

prematuro do mercado. Além disso, as alianças estratégicas são geralmente usadas em situações de maior incerteza,

como em uma economia emergente.143 Contudo, se os direitos de propriedade intelectual não forem bem protegidos e o

número de empresas na indústria mantiver seu crescimento, aliado a uma maior necessidade por integração global, a

preferência será dada ao modo de entrada de subsidiária integral.144

Para assegurar uma presença mais marcante nos mercados internacionais, aquisições ou greenfield ventures podem

ser necessárias. Duas grandes empresas aeroespaciais, a Airbus e a Boeing, recorreram a joint ventures, enquanto empre-

sas de equipamentos militares, como a Thales SA, conforme observado acima, utilizaram as aquisições como forma de

estabelecer uma presença global.145 Muitos fabricantes japoneses de automóveis, como a Honda, a Nissan e a Toyota,

conquistaram sua presença nos Estados Unidos tanto por meio de greenfield ventures como de joint ventures.146

A Toyota, por exemplo, leva duas vantagens que devem ser mantidas internamente: técnicas de fabricação eficientes com

base em uma abordagem de equipe e a reputação em produzir automóveis de alta qualidade.147 Essas vantagens da

Toyota baseiam-se em uma administração eficaz; se a empresa tivesse terceirizado sua manufatura, provavelmente per-

deria essa vantagem. Assim, a Toyota utiliza uma forma de investimento estrangeiro direto (p. ex.: greenfield ventures,

joint ventures), em vez de outro modo de entrada. Tanto as aquisições como as greenfield ventures provavelmente surgi-
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ram em estágios posteriores do desenvolvimento de uma estratégia internacional. Além disso, ambas as estratégias ten-

dem a ser mais bem-sucedidas quando a empresa investidora possui competências essenciais valiosas.148 Grupos de

negócios diversificados de grande porte, geralmente encontrados nas economias emergentes, não apenas obtêm recursos

com a diversificação, mas também possuem habilidades especializadas na administração das diferenças nos fluxos inter-

nos e externos dos investimentos estrangeiros diretos. Em particular, os chaebols coreanos mostram-se peritos na arte de

fazer aquisições em economias emergentes.149

Portanto, para ingressar em um mercado global, a empresa seleciona o modo de entrada mais adequado à situação.

Em certos casos, as diversas opções seguirão uma seqüência, começando pela exportação e terminando nas greenfield

ventures.150 Em outros casos, a empresa poderá usar diversos modos de entrada, mas não todos eles, cada um em dife-

rentes mercados. A decisão quanto ao modo de entrada a ser utilizado é basicamente o resultado das condições compe-

titivas da indústria, da situação do país e das políticas governamentais e do conjunto exclusivo de recursos, capacidades

e competências-chave de que dispõe a empresa.

Resultados da Competitividade Estratégica

Uma vez selecionados a estratégia internacional e o modo de entrada, a empresa direcionará suas atenções às questões

de execução (Consultar o Capítulo 11). Este é um passo importante, pois, conforme será explicado a seguir, a expansão

internacional é arriscada e poderá não resultar em uma vantagem competitiva (Ver a Figura 8.1). A probabilidade de

uma empresa obter sucesso empregando a estratégia internacional aumenta quando sua execução é eficaz.

Diversificação Internacional e Retornos
Diversificação internacional é uma estratégia por meio da qual a empresa amplia a venda de suas mercadorias ou

serviços através das fronteiras territoriais de regiões globais e países para diferentes localidades geográficas ou mercados.

Conforme observado anteriormente, as empresas têm inúmeras razões para se diversificarem internacionalmente.

Diversificação internacional é uma estratégia por meio da qual a empresa amplia a venda de suas mercadorias ou ser-

viços através das fronteiras territoriais das regiões globais e países para diferentes localidades geográficas ou mercados.

Graças a suas vantagens potenciais, a diversificação internacional deveria desenvolver uma associação positiva com rela-

ção aos retornos da empresa. A pesquisa revelou que, conforme a diversificação internacional se expande, os retornos da

empresa diminuem para, em seguida, aumentarem, à medida que esta aprende a administrar a referida expansão.151 Na

verdade, o mercado de ações é particularmente sensível aos investimentos em mercados internacionais. Empresas com

uma ampla diversificação em mercados internacionais múltiplos geralmente alcançam retornos acionários mais positi-

vos, especialmente quando se diversificam geograficamente em áreas do negócio principal.152 Muitas outras razões

explicam, também, os efeitos positivos da diversificação internacional, a saber: economias de escala potenciais e expe-

riência, vantagens da localização, ampliação do tamanho do mercado e oportunidade para estabilização de retornos. A

estabilização de retornos contribui para a redução do risco geral de uma empresa.153 Todos esses resultados podem ser

alcançados por empreendimentos menores e mais recentes, bem como por empresas de maior porte e companhias já

estabelecidas. Os novos empreendimentos poderão também desfrutar de retornos mais altos quando aprenderem as

novas tecnologias a partir da diversificação internacional.154

As empresas na indústria japonesa de automóveis, particularmente a Toyota, descobriram que a diversificação inter-

nacional poderá permitir que elas explorem melhor suas principais competências, pois é provável que o compartilha-

mento de recursos de conhecimento entre as operações resulte em sinergia. Além disso, os retornos de uma empresa

influenciam a decisão de se diversificar internacionalmente. Por exemplo, retornos medíocres obtidos em um mercado

local provavelmente incentivarão determinada empresa a expandir internacionalmente, de modo a elevar seu lucro

potencial. Além disso, é provável que empresas diversificadas em nível internacional tenham acesso a mercados de tra-

balho mais flexíveis, assim como os japoneses fazem nos Estados Unidos, se beneficiando, dessa forma, de um rastrea-

mento global em torno de concorrentes e oportunidades de mercado. Ademais, por meio de redes globais com ativos

em muitos países, as empresas poderão desenvolver estruturas mais flexíveis, de modo a se ajustarem às mudanças que

venham a ocorrer. O offshore outsourcing (terceirização internacional) criou oportunidades de geração de valor signifi-
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cativas para empresas dedicadas a tal tarefa, especialmente porque essas se dirigem a países com mercados de trabalho

mais flexíveis. Além do mais, o offshoring intensificou as exportações das empresas para as quais os contratos de offsho-

ring são direcionados.155

A Petronas, uma petrolífera da Malásia, assim como a CNOOC da China, é uma estatal. Contudo, as operações da

Petronas são lucrativas, uma tendência geralmente contrastante em relação à maioria dos monopólios estatais. Em fun-

ção da diminuição das reservas de petróleo da Malásia e das pouquíssimas opções existentes para fazer perfurações des-

tinadas à descoberta de novas reservas, a Petronas expandiu suas operações no exterior, de modo a encarar o desafio

que se apresenta com o problema em questão. Tendo sido bem-sucedida em sua manobra, a empresa conta hoje com

operações em 32 países,156 operando em regiões como Iraque e Sudão, dentre outras, onde os rivais ocidentais tecnolo-

gicamente desenvolvidos demonstraram apreensão em se aventurar. Embora empresas multinacionais como a Petronas

sejam capazes de gerar retornos acima da média, a diversificação internacional pode ser levada a extremos mais distan-

tes, conforme veremos mais adiante.

Diversificação e Inovação Internacionais
No Capítulo 1, indicamos que o desenvolvimento de novas tecnologias está no centro da competitividade estratégica.

Conforme observado no modelo de Porter (Ver a Figura 8.2), a competitividade de uma nação depende, em parte, da

capacidade de inovação da sua indústria. Por fim, e isso é inevitável, os concorrentes sobrepujarão as empresas mal-

sucedidas na inovação e no aperfeiçoamento de suas operações e produtos. Portanto, a única forma de sustentar uma

vantagem competitiva é atualizá-la continuamente.157

A diversificação internacional oferece o potencial necessário para as empresas desfrutarem de retornos muito maio-

res em suas inovações (por meio de mercados maiores ou mais numerosos), diminuindo, ao mesmo tempo, os freqüen-

tes riscos substanciais dos investimentos em P&D. Dessa forma, a diversificação internacional oferece incentivos à ino-

vação às empresas.158

Além disso, a diversificação internacional poderá ser imprescindível para a geração dos recursos necessários à manu-

tenção de uma operação de P&D em grande escala. Um ambiente de rápida obsolescência tecnológica dificulta o inves-

timento em novas tecnologias e em operações voltadas à formação de ativos permanentes, de forma a se beneficiar das

vantagens de tal investimento. As empresas cuja atuação restringe-se aos mercados domésticos talvez julguem esses

investimentos um tanto problemáticos em razão do tempo necessário para recuperar o investimento original. Se esse

tempo se prolongar, talvez nem seja possível recuperar o investimento antes que a tecnologia se torne obsoleta.159 Como

resultado, a diversificação internacional promove um aperfeiçoamento das habilidades da empresa em extrair das inova-

ções os retornos adicionais e necessários antes que a concorrência se apodere da vantagem competitiva inicial gerada

pela inovação. Por exemplo, pesquisas sugerem que os investimentos estrangeiros diretos promovidos pelo Japão no

desenvolvimento dos países têm como metas principais a busca por novos mercados e a economia de custos com mão-

de-obra, considerando que o investimento em economias desenvolvidas está mais centrado no desenvolvimento estraté-

gico, bem como na meta de alcançar novos mercados. Nessas empresas, uma vantagem de propriedade relativamente

forte é mais evidente do que o desenvolvimento de economias.160 Além disso, as empresas entrando nos mercados inter-

nacionais estão expostas a novos produtos e processos. Se elas aprenderem sobre esses produtos e processos e integra-

rem tal conhecimento a suas operações, será possível inovar ainda mais.161 A pesquisa indica, no entanto, que também é

preciso estar munido de uma capacidade de absorver conhecimento para poder desfrutar das vantagens do investi-

mento em P&D.162

A relação entre diversificação internacional, inovação e retornos é complexa. É necessário certo nível de desempe-

nho para proporcionar os recursos necessários à geração da diversificação internacional, o que, por sua vez, resulta em

incentivos e recursos para investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Este último, se realizado da forma correta,

trará retornos ainda melhores para a empresa, o que, por sua vez, proporcionará recursos adicionais a uma diversifica-

ção internacional e investimentos em P&D contínuos.163

Em função dos prováveis efeitos positivos da diversificação internacional sobre desempenho e inovação, tal diversi-

ficação poderá ainda aumentar os retornos em empresas diversificadas. A diversificação internacional ampliaria o

potencial de mercado em cada linha de produção dessas empresas, porém a complexidade de se administrar um negó-

cio diversificado em termos de produto e internacionalmente diversificado é significativa. As pesquisas indicam que as

empresas de comunicação se beneficiam igualmente da diversificação geográfica e de produtos. Contudo, a diversifica-
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ção internacional geralmente proporciona uma maior contribuição aos países em desenvolvimento do que a diversificação

de produtos.164 As pesquisas também sugerem que empresas em operação nos países menos desenvolvidos lucram mais

com o fato de serem diversificadas do que as empresas operando nos países desenvolvidos. Esse fato é especialmente

corroborado por empresas desenvolvendo parcerias com multinacionais de um país mais desenvolvido e que tentam

entrar em um país menos desenvolvido para alcançar uma maior diversificação internacional.165

Evidências sugerem que equipes da alta gerência com grande diversificação cultural geralmente possuem um

conhecimento mais amplo dos mercados e de suas idiossincrasias (as equipes da alta gerência serão discutidas mais

adiante, no Capítulo 12). Além disso, a compreensão profunda dos diversos mercados por parte dos gerentes de alto

nível facilita a coordenação entre empresas e o uso de critérios de longo prazo estrategicamente relevantes à avaliação

do desempenho dos gestores e de suas unidades.167 Em troca, essa abordagem facilita a melhoria da inovação e do

desempenho.168

A Complexidade da Administração de Empresas Multinacionais
Embora as empresas possam se beneficiar da adoção de uma estratégia internacional, essa tarefa é complexa e pode

gerar maiores incertezas.169 Por exemplo, há riscos múltiplos envolvidos na operação em vários países. Um cresci-

mento assim, tão amplo e diverso, só será possível se não fugir ao controle da empresa ou se os custos da sua adminis-

tração não ultrapassarem os benefícios.170 Por exemplo, a Body Shop mantém pontos de venda em cerca de 50 países.

Uma de suas dificuldades é coordenar as diferentes plataformas de TI e os diferentes padrões contábeis e de relatórios

utilizados em cada país.171 Outras complexidades incluem a natureza altamente competitiva dos mercados globais,

ambientes culturais múltiplos, prováveis mudanças bruscas no valor das diferentes moedas e a instabilidade de alguns

governos locais.

Os Riscos em um Ambiente Internacional

A diversificação internacional acarreta riscos variados.172 Em razão desses riscos, fica difícil executar e gerenciar a

expansão internacional. Os riscos principais são políticos e econômicos. Levando esses ricos em consideração, as empre-

sas altamente diversificadas no nível internacional estão acostumadas a condições de mercado que geram situações dife-

rentes daquelas previstas. Em certas ocasiões, essas situações contribuirão com a competitividade estratégica da

empresa; em outras, terão um efeito negativo sobre os esforços empreendidos por ela. A Figura 8.4 apresenta exemplos

específicos de riscos políticos e econômicos.

Riscos Políticos
Riscos políticos são aqueles relativos a instabilidades nos governos nacionais e à guerra, tanto civil quanto internacional.

A instabilidade de um governo nacional gera inúmeros problemas, incluindo riscos econômicos e a incerteza criada pela

norma governamental; a existência de muitas autoridades legais, possivelmente conflitantes, e da corrupção; e a prová-

vel nacionalização dos ativos privados.173 As empresas estrangeiras que investem em outro país poderão nutrir inquieta-

ções quanto à estabilidade do governo nacional e o que poderá acontecer com seus investimentos ou ativos por conta

do mal-estar e da instabilidade governamental.174

A Rússia reduziu seus investimentos estrangeiros diretos ao processar executivos importantes de determinadas

empresas privadas e lançar iniciativas para obter o controle estatal dos ativos dessas empresas. Por exemplo, a Yukos,

uma empresa promissora de petróleo e gás, foi penalizada por suposta fraude fiscal e faliu. O CEO foi preso como resul-

tado das acusações. Dessa forma, a Gazprom, uma empresa governamental de petróleo e gás, absorveu parte dos ativos

da Yukos. Além disso, outras aquisições de negócios russos, como a realizada pela Seimens AG, foram aprovadas pelo

governo da Rússia. Essa tendência provocou uma retração por parte de algumas empresas no que diz respeito a investi-

mentos estrangeiros diretos na Rússia. Embora Vladimir Putin, presidente russo, tenha buscado restabelecer a confiança

nos direitos de propriedade, as empresas ainda se mostram um tanto receosas quanto a investir naquele país dada a

atual tendência de transferir ao governo maior controle sobre o setor privado175.
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FIGURA 8.4 Risco no Ambiente Internacional

Fontes: 2003, Finance and economics: The perils of convergence; Economics focus, The Economist, 5 de abril, 71; K. D. Brouthers, 2003, Institutional,
cultural and transaction cost influences on entry mode choice and performance, Journal of International Business Studies, 33: 203-211; F. Bruni, 2003,
With a constitution to ponder, Europeans gather in Greece, New York Times, www.nytimes.com, 20 de junho; B. Davis, R. Buckman e C. Rhoads, 2003, A
global journal report: For global economy, much rides on how the U.S. war plays out, Wall Street Journal, 20 de março, A1; J. Flint, 2003, China: How big,
how fast, how dangerous? Forbes, www.forbes.com, 1° de julho; G. A. Fowler, 2003, Copies ‘R’Us–Pirates in China move fast to pilfer toy makers’ ideas,
Wall Street Journal, 31 de janeiro, B1; W. Rugg, 2003, A down dollar’s lure–and peril, BusinessWeek Online, www.businessweek.com, 22 de maio; J. H.
Zhao, S. H. Kim, & J. Du, 2003, The impact of corruption and transparency on foreign direct investment: An empirical analysis, Management International
Review, 43(1):41–62.

Riscos Econômicos
Conforme ilustrado no exemplo da Rússia e dos direitos de propriedade, os riscos econômicos são interdependentes

dos riscos políticos. Com base nas discussões do Enfoque Estratégico, se as empresas não forem capazes de prote-

ger sua propriedade intelectual, nenhum investimento estrangeiro direto será possível. Os países, portanto, preci-

sam criar e manter direitos de propriedade fortes, bem como exercê-los; de outra forma, correm o risco de perder

sua reputação frente às empresas potencialmente investidoras, bem como de se sujeitar a sanções por parte dos

órgãos políticos internacionais, como a OMC.

Outro risco econômico a ser considerado é o risco da segurança imposto pelo terrorismo. Por exemplo, as

preocupações quanto ao terrorismo na Indonésia impediram as empresas de investir na economia daquele país.

Embora muitos investidores estrangeiros dos setores de minas e energia estejam presos à Indonésia pela instabili-

dade política e econômica, a nação precisa atrair novos investidores para manter o crescimento econômico. A

Indonésia, detentora da maior população mulçumana do mundo, passa por um momento difícil na briga por

investimentos contra o crescimento comparativamente mais rápido da China e Índia, os quais apresentam pou-

quíssimos riscos de segurança.176

Riscos Políticos

Guerra no Iraque e Afeganistão após os
ataques terroristas de 11 de setembro de 2001

Combate incessante entre
palestinos e israelenses

Guerra potencial entre Paquistão e Índia

Provável integração da Coréia do Norte
à Coréia do Sul

Fracasso da economia argentina e 
desvalorização do peso

Desafios para a China na execução de acordos 
com a Organização Mundial do Comércio

Constituição proposta, bem como o ingresso 
de novos países na União Européia, 
fortalecendo o Euro e unificando a Europa ainda 
mais com os países-membros existentes e por vir

Sucesso na privatização e reestruturação de 
empresas entre os países da 
Europa Oriental

Riscos Econômicos
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Conforme observado anteriormente, dos riscos econômicos relacionados à diversificação internacional, o mais

proeminente são as diferenças e flutuações no valor das diferentes moedas.177 O valor do dólar em relação a outras

moedas determina o valor dos ativos internacionais e lucros das empresas dos Estados Unidos; por exemplo, um

aumento no valor do dólar norte-americano poderá reduzir o valor dos ativos internacionais de empresas norte-ameri-

canas, bem como seus lucros em outros países. Além disso, o valor das diferentes moedas também pode, às vezes,

influenciar de forma drástica os preços das mercadorias fabricadas em diferentes países.178

Um aumento no valor do dólar pode prejudicar as exportações de empresas dos Estados Unidos para os mercados

internacionais em função do diferencial de preço dos produtos. Embora historicamente o dólar fosse fraco, em 2005 ele

experimentou um fortalecimento. Dessa forma, os lucros estrangeiros de empresas norte-americanas não caminham

muito bem como deveriam. Contudo, causam a impressão de que os ativos de empresas onde o valor da moeda é mais

alto são mais fortes, enfraquecendo, porém, o poder de custo de suas exportações.

Limites para a Expansão Internacional: Problemas de Administração
As empresas parecem ter bons resultados em termos de lucros positivos nos primeiros estágios da diversificação inter-

nacional, mas esses retornos geralmente ficam aquém do padrão e acabam se tornando negativos à medida que a diver-

sificação ultrapassa determinado ponto.179 Há diversas razões para os limites aplicados aos efeitos positivos da diversifi-

cação internacional. Primeiramente, uma maior dispersão geográfica através das fronteiras territoriais aumenta os

custos de coordenação entre unidades e de distribuição dos produtos. Em segundo lugar, as barreiras comerciais, os cus-

tos logísticos, a diversidade cultural e as demais diferenças por país (p. ex., acesso a matérias-primas e diferentes níveis

de capacitação dos funcionários) complicam grandemente a execução da estratégia de diversificação internacional.180

Os fatores institucionais e culturais podem apresentar fortes obstáculos à transferência das vantagens competitivas

da empresa de um país para outro.181 Os programas de marketing geralmente têm de ser reformulados, e novas redes de

distribuição deverão ser estabelecidas no momento em que as empresas expandirem para novos países. Além disso, as

empresas poderão se deparar com diferentes custos de mão-de-obra e capital de dívidas. Em geral, é difícil introduzir,

administrar e controlar as operações internacionais de uma empresa de forma eficiente.

O Wal-Mart cometeu erros graves nos mercados ao redor do mundo à medida que ia se internacionalizando. Por

exemplo, suas primeiras lojas no México vendiam patins de gelo, cortadores de grama manuais, equipamentos para

pesca – até mesmo pombos de argila para tiro ao pombo. Para se livrar dos pombos de argila, as lojas ofereceram gran-

des descontos, “apenas para fazer com que os sistemas de inventário automáticos conectados ao escritório central cor-

porativo do Wal-Mart em Bentoville, Arkansas, pedissem um novo lote”.182 À medida que o Wal-Mart se aproximava do

mix de produtos correto, se tornou extremamente bem-sucedido na América Latina, especialmente no México, e em

outras partes do mundo. A empresa acelerou esse crescimento por meio de aquisições internacionais; 40% do cresci-

mento das vendas internacionais de 2001 a 2005 se originaram de varejistas adquiridos no exterior. Certo analista infor-

mou que “mais de 2.000 das 5.700 lojas do Wal-Mart estão, hoje, fora dos Estados Unidos. Das 500 lojas que o Wal-

Mart pretendia abrir contando todas as divisões em 2005, cerca de um terço seria internacional”.183

A quantidade de diversificação internacional que é possível administrar varia de empresa para empresa e depende

das habilidades de cada gestor da empresa. Os problemas de coordenação e integração central são aliviados se a empresa

diversificar para países mais amistosos, geograficamente próximos e com culturas semelhantes à do seu próprio país.

Nesse caso, é possível que haja menos obstáculos comerciais, uma maior compreensão das leis e costumes e uma adap-

tação mais rápida dos produtos aos mercados locais.184 Por exemplo, as empresas dos Estados Unidos poderão encon-

trar menos dificuldades em expandir suas operações no México, Canadá e nos países da Europa Ocidental do que nos

países da Ásia.

A administração deverá também se preocupar com a relação entre o governo anfitrião e a corporação multinacio-

nal.185 Embora a política e as regulamentações governamentais geralmente se apresentem como obstáculos, muitas

empresas, como a Toyota e a General Motors, aderiram às alianças estratégicas como forma de transpor esses obstácu-

los.186 Ao formar redes internacionais, como as alianças estratégicas (Ver o Capítulo 9), as empresas poderão compar-

tilhar recursos e riscos, mas também criar flexibilidade.187 Contudo, talvez seja difícil administrar redes de grande

porte.188
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Enfoque Estratégico
China e Índia Estariam Mudando sua Abordagem sobre a
Execução da Propriedade Intelectual?

A falta de proteção para a propriedade intelectual em grandes nações, como China e
Índia, dificulta o sucesso de empresas ocidentais voltadas para a inovação nesses
países. Esse problema atinge uma grande variedade de indústrias, da cinematográ-
fica à de música, software e farmacêutica. Contudo, visto que China e Índia estão
abrindo seus mercados, os governantes desses países estão reavaliando suas leis
em vigor, bem como as providências para execução dos direitos de propriedade inte-
lectual.

É interessante notar que a maioria das empresas inovadoras da Índia está aco-
lhendo a possibilidade de adotar proteções mais severas para patentes relativas à
propriedade intelectual científica. Nos estágios iniciais do desenvolvimento da econo-
mia de um país, leis pouco rígidas facilitam a imitação da propriedade intelectual dos
países altamente desenvolvidos. O antigo sistema de patentes da Índia, por exemplo,
permitia que empresas farmacêuticas indianas copiassem patentes de medicamentos
criados no exterior simplesmente modificando o processo de fabricação. Isso abriu
precedentes para que determinada indústria farmacêutica do país, focada na fabrica-
ção de medicamentos genéricos, mantivesse seus produtos a preços bastante razoá-
veis para os clientes locais – a um mínimo de 1/10 do preço original. Contudo, visto
que as empresas indianas estão avaliando a possibilidade de realizar investimentos
estrangeiros diretos e desenvolver empreendimentos multinacionais na indústria far-
macêutica fora da Índia, uma proteção mais rígida para patentes se apresenta como
opção razoável. Por exemplo, as empresas farmacêuticas da Índia registraram aproxi-
madamente 800 solicitações para patentes na Organização Mundial sobre Proprie-
dade Intelectual (WIPO) em 2004, o dobro de solicitações enviadas nos dois anos
anteriores juntos. Conseqüentemente, leis mais rígidas sobre propriedade intelectual
e a execução dessas leis proporcionam um melhor ambiente para que os membros
da indústria farmacêutica e de software e de outras relacionadas ao conhecimento
mantenham os lucros, de modo a investir na inovação de seus produtos.

Experiências semelhantes estão sendo encontradas no mercado chinês. Há poucos
casos recentes em que os tribunais chineses protegeram a propriedade intelectual de
uma empresa estrangeira. Outros grupos empresariais asiáticos e europeus, sem falar
nas empresas norte-americanas, vêm tentando persuadir Pequim a realizar um trabalho
mais apurado na questão da proteção da propriedade intelectual. Promover uma prote-
ção mais cuidadosa da propriedade intelectual é importante para qualquer empresa
com a intenção de estabelecer uma nova instalação de P&D e de manufatura na China.
A Microsoft alegou que 90% dos softwares utilizados na China sob a marca Microsoft
são, na verdade, falsificados. A Philips Electronics NV enfrenta constantemente o pro-
blema de falsificação em suas vendas de compactos, com poucos recursos diante dos
tribunais chineses, especialmente em regiões remotas do país. A Honda entrou na briga
contra uma empresa produtora de scooters, que batizou o veículo de “Hongda”.

Naturalmente, a China assumiu obrigações mais sérias relativas aos direitos de
propriedade intelectual com sua entrada na Organização Mundial do Comércio. Con-
tudo, a cultura na China é um problema difícil de ser resolvido. Pelo fato de, durante a
era comunista, a propriedade na China ser um bem coletivo, tanto do estado quanto
do povo, e não de indivíduos ou empresas, o conceito de posse de propriedade inte-
lectual é um assunto difícil de ser absorvido pelos chineses. William Lash, Secretário
Assistente de Comércio dos Estados Unidos, sugeriu que a China, em vez de impor
multas a quem fosse flagrado violando patentes, marcas registradas e direitos autorais,
deveria abrir processos criminais contra os falsários. Tal abordagem da execução da
lei, ele afirma, enviaria uma mensagem mais forte aos falsários.

Entretanto, outros afirmam que a posse e o controle dos direitos de propriedade
intelectual na economia pelo governo enfraquecem os direitos de propriedade pri-
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vada, especialmente o conhecimento intangível, como aquele relacionado a patentes e
copyrights. Novas invenções e inovações que surgiriam em laboratórios particulares e
start-ups por todo o país, se bem-sucedidas, podem enfraquecer o poder e as oportu-
nidades de emprego associadas às empresas estatais. Assim, os interesses políticos
das empresas estatais da China são potencialmente conflitantes com os interesses
empresariais e comerciais das empresas privadas.

Contudo, à medida que as empresas chinesas ingressam nos mercados mundiais,
é necessário que haja uma transformação na forma de pensamento gerencial, com
uma mudança de orientação do imitar para o inovar. Isso representará um salto estra-
tégico tremendo, quando empresas estatais redirecionarem seu foco do produto “feito
na China” para o produto “criado na China”. Se outras nações começarem a piratear
inovações e o saber que com tanto esforço foram adquiridos, é provável que isso leve
o governo a introduzir defesas estruturais mais rígidas para proteção dos direitos de
propriedade intelectual. Certo analista concluiu que “um interesse particular tão claro
como esse seria o único elemento capaz de provocar a real mudança cultural neces-
sária”. Além disso, de modo a promover incentivos que estimulem o aumento dos
investimentos estrangeiros diretos de alto valor agregado realizados por empresas de
tecnologia, como centros de pesquisa e desenvolvimento, a China deverá mudar sua
cultura de antidireitos de propriedade intelectual.

Fontes: 2005, Official questions China piracy claims, Managing Intellectual Property, 1° de maio; F. M. R. Armbrecht,
2005, “Created in China” should speed its respect for IP rights, Research Technology Management, 48(2): 2-5; E. Bell-
man, 2005, India senses patent appeal; Local companies envision benefits in stronger protections, Wall Street Journal,
21 de abril, A20; P. Choate, 2005, Hot Property: The Stealing of Ideas in an Age of Globalization, New York: Alfred A.
Knopf; I. P. Mahmood e C. Rufin, 2005, Government’s dilemma; The role of government in imitation and innovation,
Academy of Management Review, 30:338-360; A. Stevenson-Yang e K. DeWoskin, 2005, China destroys the IP para-
digm, Far Eastern Economic Review, março, 9-18.
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• O uso de estratégias internacionais cresce não apenas por causa das

motivações tradicionais, mas também por razões emergentes. As razões

tradicionais incluem ampliar o ciclo de vida do produto, garantir os

recursos-chave e obter acesso à mão-de-obra de baixo custo. As razões

emergentes estão focadas na combinação entre Internet e telecomuni-

cações móveis, o que facilita as transações globais. Do mesmo modo,

há uma pressão crescente por integração global, à medida que a pro-

cura por commodities ultrapassa fronteiras, havendo ainda uma pressão

crescente a favor da responsividade do país local.

• Uma estratégia internacional geralmente procura tirar proveito de

quatro benefícios: ampliação do tamanho do mercado, oportuni-

dade de obtenção de retornos sobre grandes investimentos, econo-

mias de escala e aprendizado, e vantagens da localização.

• As estratégias internacionais no nível de negócios geralmente se fun-

damentam em uma ou mais vantagens do país anfitrião, conforme

sugerido pelo modelo diamante, de Porter, que realça quatro deter-

minantes: fatores de produção, condições de demanda, indústrias

relacionadas e de apoio e modelos de estratégia, estrutura e rivalidade

da empresa.

• Há três tipos de estratégias internacionais no nível corporativo. A estra-

tégia multilocal concentra-se na concorrência em cada país onde a

empresa compete. As empresas que utilizam a estratégia multilocal des-

centralizam as decisões estratégicas e operacionais ao nível das unidades

de negócios em operação em cada país, de forma que cada unidade

possa adaptar suas mercadorias e seus serviços ao mercado local. A

estratégia global presume uma maior padronização dos produtos ao

longo das fronteiras territoriais; portanto, ela é centralizada e controlada

pelo escritório central. A estratégia transnacional busca combinar

aspectos tanto da estratégia multilocal quanto da global, de modo a res-

saltar a responsividade local e a integração e coordenação global. Essa

estratégia é difícil de ser implementada, exigindo uma rede integrada e

uma cultura de compromisso individual.

• Embora a execução da estratégia transnacional seja um desafio, as

tendências ambientais levam muitas empresas multinacionais a ques-

tionarem a necessidade da eficiência global e da responsividade local.

Muitas das grandes empresas multinacionais – particularmente aque-

las com uma boa diversidade de produtos – utilizam a estratégia

multilocal em algumas das linhas de produto, e a estratégia global,

em outras.

• As ameaças de guerras e os ataques terroristas aumentam os riscos e

os custos das estratégias internacionais. Além disso, pesquisas suge-

rem que a responsabilidade da qualidade de ser estrangeiro é mais

difícil de ser respeitada do que se pensava.

• Algumas empresas decidem competir apenas em certas regiões do

mundo, em vez de enxergar todos os mercados mundiais como

oportunidades potenciais. Competir nos mercados regionais per-

mite às empresas e aos gestores manter o foco em seu aprendizado

dos mercados específicos, das culturas, das localidades, dos recursos

etc.

• As empresas podem ingressar nos mercados internacionais de diversos

modos, a saber, por meio da exportação, do licenciamento, da forma-

ção de alianças estratégicas, de aquisições e do estabelecimento de

novas subsidiárias integrais, geralmente conhecidas como greenfield

ventures. A maioria das empresas começa com a exportação ou o licen-

ciamento por causa dos baixos custos e riscos que esses modelos apre-

sentam, podendo, porém, se expandir mais tarde para as alianças estra-

tégicas e aquisições. O meio mais dispendioso e arriscado de entrada

em um novo mercado internacional é o estabelecimento de uma nova

subsidiária integral. Por outro lado, tais subsidiárias oferecem às

empresas vantagens como o controle máximo e, se bem-sucedidas, os

mais altos retornos.

• A diversificação internacional facilita a inovação em uma empresa pelo

fato de proporcionar um mercado mais amplo para a obtenção de

retornos maiores e mais rápidos a partir de investimentos em inovação.

Além disso, a diversificação internacional poderá gerar os recursos

necessários à manutenção de um programa de P&D em larga escala.

• Em geral, a diversificação internacional está relacionada a retornos

acima da média, mas isso implica a execução eficaz da diversifica-

ção e o bom gerenciamento das operações internacionais de uma

empresa. A diversificação internacional proporciona uma maior

economia de escala e aprendizado, o que, juntamente com uma

maior inovação, contribui para a produção de retornos acima da

média.

• A administração de operações multinacionais envolve uma série de

riscos. Dentre estes, estão os riscos políticos (como, instabilidade dos

governos nacionais) e os riscos econômicos (como, flutuações no

valor da moeda de um país).

• Há também limites para a capacidade de administrar a expansão inter-

nacional de forma eficaz. A diversificação internacional aumenta os cus-

tos de coordenação e distribuição, e os problemas de administração tor-

nam-se ainda maiores em função dos obstáculos comerciais, custos

logísticos e da diversidade cultural, entre outros fatores.

RESUMO

1. Quais são as razões tradicionais e emergentes que levam as empresas
a expandir internacionalmente?

2. Quais são os quatro fatores que fornecem a base para as estratégias
internacionais no nível de negócios?

3. Quais são as três estratégias internacionais no nível corporativo? De
que modo elas se diferenciam umas das outras? Que fatores resultam no
seu desenvolvimento?

4. Que tendências ambientais afetam atualmente a estratégia interna-
cional?

5. Quais são os cinco modos de expansão internacional disponíveis e
em que seqüência eles são normalmente usados?

6. Qual é a relação existente entre diversificação internacional e inovação?
De que modo a diversificação internacional afeta a inovação? Qual é o
efeito da diversificação internacional sobre os retornos de uma empresa?

7. Quais são os riscos da diversificação internacional? Quais são os
desafios de se administrar empresas multinacionais?

8. Quais fatores limitam os resultados positivos da expansão internacio-
nal?

QUESTÕES PARA REVISÃO
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Entrada do Wal-Mart no Mercado Estran-
geiro
Por volta da década de 1990, executivos da alta direção das lojas Wal-

Mart (WMT) concluíram que empreendimentos bem-sucedidos em

mercados fora dos Estados Unidos seriam cruciais para o crescimento

das vendas da empresa e o aumento da lucratividade em longo prazo. As

vantagens competitivas que determinaram o sucesso do Wal-Mart nos

Estados Unidos são: forte cultura corporativa voltada para o controle de

custos, sistema de distribuição altamente eficaz e poder de mercado. Os

executivos perceberam que alcançar as mesmas vantagens competitivas

seria essencial para os seus esforços de concorrer de maneira eficaz em

economias que não fossem o seu mercado local norte-americano. Ao

considerar tal iniciativa, a alta administração do Wal-Mart decidiu que

diferentes modos de entrada deveriam ser usados para ingresso nos

diferentes mercados. Essa decisão permeou a utilização de modos múlti-

plos de entrada, em vez de um único modo de entrada nos mercados

internacionais.

Parte Um
Para esta seção do exercício, use a Internet e outras fontes de informação

disponíveis para pesquisar as operações internacionais do Wal-Mart nos

países relacionados a seguir. Receitas de vendas, participação de mercado,

número de lojas, desafios competitivos e planos relacionados à forma

como o Wal-Mart pretende competir no futuro em cada país são exemplos

de informações que você deverá reunir para cada um desses países. A

tarefa mais importante é determinar, para cada país, o modo de entrada

adotado pelo Wal-Mart no ingresso em cada mercado territorial (use os

modos de entrada discutidos neste capítulo ao fazer a sua escolha).

� Alemanha

� Reino Unido

� China

� Japão

Parte Dois
Usando o material deste capítulo, formule respostas para as seguintes

questões relacionadas a cada um dos países enumerados na Parte Um do

exercício.

Que fatores e condições influenciaram o Wal-Mart a selecionar o

modo de entrada por ele adotado para ingressar em cada um dos cinco

países?

Em sua opinião, e dada a compreensão do material deste capítulo, o

que determinou a superioridade do modo de entrada específico para

cada país em relação aos demais modos?

O Wal-Mart realizou mudanças significativas em cada país em ter-

mos de propriedade e controle de suas lojas após sua entrada no mer-

cado? Em caso afirmativo, quais foram essas mudanças e que fatores

influenciaram sua ocorrência? Essas mudanças foram bem-sucedidas?

Por que sim ou por que não?

Campeões Nacionais
As determinantes da vantagem nacional, no modelo “diamante” (Figura

8.2, no Capítulo 8), formuladas por Michael Porter, apreendem os diver-

sos fatores nos quais indústrias nacionais sólidas se baseiam. É lógico que

os concorrentes de outros países provavelmente têm como ponto de par-

tida, em termos gerais, uma posição competitiva mais fraca quando

competem com as empresas desses países nos mercados internacionais.

À semelhança do modelo de cinco forças no Capítulo 2, o modelo dia-

mante, de Porter, apreende muitos elementos em cada um de seus com-

ponentes. Esses elementos podem operar no crescimento ou na diminui-

ção da vantagem de uma nação em particular e podem ter um efeito

interativo entre eles. Neste exercício, seu grupo deverá analisar um país

em particular e uma indústria privilegiada originária daquele país a fim

de compreender o motivo que torna as empresas da indústria em ques-

tão aptas a competir com sucesso em economias fora do seu mercado

local.

A cada grupo será designado um dos seguintes conjuntos de países,

indústrias e empresas.

País Indústria Empresa

Japão Automobilística Toyota

Itália Calçados Bruno Magli

Coréia Construção naval Hyundai Heavy Indus-

tries Co., Ltd.

Suíça Farmacêutica Novartis

França Vestuário Guy Laroche

Reino Unido Uísque William Grant & Sons

Suécia Produtos de papel MoDo Paper

Estados Unidos Estruturas aéreas Boeing

Definida a sua atribuição, execute as seguintes tarefas:

Pesquise o país e a indústria a você designados quanto a cada um

dos componentes do modelo diamante, de Porter, abordando as determi-

nantes da vantagem nacional. Para isso, você deverá recorrer a recursos

como os websites da CIA e do Departamento de Estado dos Estados Uni-

dos. Além disso, os jornais The Economist e Financial Times têm websites

que oferecem uma grande quantidade de informações úteis ao exame

dos países e indústrias. Utilize as ferramentas do Capítulo 8 e os concei-

tos relativos a competências principais e vantagem competitiva explica-

dos em outros capítulos para analisar as informações obtidas por meio

da pesquisa. Observe que competências principais e vantagem competi-

tiva existem ao nível de empresas individuais. Contudo, ao analisar a

vantagem nacional de um país, essa é transferida à empresa, o que bene-

ficiará muitas outras empresas daquele país competindo com as empre-

sas concorrentes de outros países. É importante notar que a vantagem

nacional não é necessariamente equivalente à participação de mercado

ou à criação de empresas de grande porte. Prepare uma apresentação da

sua análise para a classe.
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Estratégias
de Cooperação9CAPÍTU

LO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O estudo deste capítulo dará a você o conhecimento de administração estratégica neces-
sário para:

1. Definir estratégias de cooperação e explicar por que as empresas as usam.

2. Definir e discutir três tipos de alianças estratégicas.

3. Identificar as estratégias de cooperação no nível de negócios e descrever seu uso.

4. Discutir o uso de estratégias de cooperação no nível corporativo em empresas diver-
sificadas.

5. Entender a importância das alianças estratégicas entre vários países como uma
estratégia de cooperação internacional.

6. Explicar os riscos das estratégias de cooperação.

7. Descrever duas abordagens usadas para administrar as estratégias de cooperação.
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Caso de Abertura
Utilização das Alianças para Gerar Mais Valor

E as alianças estratégicas se tornaram um ingre-
diente essencial nas estratégias das empresas. Há
muitos motivos para isso, mas o principal é que,
quando as empresas formam alianças adequadas e
as administram de maneira eficiente, elas ajudam a
criar valor. Por exemplo, a Fujitsu desenvolveu uma
série de alianças estratégicas de sucesso que
desempenharam papel importante no sucesso da
empresa nos últimos anos. A empresa tem mantido
uma parceria de sucesso com a Siemens AG por
mais de 20 anos. Um dos resultados dessa parce-
ria foi a fusão das duas empresas européias de
operações de informática em uma joint venture (JV)
chamada Fujitsu Siemens Computers. Essa JV
fabrica e vende uma série de produtos na área de
sistemas de informação. Em 1993, a Fujitsu e a
Advanced Micro Devices (AMD) formaram uma JV,
a Fujitsu AMD Semiconductor Ltd., para projetar,
desenvolver e vender chips de memória flash, que
são vendidos para cada uma das controladoras,
que então os usam em produtos vendidos em mer-
cados internacionais. Em 1997, a Fujitsu formou
uma aliança estratégica com a Computer Associa-
tes para desenvolver e comercializar o Jasmine, um
software oferecido como um padrão para soluções
globais. Em 1998, a Fujitsu formou uma aliança
estratégica com a Cisco Systems para vender e
oferecer suporte aos produtos Cisco na Europa. A
Fujitsu desenvolveu alianças com outras empresas,
como a Dell, EDS, Intel, Microsoft, Novell, Oracle,
Sun Microsystems e Veritas. Assim, as alianças
estratégicas serviram como um meio fundamental
de ocupação dos mercados internacionais para a
Fujitsu.

As alianças estratégicas também têm sido de
fundamental importância para outras empresas. Por
exemplo, a aliança da Northwest Airlines com a
KLM, firmada em 1989, confere a cada empresa
uma receita adicional de cerca de US$ 1 bilhão por
ano. Para desenvolver essa aliança, foi necessário
que a Northwest primeiro obtivesse imunidade das
leis antitruste norte-americanas, para que as duas
companhias aéreas pudessem compartilhar
informações de preço sigilosas, necessárias para
implementação do acordo de code-share (compar-

tilhamento de vôos). No entanto, a Air France ad-
quiriu a KLM e, agora, a Northwest precisa obter
um novo acordo do governo dos Estados Unidos
para compartilhar as informações de preço com o
novo proprietário. A American Airlines apresentou
uma contestação se opondo ao acordo e
atualmente há dúvidas quanto à decisão. Perder
US$ 1 bilhão por ano poderia prejudicar a North-
west gravemente.

Embora a Fujitsu e a Northwest pareçam ter
desenvolvido alianças estratégicas para tirar proveito
das oportunidades, outras empresas podem formar
alianças em razão da necessidade. Por exemplo,
muitos fabricantes de computadores formaram alian-
ças com fabricantes estrangeiros para manter os
custos baixos, o que lhes permitiu competir nos
mercados mundiais de microcomputadores de for-
ma mais eficaz. Em 2004, a Dell, a Apple, a Gateway
e a Acer terceirizaram 100% da fabricação de seus
notebooks. A IBM terceirizou apenas 40%, teve
prejuízo com seus notebooks e vendeu sua empresa
de notebooks para a Lenovo, uma empresa chinesa
líder em microcomputadores. Assim, as empresas
de computadores precisam encontrar formas de
manter seus custos baixos para competir no seg-
mento, fazendo isso por meio do desenvolvimento
de alianças estratégicas com fabricantes estran-
geiros. Agora, 80% dos notebooks são fabricados
por empresas de Taiwan, em sua maioria, na China
continental, onde os custos são ainda mais baixos.

As alianças estratégicas também são funda-
mentais na indústria de serviços de tecnologia da
informação (TI) européia. O setor tornou-se altamente
competitivo nos últimos anos com a entrada de
prestadores de serviços de TI de escala global, como
a IBM, e o crescimento de outros, como a Siemens.
Um exemplo do desafio competitivo é a aquisição,
pela IBM, do grupo de TI da empresa dinamarquesa
Maersk e de outra empresa dinamarquesa de menor
porte por US$ 575 milhões. Como parte do acordo, a
IBM irá prestar serviços de TI para essas empresas. A
Siemens fez o mesmo com a BBC Technology em
um acordo de 10 anos que vale US$ 3,7 bilhões.
Dessa forma, as empresas de serviços entraram no
mercado e afastaram a concorrência desses negó-
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cios potencialmente lucrativos. As apostas são altas,
já que os analistas estimam o mercado de serviços
de TI na Europa em US$ 212 bilhões por ano, com o
mercado global valendo US$ 636 bilhões anual-

mente. Assim, as alianças estratégicas podem ser
bastante importantes para as empresas isoladamente
e são fundamentais para certos segmentos industriais
(p. ex., o de serviços de TI).

Administração Estratégica246

Fontes: 2005, Strategic alliances, Fujitsu, www.fujitsu.com, 23 de julho; S. Carey e D. Michaels, 2005, Northwest could lose its lucrative pact with KLM,
2005, Wall Street Journal Online, www.wsj.com, 18 de julho; J. Dean e P. Tam, 2005, The laptop trail, Wall Street Journal Online, www.wsj.com, 9 de junho;
A. Reinhardt, 2005, Europe’s tech outfits hurry to the alter, Business Week Online, www.businessweek.com, 09 de maio.

Uma estratégia de cooperação é uma estratégia em que as empresas trabalham juntas para atingir um objetivo

comum.

Nos capítulos anteriores, examinamos estratégias importantes para atingir o crescimento, a inovação e execução

estratégica (crescimento interno) e as aquisições (crescimento externo). Neste capítulo, iremos examinar as estratégias

de cooperação, que são outra maneira de as empresas crescerem e se diferenciarem dos concorrentes, para desenvolver

vantagens competitivas criadoras de valor.1

Uma estratégia de cooperação é uma estratégia em que as empresas trabalham juntas para atingir um objetivo

comum.2 Assim, cooperar com outras empresas é mais uma estratégia usada para criar valor para um cliente que vai

além do custo de oferecer esse valor e para estabelecer uma posição favorável em relação aos concorrentes (Ver os Capí-

tulos 2, 4, 5 e 8).3 O Caso de Abertura analisa vários tipos de alianças estratégicas que iremos explorar neste capítulo. A

Fujitsu forma alianças com base na participação acionária, concebidas para tirar proveito das oportunidades do mer-

cado. Desde 1989, a Northwest Airlines tem uma valiosa aliança estratégica sem participação acionária por meio de um

acordo de code-share (compartilhamento de vôos) com a KLM. Tal aliança parece oferecer uma vantagem competitiva

para ambas as empresas. Elas obtêm uma parte substancial de sua receita anual em virtude da aliança. Perder a aliança

iria prejudicar bastante as chances de sobrevivência da Northwest Airlines. A crescente importância das estratégias de

cooperação como mecanismo de crescimento não deve ser subestimada. Cada vez mais as estratégias de cooperação são

formadas por concorrentes, como mostrado pela aliança Northwest-KLM. Como cada uma delas opera vários destinos

que a outra não opera, a aliança forneceu maior valor aos clientes de cada uma das companhias aéreas; a cooperação

entre as empresas criou mais valor do que a concorrência.4 As alianças formadas pela Dell e pela Hewlett Packard com

fabricantes de computadores estrangeiros foram uma necessidade competitiva. Elas também levaram a IBM a se retirar

do segmento de notebooks. Chamamos essa forma de aliança de terceirização (outsourcing).5 A concorrência por alian-

ças de TI na Europa é acirrada, como provado pela aquisição dos grupos de TI pela Siemens e pela IBM como um meio

de obter os contratos de serviços de TI com grandes empresas européias. Isso significa que a concorrência eficaz no

cenário do século XXI ocorre quando a empresa aprende a cooperar com outras empresas e a usar essa cooperação

como um meio de competir com os concorrentes.6

Por ser o principal tipo de estratégia de cooperação usado pelas empresas, as alianças estratégicas são o foco 

deste capítulo. Embora não utilizados com freqüência, os conluios são outro tipo de estratégia de cooperação discutido

neste capítulo. Em um conluio, duas ou mais empresas cooperam para aumentar os preços acima do nível totalmente

competitivo.7

Analisaremos vários tópicos neste capítulo. Primeiro, definimos e apresentamos exemplos de diferentes alianças

estratégicas como os principais tipos de estratégias de cooperação. A seguir, discutimos o vasto uso de estratégias de

cooperação na economia global e os motivos para esse uso. Depois, descrevemos as estratégias de cooperação em nível

de negócios (incluindo conluios), no nível corporativo, internacional e de redes – a maioria delas sob a forma de alian-

ças estratégicas. O capítulo termina com a discussão sobre os riscos de se usar estratégias de cooperação e sobre como

sua administração eficaz pode reduzir esses riscos.
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Alianças Estratégicas como o Principal Tipo de 
Estratégia de Cooperação

Uma aliança estratégica é uma estratégia de cooperação em que as empresas combinam alguns de seus recursos e capa-

citações para criar uma vantagem competitiva.

Uma aliança estratégica é uma estratégia de cooperação em que as empresas combinam alguns de seus recursos e

capacitações para criar uma vantagem competitiva.8 Assim, como os elos entre elas, as alianças estratégicas envolvem

empresas com algum nível de troca e compartilhamento de recursos e capacitações para o desenvolvimento conjunto

ou distribuição de produtos ou serviços.9 As alianças estratégicas permitem às empresas alavancar seus recursos e capa-

citações existentes enquanto trabalham com parceiros para desenvolver outros recursos e capacitações, como o alicerce

para novas vantagens competitivas.10

Muitas empresas, em especial as grandes concorrentes globais, estabelecem diversas alianças estratégicas. Isso fica

evidente no Caso de Abertura, com a Fujitsu formando alianças com a AMD, a Cisco, a Dell e a Microsoft, entre outras.

Concentrando-se no desenvolvimento de tecnologias avançadas, a Lockheed Martin formou mais de 250 alianças com

empresas em mais de 30 países, já que ela concentra sua principal área de negócios na modernização de defesa.11 Em

geral, o sucesso das alianças estratégicas exige o comportamento cooperativo de todos os sócios. Resolver os problemas

de maneira ativa, ser confiável e constantemente buscar formas de combinar os recursos e capacitações dos sócios para

criar valor são exemplos do comportamento cooperativo que contribui para o sucesso da aliança.12

Uma vantagem competitiva desenvolvida por meio de uma estratégia de cooperação é com freqüência chamada de

vantagem colaborativa ou relacional.13 Como discutido antes, em especial no Capítulo 4, as vantagens competitivas

aumentam o sucesso da empresa no mercado.14 As rápidas mudanças tecnológicas e a economia global são exemplos de

fatores que desafiam as empresas a atualizar constantemente suas vantagens competitivas, enquanto desenvolvem novas

vantagens para manter a competitividade estratégica15.

Três Tipos de Aliança Estratégica
Uma joint venture é uma aliança estratégica em que duas ou mais empresas criam uma empresa juridicamente inde-

pendente para dividir alguns de seus recursos e capacitações, a fim de desenvolver uma vantagem competitiva.

Há três tipos principais de alianças estratégicas – joint venture, aliança estratégica com diferentes participações acio-

nárias e aliança estratégica sem participação acionária.

Uma joint venture é uma aliança estratégica em que duas ou mais empresas criam uma empresa juridicamente

independente para dividir alguns de seus recursos e capacitações, a fim de desenvolver uma vantagem competitiva. As

joint ventures são eficazes no estabelecimento de relações de longo prazo e na transferência de conhecimento tácito.

Como não pode ser codificado, o conhecimento tácito é aprendido pela experiência,16 como quando os funcionários de

empresas associadas trabalham juntos em uma joint venture. Como discutido no Capítulo 3, o conhecimento tácito é

uma fonte importante de vantagem competitiva para muitas empresas.17

Normalmente, os sócios de uma joint venture têm a mesma participação acionária e contribuem igualmente para

suas operações. Na China, a Shui On Constructor e o empresário Paul S. P. Tung criaram uma joint venture, com parti-

cipação acionária de 50% para cada sócio, chamada TH Group, para investir em fábricas de cimento. O cimento é um

grande negócio na China, pois o governo deseja desenvolver a infra-estrutura (portos, rodovias etc.) das províncias oci-

dentais. O Sr. Tung contribuiu com o dinheiro, e a Shui On, com o conhecimento (expertise) necessários para desenvol-

ver uma grande empresa de cimento bem administrada.18 Em geral, as evidências sugerem que uma joint venture pode

ser a aliança ideal quando as empresas precisam combinar seus recursos e capacitações para criar uma vantagem com-

petitiva que seja substancialmente diferente de qualquer vantagem que possuam isoladamente e quando os sócios pre-

tendem entrar em mercados bastante incertos.19

Uma aliança estratégica com diferentes participações acionárias é uma aliança na qual duas ou mais empresas

detêm diferentes participações acionárias da empresa que constituíram ao combinar alguns de seus recursos e capacita-

ções para criar uma vantagem competitiva.
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Uma aliança estratégica com diferentes participações acionárias é uma aliança na qual duas ou mais empresas

detêm diferentes participações acionárias da empresa que constituíram ao combinar alguns de seus recursos e capacitações

para criar uma vantagem competitiva. Muitos investimentos estrangeiros diretos, como os feitos por empresas japonesas e

norte-americanas na China, são realizados por meio de alianças estratégicas com diferentes participações acionárias.20

Por exemplo, o Citigroup Inc. formou uma aliança estratégica com o Shanghai Pudong Development Bank (SPDB), o

nono maior banco da China, por meio de um investimento inicial de 5% da participação acionária. Foi permitido que

o Citibank aumentasse essa participação para quase 25%, o que o tornou um acionista significativo e o primeiro banco

estrangeiro a ser proprietário de mais de 20% de um banco na RPC (República Popular da China). Essa aliança estratégica

com diferentes participações acionárias serviu como “plataforma de lançamento para o Citigroup entrar no mercado chi-

nês de cartões de crédito”. Em 2004, o SPDB e o Citibank lançaram juntos o seu primeiro cartão de crédito na China.21

Uma aliança estratégica sem participação acionária é uma aliança na qual duas ou mais empresas desenvolvem uma

relação contratual para dividir alguns de seus recursos e capacitações exclusivos para criar uma vantagem competitiva.

Uma aliança estratégica sem participação acionária é uma aliança na qual duas ou mais empresas desenvolvem

uma relação contratual para dividir alguns de seus recursos e capacitações exclusivos para criar uma vantagem compe-

titiva. Nesse tipo de aliança estratégica, as empresas não constituem uma empresa independente distinta e, assim, não

detêm participações acionárias. Em função disso, as alianças estratégicas sem participação acionária são menos formais

e exigem menos compromissos dos sócios do que as joint ventures e as alianças com diferentes participações acioná-

rias.22 A relativa informalidade e os menores níveis de comprometimento que caracterizam as alianças sem participação

acionária as tornam inadequadas para projetos complexos, em que o sucesso exige transferências efetivas de conheci-

mento tácito entre os sócios.23

No entanto, as empresas de hoje usam cada vez mais esse tipo de aliança, sob muitas formas diferentes, como acor-

dos de licenciamento, acordos de distribuição e contratos de fornecimento.24 Por exemplo, a antiga Sears, Roebuck and

Co. concordou em terceirizar seu negócio de cartões de crédito para o Citigroup Inc. por US$ 3 bilhões. A Sears era uma

das poucas empresas que ainda detinham controle total sobre seus cartões de crédito de marca própria, já que a maioria das

lojas de departamento preferia estabelecer alianças de co-branding sem participação acionária com instituições financei-

ras. Em um acordo de serviços e comercialização de 10 anos, o Citigroup irá absorver os custos associados ao programa

de financiamento a 0% da Sears, o que possibilitará à Sears uma economia de mais de US$ 200 milhões por ano. A Sears

também declarou que espera receber cerca de US$ 200 milhões em pagamentos anuais de desempenho do Citigroup

nesse acordo. Essa aliança estratégica dará à Sears uma chance de concentrar sua atenção em seu negócio varejista que

está em dificuldades, e dá ao Citibank o controle da operação de cartão de crédito da Sears.25 Um dos principais motivos

para o crescimento em tipos de estratégias de cooperação é a complexidade e a incerteza que caracterizam a maioria dos

segmentos industriais globais, o que torna difícil para as empresas terem sucesso sem parcerias.26 Por exemplo, o Citi-

bank é uma empresa global que compete em mercados no mundo todo. Embora a Sears seja uma empresa nacional, ela

precisa competir com empresas globais, como o Wal-Mart, que possuem economias de escala significativas.

Normalmente, os compromissos de terceirização (outsourcing) assumem a forma de uma aliança estratégica sem

participação acionária.27 Discutida no Capítulo 3, a terceirização é a compra de uma atividade primária ou de apoio

criadora de valor produzida por outra empresa. A Dell e a maioria das empresas de computadores terceirizam toda sua

produção de notebooks ou a maior parte dela, como discutido no Caso de Abertura. Outras formas de aliança sem par-

ticipação acionária são exemplificadas pelo acordo conjunto entre a Aetna e a CVS para desenvolver programas de assis-

tência visando informar os beneficiários do Medicare (programa de assistência médica do governo dos Estados Unidos

para cidadãos com 65 anos ou mais ou portadores de deficiências) sobre a Lei de Modernização do Medicare (Medicare

Modernization Act). Da mesma forma, o Cirque du Soleil estabeleceu uma parceria com a Clear Channel Communica-

tions para realizar uma turnê de 100 dias em cidades norte-americanas.28

Motivos pelos quais as Empresas Desenvolvem Alianças Estratégicas
As estratégias de cooperação tornaram-se parte integrante do cenário competitivo e são muito importantes para várias

empresas. Por exemplo, os executivos de empresas de tecnologia entrevistados declararam que as alianças estratégicas
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são fundamentais para o sucesso de suas empresas.29 Falando diretamente sobre a questão de aquisição e desenvolvi-

mento de tecnologias para essas empresas, um gerente observou que “é preciso fazer parcerias hoje ou você irá perder a

próxima onda. Você não consegue adquirir a tecnologia sozinho de forma suficientemente rápida, então fazer parcerias

é essencial”.30

Entre outros benefícios, as alianças estratégicas permitem aos sócios criar o valor que não conseguiriam desenvolver

agindo de forma isolada31 e entrar nos mercados de maneira mais rápida.32 Além disso, a maioria das empresas (se não

todas elas) não possui todo o conjunto de recursos e capacitações necessário para atingir seus objetivos, o que indica

que se associar a outras empresas irá aumentar a probabilidade de atingi-los.33

Os efeitos do maior uso de estratégias de cooperação – em especial sob a forma de alianças estratégicas – são per-

ceptíveis. Em grandes empresas, por exemplo, as alianças são responsáveis por mais de 20% da receita.34 Em apoio a

essa expectativa, está a crença de muitos altos executivos de que as alianças são um veículo primordial para o cresci-

mento da empresa.35 Em alguns setores, a concorrência entre alianças está se tornando mais proeminente do que a con-

corrência entre empresas. No setor de empresas aéreas globais, por exemplo, a concorrência se dá, cada vez mais, entre

grandes alianças, em vez de entre companhias aéreas.36

Em essência, as empresas formam alianças estratégicas para reduzir a concorrência, aumentar suas capacitações

competitivas, obter acesso aos recursos, aproveitar as oportunidades e construir uma flexibilidade estratégica. Para fazer

isso, elas precisam selecionar os parceiros certos e adquirir confiança.37 Assim, as empresas tentam desenvolver um

portfólio de alianças em rede, no qual criam o capital social que lhes confere a flexibilidade.38 Por causa do capital

social, elas podem pedir ajuda a seus sócios quando necessário. É claro que o capital social significa que há reciproci-

dade: seus sócios também podem lhe pedir ajuda (e espera-se que eles concedam essa ajuda).39

As condições competitivas individualmente singulares dos mercados de ciclos lentos, ciclos rápidos e ciclos-

padrão40 levam as empresas que usam estratégias de cooperação a atingir objetivos um pouco diferentes (Ver a Tabela

9.1). Discutimos esses três tipos de mercados no Capítulo 5, sobre rivalidade e dinâmica competitivas. Os mercados de

ciclos lentos são mercados nos quais as vantagens competitivas de uma empresa são protegidas contra imitação por

períodos relativamente longos e nos quais a imitação é dispendiosa. Esses mercados estão próximos das condições

monopolísticas. O setor ferroviário e, historicamente, de telecomunicações, utilidades públicas e serviços financeiros são

exemplos de setores caracterizados como mercados de ciclos lentos. Nos mercados de ciclos rápidos, as vantagens compe-

titivas da empresa não estão protegidas contra imitação, o que evita a sua sustentabilidade em longo prazo. As vanta-

gens competitivas estão relativamente protegidas contra imitação nos mercados de ciclos-padrão, o que permite que

sejam sustentadas por mais tempo do que nas situações de mercados de ciclos rápidos, mas por menos tempo do

que nos mercados de ciclos lentos.

TABELA 9.1 Motivos para Alianças Estratégicas por Tipo de Mercado

Mercado Motivo 

Ciclos Lentos • Obter acesso a um mercado restrito
• Estabelecer uma franquia em um novo mercado
• Manter a estabilidade do mercado (p. ex., estabelecer padrões)

Ciclos Rápidos • Acelerar o desenvolvimento de novos produtos ou serviços
• Acelerar a entrada em novos mercados
• Manter a liderança no mercado
• Formar um padrão tecnológico para o setor
• Compartilhar despesas de P&D arriscadas
• Superar as incertezas

Ciclos-padrão • Conquistar poder no mercado (reduzir a sobrecapacidade do setor)
• Obter acesso aos recursos complementares
• Estabelecer melhores economias de escala
• Superar barreiras comerciais
• Enfrentar os desafios competitivos de outros concorrentes
• Reunir recursos para grandes projetos de capital
• Aprender novas técnicas de negócios
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Mercados de Ciclos Lentos
As empresas em mercados de ciclos lentos utilizam com freqüência as alianças estratégicas para entrar em mercados res-

tritos ou estabelecer franquias em novos mercados. Por exemplo, em virtude de aquisições consolidadas, a indústria de

aço norte-americana possui três grandes empresas: U.S. Steel, ISG e Nucor. Em um esforço para competir no mercado

de aço global, essas empresas concentraram-se em obter parceiros internacionais e mercados estrangeiros. Elas fizeram

alianças estratégicas na Europa e na Ásia e investiram em empreendimentos na América do Sul e Austrália. Por exem-

plo, a Nucor está investindo em joint ventures no Brasil e na Austrália. Enquanto a consolidação global prossegue, essas

empresas aumentam sua competitividade por meio de suas alianças estratégicas no exterior.41

Os mercados de ciclos lentos estão se tornando raros no cenário competitivo do século XXI por vários motivos,

incluindo a privatização de indústrias e economias, a rápida expansão das capacidades da Internet para rápida dissemi-

nação de informações e a velocidade com que as tecnologias avançadas tornam possível a imitação rápida até mesmo de

produtos complexos.42 As empresas que competem em mercados de ciclos lentos devem reconhecer a probabilidade

futura de que encontrarão situações em que suas vantagens competitivas se tornam parcialmente sustentáveis (no caso

de um mercado de ciclo-padrão) ou insustentáveis (no caso de um mercado de ciclo rápido). As estratégias de coopera-

ção podem ser úteis para empresas fazendo a transição de mercados relativamente protegidos para mercados mais com-

petitivos.43

Mercados de Ciclos Rápidos
Os mercados de ciclos rápidos tendem a ser instáveis, imprevisíveis e complexos.44 Combinadas, essas condições pratica-

mente impedem o estabelecimento de vantagens competitivas duradouras, obrigando as empresas a uma constante

busca por novas vantagens competitivas ao mesmo tempo em que criam valor usando as atuais. As alianças entre

empresas com excesso de recursos e capacitações e empresas com capacitações promissoras ajudam as companhias que

competem em mercados de ciclos rápidos a fazer uma transição eficaz do presente para o futuro e também a conseguir

uma entrada rápida em novos mercados.

O segmento de tecnologia da informação (TI) é um mercado de ciclo rápido. O cenário de TI continua a mudar

rapidamente, conforme as empresas concentram-se mais em selecionar diversos parceiros estratégicos para ajudar a

reduzir os custos, integrar tecnologias que ofereçam vantagens de negócios ou ganhos de produtividade significativos, e

buscar, de maneira agressiva, aplicações que possam ser alternadas para plataformas mais flexíveis e econômicas. No

Caso de Abertura, aprendemos sobre o mercado europeu de TI altamente competitivo. Na verdade, as ações da IBM e

da Siemens exemplificam a agressividade com que as empresas tentam obter e solidificar uma posição no mercado. A

Dell, também mencionada no Caso de Abertura, está lutando para manter sua liderança no mercado por meio da recep-

tividade aos seus clientes. Como resultado de solicitações de clientes, a empresa produziu servidores e dispositivos de

armazenamento mais modulares e personalizáveis. A conexão da Dell com os clientes também ajudou a empresa a iden-

tificar a tecnologia wireless como essencial para as empresas, tornando-a, assim, um recurso-padrão em todos os note-

books corporativos em 2004. Os parceiros estratégicos da Dell incorporam boa parte dessa tecnologia nas máquinas que

fabricam para serem vendidas pela empresa.45

Mercados de Ciclos-Padrão
Nos mercados de ciclos-padrão, que freqüentemente são grandes e voltados para economias de escala (p. ex., mercado

aeroespacial comercial), há maior probabilidade de as alianças serem feitas por parceiros com recursos e capacitações

complementares. Embora as alianças entre companhias aéreas fossem primeiro estabelecidas para aumentar a receita, as

companhias aéreas perceberam que elas também poderiam ser usadas para reduzir custos. A SkyTeam (presidida pela

Delta e pela Air France) desenvolveu um web site interno para agilizar a compra conjunta e deixar as transportadoras

participantes trocarem dicas sobre a definição de preços. Os administradores da Oneworld (American Airlines e British

Airways) dizem que os membros da aliança já economizaram cerca de US$ 200 milhões por meio da compra conjunta e

a Star Alliance (United e Lufthansa) estima que as companhias aéreas participantes economizaram até 25% com pedi-

dos conjuntos. Algumas companhias aéreas utilizaram esse novo poder de compra para o seu principal item: os aviões.

Quatro companhias aéreas (Air Canada, Lufthansa, Austrian Airlines e Scandinavian Airlines System) estão buscando

comprar juntas cerca de 100 aviões. A Alitalia e a Air France estão tentando comprar jatos regionais juntas. Como mos-

tram esses exemplos, as alianças entre empresas nesse mercado de ciclos-padrão são freqüentemente engendradas para

obtenção de potenciais economias de escala.46
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As empresas também podem cooperar nos mercados de ciclos-padrão para conquistar poder de mercado. Como

discutido no Capítulo 6, o poder de mercado permite à empresa vender o seu produto acima do nível competitivo exis-

tente, reduzir seus custos abaixo do nível competitivo ou ambos. A Verizon Communications desenvolveu uma joint

venture com o Vodafone Group chamada Verizon Wireless, para oferecer serviços wireless em vários mercados norte-

americanos em 2003. Os sócios foram capazes de dividir o risco e entrar em mais mercados, dando assim ao empreen-

dimento um maior poder de mercado logo no início de suas atividades. Em 2005, a Verizon Wireless já prestava serviços

em 43 mercados. Como pioneira e operando em um número significativo de mercados, a empresa tem um substancial

poder de mercado.47

Estratégia de Cooperação no Nível de Negócios

Uma estratégia de cooperação no nível de negócios é usada para ajudar a empresa a melhorar seu desempenho em

mercados de produtos distintos.

Uma estratégia de cooperação no nível de negócios é usada para ajudar a empresa a melhorar seu desempenho em

mercados de produtos distintos. Como discutido no Capítulo 4, a estratégia no nível de negócios fornece detalhes do

que a empresa pretende fazer para conquistar uma vantagem competitiva em mercados de produtos específicos. Assim,

a empresa forma uma estratégia de cooperação em nível de negócios quando acredita que combinar seus recursos e

capacitações com os de um ou mais parceiros irá criar vantagens competitivas que ela não consegue criar sozinha e que

levarão ao sucesso no mercado de um produto específico. Há quatro estratégias de cooperação no nível de negócios

(Ver a Figura 9.1).

Alianças Estratégicas Complementares
As alianças estratégicas complementares são alianças no nível de negócios nas quais as empresas compartilham alguns

de seus recursos e capacitações de formas complementares, com a finalidade de desenvolver vantagens competitivas.

As alianças estratégicas complementares são alianças no nível de negócios nas quais as empresas compartilham

alguns de seus recursos e capacitações de formas complementares, com a finalidade de desenvolver vantagens competi-

tivas.48 Há dois tipos de alianças estratégicas complementares – as verticais e as horizontais.

Aliança Estratégica Complementar Vertical
Em uma aliança estratégica complementar vertical, as empresas compartilham seus recursos e capacitações de diferentes

estágios da cadeia de valor para criar uma vantagem competitiva (Ver a Figura 9.2).49 Freqüentemente, as alianças com-

plementares verticais são formadas como resposta a mudanças ambientais. Em outras palavras, elas servem como um

meio de adaptação às mudanças ambientais.50 As alianças formadas pela Dell, Hewlett-Packard e outras empresas de

computadores com fabricantes de Taiwan representam esse tipo de acordo cooperativo. Os microcomputadores tinham

se tornado mercadorias com pouca diferenciação entre si. Como resultado, o preço se tornou um grande fator competi-
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FIGURA 9.1 Estratégias de Cooperação no Nível de Negócios

• Alianças estratégicas complementares

     • Verticais

• Estratégia de reação à concorrência

• Estratégia de redução de incertezas

• Estratégia de redução da concorrência
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tivo, exigindo que as empresas controlassem seus custos. Para reduzir substancialmente o custo de fabricação de cada

unidade, muitas empresas de computadores recorreram à terceirização. A IBM terceirizou apenas 40% de sua fabricação

e não conseguiu controlar seus custos, nem seus concorrentes. Posteriormente, a IBM deixou o mercado, vendendo seu

negócio de notebooks para a Lenovo. Como exemplificado no segmento de computadores, esses tipos de mudanças nos

segmentos industriais e nos ambientes competitivos globais levaram à desintegração vertical.51 Como explicado no Caso

de Abertura, a Dell e várias outras empresas de computadores terceirizam totalmente a fabricação de seus notebooks,

em vez de fazer isso em suas instalações. Os fabricantes em Taiwan têm as capacitações tecnológicas e o acesso à mão-

de-obra barata, fornecendo assim capacitações complementares. Uma questão central para as empresas é a quantidade de

conhecimento tecnológico que devem compartilhar com seus parceiros. Elas precisam que os parceiros tenham o

conhecimento adequado para realizar a tarefa de forma eficaz e para serem complementares a suas capacitações. Parte

dessa decisão depende da confiança e do capital social desenvolvido entre os parceiros.52

FIGURA 9.2 Alianças Estratégicas Complementares Horizontais e Verticais
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Aliança Estratégica Complementar Horizontal
Uma aliança estratégica complementar horizontal é uma aliança na qual as empresas compartilham alguns de seus recur-

sos e capacitações do mesmo estágio da cadeia de valor para criar uma vantagem competitiva (Ver a Figura 9.2). Comu-

mente, as empresas usam esse tipo de aliança para focar as oportunidades de distribuição e desenvolvimento de produ-

tos de longo prazo.53 A Bell Canada e a Microsoft Canada estabeleceram uma aliança para prestar serviços de Internet

no Canadá por meio de um novo portal. Embora elas compartilhem as operações rotineiras do portal, a Bell Canada é

responsável pelo desenvolvimento de conteúdo e pelo marketing, cobrança e suporte ao cliente. A Microsoft fornece o

acesso a sua infra-estrutura de portal e a serviços on-line, como o Hotmail e o MSN Messenger.54

O mais importante é que as alianças horizontais podem exigir idêntico aporte de recursos pelos parceiros, mas elas

dificilmente oferecem os mesmos benefícios. Há vários motivos potenciais para o desequilíbrio nos benefícios.55 Com

freqüência, os parceiros têm oportunidades diferentes como resultado da aliança. Eles podem aprender em velocidades

diferentes e ter diferentes capacidades para alavancar os recursos complementares fornecidos na aliança. Algumas

empresas são mais eficazes para administrar as alianças e obter benefícios com elas. Os parceiros podem ter reputações

diferentes no mercado, diferenciando assim os tipos de ações que as empresas podem legitimamente tomar no mercado.

Por exemplo, a Mitsubishi Motors teve uma queda de cerca de 50% em sua receita com vendas globais durante o

período de 2004-2005. Isso ocorreu em função de graves erros administrativos nos quais empréstimos foram concedi-

dos a consumidores jovens e de alto risco, o que gerou um grande número de empréstimos não pagos, e em função de

defeitos nos veículos que foram tidos como causadores de mortes. Os administradores ocultaram os defeitos em vez de ten-

tar corrigi-los. Para amparar suas taxas de utilização de capacidade e produtividade, a Mitsubishi Motors desenvolveu uma

aliança com a Peugeot para fabricar novos veículos utilitários a serem vendidos com a marca. Essa aliança irá ajudar a Mit-

subishi a reduzir o custo total por unidade de seus próprios veículos.56

Estratégia de Reação à Concorrência
Como discutido no Capítulo 5, os concorrentes iniciam ações competitivas para atacar os rivais e lançar reações compe-

titivas às ações de seus concorrentes. As alianças estratégicas podem ser usadas no nível de negócios para reagir aos ata-

ques da concorrência. Como elas podem ser difíceis de reverter e dispendiosas para operar, as alianças estratégicas são

constituídas principalmente para reagir a ações estratégicas, em vez de ações táticas.

A France Telecom e a Microsoft anunciaram a formação de uma aliança em dois grandes projetos iniciais. O pri-

meiro projeto pretende desenvolver uma série de telefones com base na tecnologia Microsoft que usa os serviços da

Internet. Os telefones serão projetados para serem utilizados como celulares tradicionais ou para acessar a Internet de

casa ou de outros lugares. Esse projeto é uma reação ao anúncio do BT Group PLC de um novo serviço híbrido de tele-

fone móvel e fixo usando a tecnologia wireless de curto alcance chamada Bluetooth. A aliança France Telecom-Microsoft

irá utilizar a tecnologia mais poderosa Wireless Fidelity (Wi-Fi). Didier Lombard, CEO da France Telecom, declarou

que o setor de telecomunicações está passando por rápidas mudanças e seus atuais membros também devem agir rapi-

damente para se adaptarem. A parceria com a Microsoft foi concebida para reagir a essas mudanças.57

Estratégia de Redução das Incertezas
Em especial nos mercados de ciclos rápidos, as alianças estratégicas no nível de negócios são usadas como proteção con-

tra riscos e incertezas.58 Elas também são usadas quando há incerteza, como ao entrar em novos mercados de produtos

ou em economias emergentes. Por exemplo, o banco holandês ABN AMRO desenvolveu um empreendimento chamado

ShoreCap International, que envolve uma parceria multissetorial entre organizações, incluindo empresas privadas, insti-

tuições financeiras, fundos de desenvolvimento e fundações. A ShoreCap oferece aconselhamento e investimento de

capital a instituições financeiras locais que fazem empréstimos a micro e pequenas empresas nos países em desenvolvi-

mento, atingindo a Ásia, a África e a Europa Central e Oriental. O principal patrocinador do empreendimento, a Shore-

Bank Corporation, é um banco ambiental e de desenvolvimento comunitário com fins lucrativos. Ele possui um histó-

rico de colaboração com instituições financeiras e outros parceiros, incluindo o Banco Mundial. Por meio dessa

estratégia de cooperação com outras instituições financeiras, a meta do ShoreBank é reduzir o risco de fornecer crédito

aos tomadores de empréstimos menores em regiões carentes. Ele também espera reduzir a pobreza nas regiões em que

investe.59
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Em outros casos, as empresas formam alianças estratégicas em nível de negócios para reduzir as incertezas associa-

das ao desenvolvimento de novos produtos ou ao estabelecimento de um padrão tecnológico.60 É interessante notar que

a aliança entre a France Telecom e a Microsoft é uma aliança de reação à concorrência para a France Telecom, mas é

uma aliança que visa reduzir as incertezas para a Microsoft. A Microsoft está usando a aliança para aprender mais sobre

o negócio e a indústria de telecomunicações. Ao se associar com uma empresa desse setor, ela está reduzindo sua incer-

teza sobre as necessidades de mercado e de software. E a aliança foi claramente concebida para desenvolver novos pro-

dutos, então ela reduz a incerteza para ambas as empresas, ao combinar seus conhecimentos e capacidades.

Estratégia de Redução da Concorrência
Usadas para reduzir a concorrência, as estratégias de conluio são diferentes das alianças estratégicas, pois os conluios

são um tipo freqüentemente ilegal de estratégia de cooperação. Há dois tipos de conluios – o conluio explícito e o con-

luio tácito.

O conluio explícito “ocorre quando as empresas negociam diretamente os acordos de definição de preços e o rendi-

mento da produção de forma a reduzir a concorrência”.61 Os conluios explícitos são ilegais nos Estados Unidos e na

maioria das economias desenvolvidas (exceto em setores industriais controlados).

As empresas que usam estratégias de conluio explícito podem enfrentar processos judiciais e podem ser considera-

das culpadas de ações não competitivas. Por exemplo, em 2004, o Procurador Geral de Nova York, Eliot Spitzer, acusou

a Marsh & McLennan de acordo de preços e conluio. As denúncias acusavam a empresa de recomendar aos clientes que

fossem às seguradoras favorecidas e de fazer conluio com as seguradoras para manipular, de forma fraudulenta, o pro-

cesso de licitação de seguro de propriedades e contra acidentes. As companhias seguradoras (como a American Interna-

tional Group – AIG) e outras seguradoras também foram acusadas na denúncia de Spitzer. O CEO da AIG é pai do

CEO da Marsh & McLennan, o que tornou as acusações mais intrigantes. Essas são denúncias sérias, que afetam o

futuro das empresas denunciadas e, assim, o seu valor de mercado atual.62

O conluio tácito ocorre quando várias empresas de um setor coordenam indiretamente suas decisões de produção e

definição de preços ao observar as ações e reações competitivas umas das outras.63 O conluio tácito resulta em um ren-

dimento da produção abaixo do nível totalmente competitivo e em preços acima desse nível. Diferentemente do conluio

explícito, as empresas que praticam o conluio tácito não negociam as decisões de produção e definição de preços de

forma direta.

Discutida no Capítulo 6, a omissão mútua é uma forma de conluio tácito “em que as empresas evitam ataques com-

petitivos contra os concorrentes que enfrentam em muitos mercados”. Os concorrentes aprendem muito uns sobre os

outros quando competem em vários mercados, incluindo como impedir os efeitos dos ataques e reações competitivas

de seu concorrente. Dado o que sabem uns sobre os outros como concorrentes, as empresas optam por não se envolver

no que poderia ser uma concorrência destrutiva em vários mercados de produtos.64

A AOL domina o negócio de envio de mensagens instantâneas (IM), com quase 60 milhões de usuários. O Yahoo! e

o MSN também operam serviços de IM, mas ao contrário do e-mail, as mensagens instantâneas não podem ser envia-

das de um programa para outro, o que irrita muitos usuários. Em 2003, AOL e a Microsoft discretamente anunciaram

que iriam integrar seus serviços de IM para os consumidores. O MSN tem o segundo maior grupo de usuários de IM

(23,6 milhões) e, por meio desse acordo estratégico com a AOL, foi capaz de reduzir o nível de concorrência.65

O conluio tácito tende a ser usado como uma estratégia de redução da concorrência no nível de negócios em setores

altamente concentrados, como os cereais matinais. As empresas nesses setores admitem que são interdependentes e que as

suas ações e reações competitivas afetam, de forma significativa, o comportamento dos concorrentes em relação a elas.

Entender essa interdependência e, em virtude dela, observar os concorrentes com atenção tendem a levar ao conluio tácito.

Quatro empresas (Kellogg, General Mills, Post e Quaker) respondem por cerca de 80% do volume de vendas no

segmento de cereais prontos para consumo dos Estados Unidos.66 Algumas pessoas acreditam que esse alto grau de con-

centração resulta em “preços para os cereais de marca que estão bem acima dos custos de produção”.67 Os preços acima

do nível competitivo nesse segmento indicam a possibilidade de as empresas dominantes usarem uma estratégia de coo-

peração de conluio tácito.

Em geral, os governos de economias de livre mercado precisam determinar como os concorrentes podem colaborar

para aumentar a sua competitividade sem violar as regulamentações estabelecidas.68 No entanto, isso é difícil quando se

trata de avaliar estratégias de conluio, em especial as de conluio tácito. Por exemplo, a regulamentação de empresas far-
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macêuticas e de biotecnologia que devem colaborar para enfrentar a concorrência global pode levar à fixação de preços

excessiva e, assim, é preciso uma regulamentação para garantir que o equilíbrio seja adequado, embora algumas vezes a

regulamentação atrapalhe os mercados eficientes.69 Cada empresa deve analisar por si mesma o efeito de uma estratégia

de redução da concorrência sobre o seu desempenho e competitividade.

Avaliação das Estratégias de Cooperação no Nível de Negócios
As empresas usam as estratégias no nível de negócios para desenvolver vantagens competitivas que podem contribuir

para posições e desempenho bem-sucedidos em determinados mercados. Para desenvolver uma vantagem competitiva

usando uma aliança, o conjunto específico de recursos e capacitações que é integrado por meio da aliança deve ser

valioso, raro, difícil de imitar e insubstituível (Ver o Capítulo 3).

As evidências indicam que as alianças estratégicas complementares em nível de negócios, especialmente as verticais,

têm maior probabilidade de criar uma vantagem competitiva sustentável.70 As alianças complementares horizontais às

vezes são difíceis de manter, pois com freqüência são estabelecidas entre concorrentes competitivos. Como observado

antes, o segmento de linhas aéreas internacionais, em um esforço para evitar as leis que impedem as fusões internacio-

nais, têm constituído parcerias globais há algum tempo. A maior delas é a Star Alliance, formada pela United Airlines,

Lufthansa e All Nippon Airways. O fato de a United ter entrado com um pedido de falência desestabilizou essa parceria.

A KLM, com sede na Holanda, era originalmente apenas um dos membros de uma pequena parceria, a aliança estraté-

gica com a Northwest Airlines para rotas transatlânticas que comentamos antes. A Delta e a Continental, então, se junta-

ram à aliança para participar de vôos nacionais conjuntos e estão cooperando com a KLM em vôos internacionais. Parece

natural que todas essas empresas se unam à aliança SkyTeam, a parceria liderada pela Delta e pela Air France. No entanto,

agora é preciso aprovação regulamentar da União Européia para a aliança estratégica da Northwest, pois a KLM foi

adquirida pela Air France. A aprovação se faz necessária, pois a consolidação no segmento está reduzindo a concorrência,

e a aprovação anterior se baseava na KLM, e não na Air France. Em função da fraca posição de várias companhias aéreas

– a United, por exemplo, está prestes a dar continuidade a seu processo de falência – e da grande rivalidade entre os par-

ceiros no segmento de linhas aéreas, as alianças horizontais constituídas são freqüentemente instáveis.71

Embora as alianças estratégicas concebidas para reagir à concorrência e reduzir as incertezas também possam criar

vantagens competitivas, essas vantagens muitas vezes são mais temporárias do que as desenvolvidas pelas alianças estra-

tégicas complementares (tanto horizontais quanto verticais). O principal motivo é que as alianças complementares pos-

suem um foco mais forte na criação de valor do que as alianças de redução da concorrência e de redução das incertezas,

que são constituídas para reagir às ações dos concorrentes ou reduzir incertezas, em vez de atacar os concorrentes.

Das quatro estratégias de cooperação no nível de negócios, a estratégia de redução da concorrência tem a menor

chance de criar uma vantagem competitiva sustentável. Por exemplo, pesquisas indicam que as empresas que seguem

uma estratégia de investimento direto no exterior (FDI), usando as alianças como abordagem de imitação “siga o mes-

tre”, podem não ter metas estratégicas ou de aprendizado definidas. Assim, tal investimento poderia ser atribuído ao

conluio tácito entre as empresas participantes, em vez de ter o objetivo de conquistar uma vantagem competitiva.72 As

empresas que usam essas alianças estratégias de redução da concorrência no nível de negócios deveriam monitorar com

cuidado até onde estão facilitando a criação de vantagens competitivas.

Estratégia de Cooperação no Nível Corporativo

Uma empresa usa uma estratégia de cooperação no nível corporativo para ajudá-la a diversificar os produtos ofereci-

dos, os mercados atendidos, ou ambos.

Uma empresa usa uma estratégia de cooperação no nível corporativo para ajudá-la a diversificar os produtos ofe-

recidos, os mercados atendidos, ou ambos. As alianças diversificantes, alianças sinérgicas e o franchising são as estraté-

gias de cooperação em nível corporativo mais comuns (Ver a Figura 9.3).

As empresas usam as alianças (1) e as alianças sinérgicas para ampliar e diversificar suas operações por outro meio

que não uma fusão ou aquisição.73 Quando uma empresa procura diversificar-se em mercados em que o governo do

país anfitrião previne fusões e aquisições, as alianças se tornam uma opção especialmente adequada. As alianças estraté-
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gicas no nível corporativo também são atraentes se comparadas às fusões e, em especial, às aquisições, pois elas exigem

um menor comprometimento de recursos74 e permitem maior flexibilidade em termos de esforços para diversificar as

operações dos parceiros.75 Uma aliança pode ser usada como forma de determinar se os parceiros podem se beneficiar

com uma futura fusão ou aquisição a ser realizada entre eles. Esse processo de “teste” com freqüência caracteriza alian-

ças formadas para combinar as capacitações e recursos tecnológicos exclusivos das empresas.76

Aliança Estratégica de Diversificação
Uma aliança estratégica é uma estratégia de cooperação no nível de corporação em que as empresas compartilham

alguns de seus recursos e capacitações para se diversificarem em novas áreas do mercado ou de produtos.

Uma aliança estratégica é uma estratégia de cooperação no nível corporativo em que as empresas compartilham

alguns de seus recursos e capacitações para se diversificarem em novas áreas do mercado ou de produtos. A Shell Petro-

chemicals e a China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) formaram uma joint venture para construir um

complexo petroquímico de US$ 4,3 bilhões no sul da China. O objetivo do empreendimento é produzir produtos para

“Guangdong e regiões de alto consumo ao longo das zonas econômicas do litoral do país”.77 O negócio da CNOOC res-

tringia-se principalmente ao upstream (atividades de exploração e produção), em especial à produção de petróleo em

alto mar. A joint venture representa a continuidade da diversificação da CNOOC de seu principal negócio de upstream.

Após o início das operações do empreendimento, os sócios tiveram algumas divergências. A oferta da CNOOC para

adquirir a Unocal não foi incentivada pela Shell, pois a Unocal era uma concorrente. Felizmente para a Shell, a oferta da

CNOOC pela Unocal foi rejeitada beneficiando uma oferta da Chevron.78

Deve-se observar que redes de alianças altamente diversificadas podem conduzir a um desempenho inferior das

empresas associadas.79 No entanto, os empreendimentos cooperativos também são usados para reduzir a diversificação

em empresas que se diversificaram demais.80 As fabricantes japonesas de chips Fujitsu, Mitsubishi Electric, Hitachi,

NEC e Toshiba usaram joint ventures para consolidar e, então, desmembrar negócios diversificados que apresentavam

mau desempenho. Por exemplo, a Fujitsu, percebendo que os chips de memória estavam se tornando um fardo finan-

ceiro, se livrou de sua empresa de memórias flash em uma joint venture controlada pela Advanced Micro Devices

(AMD). Essa aliança ajudou a Fujitsu a se concentrar novamente em seus negócios principais81.

Aliança Estratégica Sinérgica
Uma aliança estratégica sinérgica é uma estratégia de cooperação no nível corporativo em que as empresas comparti-

lham alguns de seus recursos e capacitações para criar economias de escopo.

Uma aliança estratégica sinérgica é uma estratégia de cooperação no nível corporativo em que as empresas com-

partilham alguns de seus recursos e capacitações para criar economias de escopo. Parecidas com a aliança estratégica

complementar horizontal em nível de negócios, as alianças estratégicas sinérgicas criam sinergia ao longo de várias fun-

ções ou vários negócios entre as empresas associadas.
A PanAmSat desenvolveu uma joint venture com a Jsat Corporation para desenvolver e pôr em órbita um pequeno

satélite (US$ 140 milhões em despesas) para oferecer serviços de Internet e programação em vídeo de alta definição
para a região leste dos Estados Unidos. A PanAmSat irá transferir seus clientes atuais de seu antigo satélite para o novo,
e também irá fornecer conhecimento técnico e de marketing ao empreendimento. Ao fazer isso em uma joint venture,

FIGURA 9.3 Estratégias de Cooperação no Nível Corporativo

• Alianças de diversificação

• Alianças sinérgicas

• Franchising
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Enfoque Estratégico
Franqueando o Jeito de Comer com as Mãos

O franchising tem sido usado com um dos principais modos de crescimento para
muitas empresas alimentícias de varejo, como McDonald’s, Subway e Outback Steak-
house. As franquias foram de especial valor nos mercados internacionais. Embora as
empresas tenham que manter controles fortes para garantir a qualidade e nenhum
prejuízo à sua marca, elas também podem usar os franqueadores para ajudá-las a se
adaptar ao ambiente cultural. Por exemplo, quando a Subway entrou na China, ela
teve problemas, pois os chineses não gostam de comer as mãos. No entanto, cada
loja Subway tem pelo menos um item adaptado ao gosto dos chineses. De acordo
com a Subway, a China poderia comportar mais de 20.000 de suas lojas, assim, se a
companhia for capaz de ajudar os chineses a aceitar seus sanduíches, ela terá opor-
tunidades substanciais na China.

As franquias tiveram um começo difícil na China. Não existia uma palavra para o
conceito, mas acabou-se criando uma jia meng, que significa “pessoa que se junta a
um grupo de outras pessoas”. A Subway se tornou a terceira maior rede de fast-food
na China, depois do McDonald’s e do KFC. Embora esses três franqueadores
tenham tido sucesso, o ambiente continua desafiador. A A&W, a Chili’s e a Dunkin’
Donuts tentaram e fracassaram; elas fecharam todas as suas lojas chinesas e saíram
do mercado chinês. Mesmo assim, esse mercado pode ser lucrativo. A divisão chi-
nesa da matriz da KFC, a Yum! Brands, está ganhando mais de US$ 1 bilhão em
vendas por ano. Por causa do enorme mercado potencial e do sucesso da KFC, a
rede de frango frito Pollo Campero SA, com sede na Guatemala, está abrindo lojas
em Xangai. Essa mesma empresa gozou de recente sucesso no mercado norte-
americano.

Outros restaurantes se expandiram e tiveram sucesso em usar franquias para
complementar as lojas de sua propriedade. Por exemplo, a Outback Steakhouse
International é a terceira maior empresa na área de restaurantes dos Estados Uni-
dos. Com cerca de 1.200 filiais em 20 países, ela possui vendas anuais da ordem de
US$ 3,2 bilhões. Embora a Outback tenha usado o franchising como um meio de cres-
cimento, ela manteve controles rígidos e é dona da grande maioria de suas lojas –
menos de 15% são franquias. Outras redes de fast-food, como a Wendy’s e a
Dunkin’ Donuts, usaram o franchising de forma muito mais abrangente. Pouco mais
de 40% dos 6.600 restaurantes da Wendy’s são franqueados. Ainda mais significa-
tivo é o fato de que 78% das revendas Dunkin’ Donuts são franqueadas. Assim, a
Dunkin’ Donuts usou o franchising como sua principal estratégia de crescimento.

Fontes: R. Gibson, 2005, Hedge fund urges Wendy’s to spin off coffee chain, Wall Street Journal Online,
www.wsj.com, 12 de julho; J. T. Areddy, 2005, Guatemala-based chicken chain plans to open stores in China, Wall
Street Journal Online, www.wsj.com, 10 de julho; M. Overfelt, 2005, How we got started, Fortune, www.fortune.com,
01 de junho; C. Adler, 2005, How China eats a Sandwich, Fortune, www.fortune.com, 10 de março; L. Tischler, 2004,
It’s not about the doughnuts, Fast Company, www.fastcompany.com, dezembro.
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em vez de sozinha, a PanAmSat espera economizar mais de US$ 200 milhões. Isso é sinérgico, pois irá permitir à
PanAmSat colocar mais satélites em órbita e, assim, competir de forma efetiva em mais mercados e com prestadores de
serviços regionais menores, que possuem apenas alguns satélites. O empreendimento também beneficia a Jsat com uma
oportunidade lucrativa. Neste caso, a aliança diversifica a PanAmSat geograficamente, ao passo que a Jsat é diversificada
em mercados de produtos.82 Assim, uma aliança estratégica sinérgica é diferente de uma aliança complementar no nível
de negócios, pois diversifica ambas as empresas em um negócio novo, mas de forma sinérgica.

O Enfoque Estratégico sugere que as franquias são um dos principais meios de crescimento de algumas empresas,
como a Wendy’s e a Dunkin’ Donuts. Por outro lado, a Outback usou as franquias de forma muito menos abrangente.
Assim como o franchising ajuda as empresas a crescerem mais rapidamente, ele também ajuda as empresas a construí-
rem sua marca, mas isso se elas controlarem de perto a qualidade das operações de franquia.

Franchising
O franchising é uma estratégia de cooperação no nível corporativo em que uma empresa (o franqueador) usa uma
franquia como relação contratual para descrever e controlar o compartilhamento de seus recursos e capacitações com
associados (os franqueados).

O franchising é uma estratégia de cooperação em nível corporativo em que uma empresa (o franqueador) usa uma

franquia como relação contratual para descrever e controlar o compartilhamento de seus recursos e capacitações com

associados (os franqueados).83 Uma franquia é um “acordo contratual entre duas empresas juridicamente independen-

tes por meio do qual o franqueador concede ao franqueado o direito de vender o produto do franqueador ou fazer

negócios utilizando suas marcas em um determinado local por um prazo especificado.”84

O franchising é uma estratégia popular; as empresas que a usam respondem por US$ 1 trilhão das vendas anuais ao

varejo nos Estados Unidos e concorrem em mais de 75 segmentos industriais. Já usado com freqüência em países desen-

volvidos, espera-se que o franchising responda por uma parte significativa do crescimento nas economias emergentes

nas duas primeiras décadas do século XXI. Isso é mostrado pelo número de redes do setor alimentício vendendo fran-

quias na China nos últimos anos, como descrito no Enfoque Estratégico.85 Da mesma forma que as alianças estratégicas

diversificantes e sinérgicas, o franchising é uma alternativa à expansão por fusões e aquisições.

McDonald’s, Hilton International e Krispy Kreme são exemplos conhecidos de empresas que usam o franchising

como estratégia de cooperação em nível corporativo. A empresa de lojas de conveniência 7-Eleven, Inc. teve sucesso no

uso do franchising em sua expansão, tanto nacional quanto internacionalmente. A rede agora tem mais de 25.000 lojas

franqueadas no mundo todo. A 7-Eleven é especialmente popular na Ásia, onde as lojas de conveniência são como dis-

pensas para os habitantes das cidades com pouco espaço. Há 77 lojas por milhão de pessoas no Japão e 148 por milhão

em Taiwan – muito mais do que as 20 por milhão nos Estados Unidos.86

Na estratégia de franchising mais bem-sucedida, os sócios (o franqueador e os franqueados) trabalham estreita-

mente juntos.87 Uma das principais responsabilidades do franqueador é desenvolver programas para transferir aos fran-

queados o conhecimento e as habilidades necessárias para competir com sucesso no nível local.88 Em retorno, os fran-

queados devem fornecer feedback ao franqueador sobre como suas unidades poderiam se tornar mais eficazes e

eficientes.89 Trabalhando de forma cooperativa, o franqueador e seus franqueados encontram maneiras de fortalecer o

nome da marca da empresa central, que com freqüência é a vantagem competitiva mais importante para os franqueados

operando em seus mercados locais.90

O franchising é uma estratégia particularmente atraente para os setores fragmentados da economia, como o varejo e

a impressão comercial. Nos setores fragmentados, um grande número de pequenas e médias empresas compete como

concorrentes; no entanto, nenhuma empresa ou pequeno grupo de empresas possui uma participação dominante, o que

possibilita que uma empresa conquiste uma grande participação no mercado ao consolidar empresas distintas por meio

de relações contratuais.91 É por isso que o franchising é uma estratégia comum usada pelas redes de fast-food, como des-

crito nesse Enfoque Estratégico anterior.

Avaliação das Estratégias de Cooperação no Nível Corporativo
Incorre-se em custos com cada um dos tipos de estratégia de cooperação.92 Se comparadas com as estratégias em nível

de negócios, as estratégias de cooperação no nível corporativo, em geral, têm escopo mais amplo e são mais complexas,
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o que as torna relativamente mais caras. Aqueles que formam e usam estratégias de cooperação, em especial no nível

corporativo, devem estar cientes dos custos de aliança e monitorá-los com atenção.

Apesar desses custos, as empresas podem criar vantagens competitivas e valorizá-las quando elas efetivamente for-

marem e utilizarem as estratégias de cooperação no nível corporativo.93 A probabilidade de ser esse o caso aumenta

quando as experiências de uma aliança de sucesso são internalizadas. Em outras palavras, as empresas envolvidas na

constituição e utilização de estratégias de cooperação no nível corporativo também podem usá-las para desenvolver um

conhecimento útil sobre como ter sucesso no futuro. Para obter o máximo de valor desse conhecimento, as empresas

devem organizá-lo e certificarem-se de que ele seja sempre devidamente distribuído aos envolvimentos com a constitui-

ção e uso das alianças.94

Explicamos no Capítulo 6 que as empresas respondem a duas perguntas para formar uma estratégia no nível corpo-

rativo – em quais negócios a empresa diversificada irá competir e como esses negócios serão administrados? Essas per-

guntas também são respondidas conforme as empresas formam estratégias de cooperação em nível corporativo. Assim, as

empresas capazes de desenvolver estratégias de cooperação em nível corporativo e de administrá-las de forma que sejam

valiosas, raras, difíceis de imitar e insubstituíveis (Ver o Capítulo 3) desenvolvem uma vantagem competitiva que é com-

plementar às vantagens conquistadas por meio das atividades de estratégias de cooperação individuais. Mais adiante

neste capítulo, descreveremos com mais detalhes a gestão de alianças como uma fonte de vantagens competitivas.

Estratégia de Cooperação Internacional

Uma aliança estratégica transnacional é uma estratégia de cooperação internacional em que empresas com sede em

países diferentes combinam alguns de seus recursos e capacitações para criar uma vantagem competitiva.

Uma aliança estratégica transnacional é uma estratégia de cooperação internacional em que empresas com sede

em países diferentes combinam alguns de seus recursos e capacitações para criar uma vantagem competitiva. Por exem-

plo, a British Petroleum (BP) investiu mais de US$ 6 bilhões em uma joint venture com a empresa petrolífera russa Tyu-

men Oil. O empreendimento combinava ativos russos da BP – uma participação na petrolífera russa Sidanco – com a

Tyumen. A nova empresa é a 10ª maior produtora de petróleo do mundo, aumentando a sua vantagem competitiva

contra outras empresas petrolíferas menores.95 Ocorrendo em praticamente todos os setores industriais, o número de

alianças transnacionais sendo concluídas continua a aumentar,96 em alguns casos às custas de fusões e aquisições.97 No

entanto, como sugere o Enfoque Estratégico sobre franchising, há uma quantidade significativa de atividade de coopera-

ção internacional. Embora as alianças transnacionais possam ser complexas, elas podem ser necessárias para melhorar a

tecnologia, como indicado pela aliança internacional entre a IBM, a Sony e a Toshiba para desenvolver um novo micro-

processador (descrito no próximo Enfoque Estratégico).

Há vários motivos para o crescente uso de alianças estratégicas transnacionais. Em geral, as corporações multinacio-

nais têm desempenho superior ao das empresas apenas nacionais.98 Assim, uma empresa pode constituir alianças estraté-

gicas transnacionais para alavancar as competências centrais, que são os alicerces de seu sucesso nacional, para expandir

seus negócios para mercados internacionais.99 A Nike usou sua competência essencial com o marketing de celebridades

conforme se expandia internacionalmente, em especial porque o crescimento de seus negócios nos Estados Unidos dimi-

nuiu. Ela buscou reproduzir sua estratégia de marketing em mercados internacionais, contratando atletas famosos para

vender calçados e roupas. A Nike tem acordos de aliança com o astro do futebol brasileiro Ronaldo e com o time de fute-

bol mais popular do mundo, o Manchester United. A empresa também tem acordos de aliança com dois outros atletas de

fama mundial, o golfista Tiger Woods e o ciclista Lance Armstrong, que venceu sua sétima Tour de France consecutiva

em 2005. Essas alianças ajudaram a Nike a atingir um sucesso financeiro considerável com o passar do tempo.100

As oportunidades limitadas de crescimento interno e as políticas econômicas de governos estrangeiros são outros

motivos pelos quais as empresas usam alianças transnacionais. Como foi discutido no Capítulo 8, que o controle da

empresa seja local é um objetivo político importante em alguns países. Na Índia e na China, por exemplo, as políticas

governamentais mostram uma forte preferência para o licenciamento de empresas locais. Assim, em alguns países, a gama

de opções de forma de entrada que descrevemos no Capítulo 8 pode não estar totalmente disponível para as empresas que

desejam se diversificar internacionalmente. O que é importante é que as alianças estratégicas com sócios locais podem aju-

dar as empresas a superarem certas desvantagens de se mudar para um país estrangeiro, como a falta de conhecimento da

cultura ou das normas institucionais locais.101 Uma aliança estratégica transnacional também pode ser útil aos sócios
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estrangeiros do ponto de vista operacional, pois o sócio local tem muito mais informações sobre os fatores que contri-

buem para o sucesso competitivo, como os mercados, fontes de capital, procedimentos legais e política locais.102

As empresas também usam as alianças transnacionais como ajuda em sua própria transformação ou para melhor

usar suas vantagens para aproveitar as oportunidades que surgem na economia global, que muda rapidamente. Nesses

casos, a empresa alavanca suas capacitações distintivas por meio da aliança. Esse é o caso da aliança entre a IBM, a Sony

e a Toshiba. Como explicado no Enfoque Estratégico, a Sony e a Toshiba planejam usar o novo microprocessador “Cell”

nas televisões de alta definição que estão desenvolvendo, usando o seu conhecimento sobre o mercado de produtos ele-

trônicos. O microprocessador tira proveito das importantes capacitações tecnológicas da IBM.

Em geral, as alianças transnacionais são mais complexas e arriscadas que as alianças estratégicas nacionais.103 No

entanto, o fato de que as empresas que competem internacionalmente tendem a ter desempenho superior ao dos concor-

rentes que só atuam em âmbito nacional sugere a importância de aprender como se diversificar em mercados internacio-

nais. Se comparadas com as fusões e aquisições, as alianças transnacionais podem ser uma maneira melhor de lidar com

esse processo, em especial nos estágios iniciais dos esforços de diversificação geográfica das empresas. Quando a Star-

bucks buscou expandir para o exterior, queria fazê-lo de forma rápida, para manter a sua vantagem de pioneirismo.

Assim, ela concordou em estabelecer uma série complexa de joint ventures em vários países para beneficiar a agilidade do

processo. Embora a empresa receba um percentual das receitas e lucros, além das taxas de licenciamento por fornecer o

café, controlar os custos no exterior é mais difícil do que nos Estados Unidos.104 No entanto, como observado anterior-

mente, a empresa espera aprender bastante ao atuar em vários mercados. O estudo atento e completo da proposta de

uma aliança transnacional contribui para o sucesso,105 assim como as especificações precisas do papel de cada sócio na

aliança.106 Esses pontos são explorados mais adiante em nossa discussão sobre como administrar melhor as alianças.

Estratégia em Rede de Cooperação

Uma estratégia em rede de cooperação é uma estratégia de cooperação em que várias empresas concordam em formar
várias parcerias para atingir os objetivos compartilhados.

Cada vez mais, as empresas usam várias estratégias de cooperação. Além de formar as suas próprias alianças com
empresas distintas, um número crescente de empresas está unindo forças em redes múltiplas.107 Uma estratégia em
rede de cooperação é uma estratégia de cooperação em que várias empresas concordam em formar várias parcerias
para atingir os objetivos compartilhados.

Uma estratégia em rede de cooperação é especialmente eficaz quando formada por empresas agrupadas geografica-
mente,108 como no Vale do Silício, na Califórnia, e na Silicon Island (Ilha do Silício) em Cingapura.109 Interações e rela-
ções sociais eficazes entre os parceiros enquanto compartilham os recursos e capacitações tornam mais provável o
sucesso de uma estratégia em rede de cooperação,110 assim como ter uma empresa de centro estratégico (discutida com
mais detalhes no Capítulo 11). As empresas envolvidas nas redes obtêm informações e conhecimentos de diversas fon-
tes. Elas podem usar esses conhecimentos heterogêneos para produzir inovações melhores e em maior quantidade.
Como resultado, as empresas envolvidas em redes de alianças tendem a ser mais inovadoras.111 Evidências coletadas em
pesquisas sugerem que os efeitos financeiros positivos das estratégias em rede de cooperação farão dessas estratégias
fatores de contribuição importantes ao sucesso, no século XXI, dos parceiros compradores e fornecedores envolvidos.112

No entanto, há desvantagens em participar de redes, pois uma empresa pode ficar presa aos seus parceiros, impedindo o
desenvolvimento de alianças com outras empresas. Em certos tipos de rede, como a de keiretsus japoneses, espera-se que
as empresas da rede ajudem os demais membros sempre que precisarem de auxílio. Tais expectativas podem se tornar
um fardo e reduzir o desempenho da empresa em questão, ao longo do tempo.113

Tipos de Redes de Aliança
Uma vantagem importante de uma estratégia em rede de cooperação é que as empresas obtêm acesso a “parceiros de

seus parceiros”.114 Ter acesso a diversas colaborações aumenta a chance de criação de vantagens competitivas adicionais,

conforme o conjunto de recursos e capacitações compartilhados é ampliado.115 Por sua vez, o desenvolvimento de novas

capacitações estimula ainda mais o desenvolvimento de inovações de produtos que são tão importantes à competitivi-

dade estratégica na economia global.116
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Enfoque Estratégico
Formando uma Rede Internacional de Alianças para Ino-
vação e sua Utilização

Em 2005, a IBM, a Sony (e a Sony Computer Entertainment, Inc.) e a Toshiba anuncia-
ram o desenvolvimento de um microprocessador chamado Cell e a introdução no
mercado de novos produtos usando o Cell, obtido através da aliança entre as três
empresas. O Cell representa um grande avanço no projeto arquitetônico, resultando
em um microprocessador pequeno, mas poderoso. Engenheiros das três empresas
colaboraram em um centro de projeto conjunto, em Austin, Texas, desde 2001. As
capacitações do Cell de comunicação em uma velocidade altíssima são especial-
mente adequadas para aplicações de mídia e entretenimento. Os sócios da aliança o
descrevem como um “supercomputador em um chip”. O Cell incorpora muitos dos
atributos positivos dos servidores sofisticados da IBM, dos sistemas de entretenimento
por computador da Sony e da avançada tecnologia de semicondutores da Toshiba. 
A Sony e a Toshiba esperam usar o Cell em uma ampla gama de novos produtos,
incluindo televisões digitais, servidores domésticos e supercomputadores.

William Zeitler, vice-presidente sênior da IBM, declarou que “vemos os resultados
tangíveis de nossa colaboração... que pressagiam uma nova era em desempenho
gráfico e multimídia”. Ken Kutaragi, presidente-executivo assistente e COO da Sony,
declarou que “com o Cell abrindo caminho, um novo capítulo na ciência da computa-
ção está para começar”. Masashi Muromachi, vice-presidente corporativo da Toshiba
Corporation, disse que “estamos muito orgulhosos... do primeiro desenvolvimento do
projeto Cell, iniciado com as ambições da equipe formada pela IBM, pelo Sony Group
e pela Toshiba... sustentando todo um espectro de aplicações avançadas de banda
larga ricas em informações, dos eletrônicos ao entretenimento em casa, por meio de
diversos sistemas industriais”.

A Sony lançou sistemas de televisão de alta definição e servidores domésticos em
2006. A Sony Computer Entertainment Inc. anunciou planos de introduzir um sistema
de entretenimento por computador acionado pelo Cell. A Toshiba espera ter aplica-
ções diversas para o Cell. Seu primeiro produto usando o Cell foi uma televisão de
alta definição em 2006 (em concorrência com sua colaboradora, a Sony).

Esse novo microprocessador tem uma base técnica diferente dos chips da Intel,
que foram desenvolvidos para o processamento de dados. O Cell foi projetado para
se comunicar sobre redes de banda larga, exigindo também novos softwares. Os
chips da Intel podem executar duas seqüências de instruções ao mesmo tempo,
enquanto o Cell pode executar dez ao mesmo tempo. Uma estação de trabalho com
vários chips Cell pode realizar 16 trilhões de operações matemáticas em 1 segundo,
igualando-se aos supercomputadores mais rápidos do mundo.

A IBM faz parte de várias alianças, como explicado anteriormente neste capítulo.
Assim, ela está envolvida em uma rede que oferece à empresa exposição a vários con-
juntos de conhecimento tecnológico. Por exemplo, a IBM está envolvida em uma aliança
com a Microsoft e com a ATI Technologies, que desenvolveu a máquina de jogos Xenon
em 2005. O chip que ela usa não é páreo para a potência do Cell, mas é mais fácil de
programar. Na verdade, há chances de ambos os chips tornarem-se semiconcorrentes.
A IBM beneficiou-se com a participação na rede de alianças para o desenvolvimento de
novas tecnologias. Esses desenvolvimentos tecnológicos são o resultado de uma nova
estratégia, lançada pela IBM nos primeiros anos deste século para se manter na linha
de frente da tecnologia. Os novos chips desenvolvidos irão permitir à IBM competir em
quase todos os mercados que exigem semicondutores, o que inclui um grupo cada vez
maior de produtos hoje. Assim, as redes de alianças ajudaram a IBM a ficar à frente do
desenvolvimento de novas tecnologias e novos produtos.

Fontes: S. Hamm, 2005, IBM discovers the power of one, Business Week, 14 de fevereiro, 80; D. Clark e R. A. Guth,
2005, Sony, IBM, Toshiba to offer first peek of “Cell” chip design, Wall Street Journal, 7 de fevereiro, B1; 2005, IBM,
Sony, Sony Computer Entertainment Inc., and Toshiba disclose key details of the Cell chip, Press Release, Sony Cor-
poration, 7 de fevereiro; D. Hug, 2004, IBM, Sony, SCEI and Toshiba to unveil next-generation cell processor, JCNN
News Summaries, 01 de dezembro.
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O conjunto de parcerias de aliança estratégica resultante do uso de uma estratégia em rede de cooperação nor-

malmente é chamado de rede de alianças, que as empresas desenvolvem variando de acordo com as condições do

setor. Uma rede de alianças estáveis é constituída em setores maduros, em que a demanda é relativamente constante e

previsível. Por meio de uma rede de alianças estáveis, as empresas tentam expandir suas vantagens competitivas para

outros cenários, enquanto continuam a obter lucros com as operações no seu setor de atuação principal e relativa-

mente maduro. Assim, as redes estáveis são construídas para exploração das economias (de escala e/ou escopo) dispo-

níveis entre as empresas.117 As redes de alianças dinâmicas são usadas nos setores caracterizados por freqüentes inova-

ções dos produtos e ciclos de vida curtos para os produtos.118 Por exemplo, o ritmo de inovação do setor de

tecnologia da informação (TI) é rápido demais para uma empresa manter sucesso ao longo do tempo. Assim, a capa-

cidade de desenvolver e cultivar parcerias estratégicas pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Dessa

forma, os fornecedores de software independentes obtêm mais de 40% de sua receita por meio de parcerias bem-

sucedidas. Após a “experiência de quase morte” da IBM no início dos anos 90, o poder de suas alianças com mais de

90.000 parceiros de negócios ajudou a dar forma à sua volta por cima. Ao fazer parcerias, as empresas jogam em

“equipes”, colocando em campo os melhores jogadores em cada posição, oferecendo assim força e flexibilidade aos

seus clientes. Por meio das parcerias, uma empresa pode oferecer uma gama mais ampla de soluções de TI e melho-

rar a probabilidade do sucesso no mercado.119

Assim, as redes de alianças dinâmicas são usadas principalmente para estimular inovações de produtos rápidas e

criadoras de valor, além de sua posterior e bem-sucedida entrada no mercado, demonstrando que a sua finalidade é,

com freqüência, a busca de novas idéias.120 Muitas vezes, as grandes empresas em setores como software e produtos far-

macêuticos criam redes de empresas empreendedoras novas e menores para atingir essa meta.121 As pequenas empresas

também podem construir credibilidade mais rápido ao se envolver nessas relações de redes conjuntas.122

As empresas estão usando alianças estratégicas regularmente para entrar em mercados internacionais; as alianças

ajudam essas empresas a sobreviverem nos mercados no início e a serem competitivas depois. De fato, como observado

no Enfoque Estratégico, as empresas estão cada vez mais participando de redes de alianças internacionais. A IBM possui

alianças com a Sony e a Toshiba para desenvolver o microprocessador Cell, e outra aliança com a Microsoft e a ATI

Technologies para desenvolver um chip diferente. No entanto, a Microsoft e a ATI obtêm valor indiretamente com a

outra aliança da IBM, pois ela aumenta as capacitações da IBM. Embora essas alianças pareçam ser bem-sucedidas,

também existem riscos.

Riscos Competitivos com Estratégias de Cooperação

Colocando de forma simples, muitas estratégias de cooperação fracassam.123 De fato, as evidências mostram que 2\3 das

estratégias de cooperação têm sérios problemas nos seus dois primeiros anos e que cerca de 70% delas fracassam. Esse

nível de fracassos sugere que mesmo quando a parceria tem complementaridades e sinergias potenciais, o sucesso da

aliança é difícil de alcançar.124

Embora o fracasso seja indesejável, ele pode ser uma experiência de aprendizado valiosa. As empresas precisam

estudar com cuidado o fracasso de uma estratégia de cooperação para obter percepções que possam ser usados para

desenvolver com sucesso futuras estratégias de cooperação.125 As empresas devem trabalhar arduamente para evitar o

fracasso da estratégia de cooperação e para aprender com o fracasso, se ele ocorrer. No setor da construção civil, a coo-

peração em um projeto entre a empreiteira principal e as subempreiteiras é muito importante. Sem o controle das áreas

de desconfiança, incluindo as suspeitas de incompetência e potencial desonestidade, o sucesso pode ser fugidio e o fra-

casso da aliança pode ser bastante dispendioso.126 Os riscos proeminentes das estratégias de cooperação são mostrados

na Figura 9.4.

Um risco das estratégias de cooperação é que um parceiro pode atuar de forma oportunista. Os comportamentos

oportunistas vêm à tona quando os contratos formais são incapazes de evitá-los ou quando uma aliança é baseada em

uma percepção falsa sobre a integridade do parceiro. Não é raro que uma empresa oportunista queira adquirir o

máximo possível do conhecimento tácito do parceiro.127 Ter total ciência do que um parceiro deseja em uma estratégia

de cooperação reduz a probabilidade de uma empresa sofrer com as ações oportunistas da outra.128
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FIGURA 9.4 Gestão de Riscos Competitivos nas Estratégias de Cooperação

Em janeiro de 2004, a Hewlett-Packard e a Apple fizeram um surpreendente anúncio de uma aliança para a distribuição
dos iPods da Apple para o varejo pela HP. A HP explicou que o iPod iria se tornar o centro de sua estratégia de entreteni-
mento digital. Isso foi uma surpresa, pois as duas empresas são fortes concorrentes no mercado de microcomputadores. No
entanto, em julho de 2005, a HP anunciou que vender iPods não estava mais de acordo com sua estratégia de mídia digital.
A HP era responsável por cerca de 5% das vendas do iPod, um pouco mais de 6 milhões de unidades, gerando mais de 
US$ 4 bilhões de receita para Apple por ano. A HP não teve um grande lucro com essas vendas e tinha que usar o nome da
Apple, embora as empresas tivessem declarado, inicialmente, que os iPods vendidos pela HP teriam o logotipo da HP. Além
disso, foi dito que a Apple tinha controle sobre os aspectos financeiros do acordo. Parece que a parceria favorecia a Apple e
que a HP constatou não estar obtendo o devido valor da aliança para dar continuidade a ela. Assim, a aliança foi desfeita.
No entanto, a cláusula de não-concorrência continuou em vigor até o seu vencimento, em agosto de 2006.129

Algumas estratégias de cooperação fracassam quando se descobre que uma empresa fez uma representação enga-
nosa das competências que pode trazer para a parceria. O risco de representação enganosa de competências é mais
comum quando a contribuição do parceiro se baseia em alguns de seus ativos intangíveis. O conhecimento superior das
condições locais é um exemplo de ativo intangível que os parceiros com freqüência deixam de oferecer. Pedir ao par-
ceiro para fornecer provas de que ele possui os recursos e capacitações (mesmo quando elas forem, em grande parte,
intangíveis) que deverá compartilhar na estratégia de cooperação pode ser uma forma eficaz de lidar com esse risco.

Outro risco é que uma empresa não disponibilize, de fato, os recursos e capacitações (como suas tecnologias mais
sofisticadas) que deveria oferecer à estratégia de cooperação. É mais comum que esse risco surja quando as empresas
formam uma estratégia de cooperação internacional.130 Nesses casos, culturas e idiomas diferentes podem levar a inter-
pretações errôneas de termos contratuais ou expectativas com base na confiança.

Por fim, há o risco de uma empresa fazer investimentos específicos à aliança, enquanto seu parceiro não faz o
mesmo. Por exemplo, a empresa pode comprometer recursos e capacitações para desenvolver equipamentos de fabrica-
ção que só podem ser usados para produzir os itens da aliança. Se seu parceiro não estiver fazendo investimentos espe-
cíficos à aliança também, a empresa está em relativa desvantagem em termos dos retornos obtidos da aliança, se compa-
rados com os investimentos feitos para obter os retornos.

A Pixar e a Disney se associaram para desenvolver e comercializar vários filmes de animação computadorizada,
incluindo Toy Story, Monstros S.A. e Vida de Inseto; todos eles sucessos de bilheteria. No entanto, a Disney percebeu riscos
em sua parceria com a Pixar, pois essa tinha um poder de barganha significativo para conseguir outro acordo – com a
Disney ou com outra empresa. Todos os filmes da Pixar tiveram mais sucesso nas bilheterias do que as animações recen-
tes da Disney, e a Pixar contribuía com 35% da receita operacional dos estúdios Disney em 2002. O presidente da Pixar,
Steve Jobs, se reuniu com executivos de outros estúdios durante as negociações para um novo acordo, pressionando,
assim, a Disney a melhorar sua oferta para continuar a parceria, como permitir que a Pixar retivesse uma parte maior de
seus lucros.131 A Disney e a Pixar não chegaram a um novo acordo e, assim, a parceria foi desfeita.

Administrando Estratégias de Cooperação

Como mostrado em nossa discussão, as estratégias de cooperação representam importantes alternativas estratégicas

para as empresas que competem na economia global.132 No entanto, nosso estudo das estratégias de cooperação tam-

bém revela que elas são complexas e difíceis de gerenciar com sucesso.133

•  Contratos inadequados

•  Representação enganosa
    das competências

•  Os parceiros não utilizam
    seus recursos complementares

•  Manter os parceiros da
   aliança reféns de investimentos
   específicos  

•  Contratos detalhados 
   e monitoramento

•  Desenvolvimento de  
   relações confiáveis

•  Criação de valor

Riscos Competitivos
 Abordagens de Gestão 
de Ativos e Riscos Resultado Desejado
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As empresas se beneficiam mais com as estratégias de cooperação quando elas são gerenciadas de forma eficaz. A

empresa que aprende como gerenciar estratégias de cooperação melhor que seus concorrentes poderá desenvolver uma

vantagem competitiva nos termos dessa atividade.134 Como a habilidade de gerenciar estratégias de cooperação de

forma eficaz está distribuída de modo desigual nas organizações em geral, atribuir a responsabilidade gerencial das

estratégias de cooperação de uma empresa para um alto executivo ou uma equipe melhora as chances de que as estraté-

gias sejam bem gerenciadas.

Os responsáveis por gerenciar o conjunto de estratégias de cooperação da empresa coordenam as atividades, catego-

rizam os conhecimentos aprendidos com experiências anteriores e se certificam de que aquilo que a empresa sabe sobre

como formar e usar as estratégias de cooperação de forma eficaz esteja nas mãos das pessoas certas, no momento certo.

As empresas utilizam uma entre duas abordagens principais para gerenciar as estratégias de cooperação – a minimiza-

ção de custos e a maximização de oportunidades135 (Ver a Figura 9.4). Isso ocorre independentemente de a empresa ter

criado um departamento distinto para gerenciamento das estratégias de cooperação.

Na abordagem gerencial de minimização de custos, a empresa desenvolve contratos formais com seus parceiros.

Esses contratos especificam como a estratégia cooperativa deverá ser monitorada e como o comportamento dos parcei-

ros deverá ser controlado. O objetivo dessa abordagem é minimizar o custo da estratégia de cooperação e evitar o com-

portamento oportunista de um parceiro. O foco da segunda abordagem gerencial – a maximização de oportunidades –

está em maximizar as oportunidades de criação de valor de uma parceria. Nesse caso, os parceiros estão preparados

para aproveitar oportunidades inesperadas de aprender uns com os outros e para descobrir outras possibilidades do

mercado. Contratos menos formais, com menos restrições sobre os comportamentos dos parceiros, possibilitam que

eles descubram como seus recursos e capacitações podem ser compartilhados em várias maneiras que criam valor.

As empresas podem usar, com sucesso, ambas as abordagens para gerenciar as estratégias de cooperação. No

entanto, os custos para monitorar a estratégia de cooperação são maiores com a minimização de custos, pois redigir

contratos detalhados e usar mecanismos de monitoramento abrangentes custa caro, muito embora a abordagem tenha

o objetivo de reduzir os custos da aliança. Embora os sistemas de monitoramento possam evitar que os parceiros ajam

apenas em interesse próprio, eles também impedem, com freqüência, respostas positivas a novas oportunidades de se

usar as vantagens competitivas da aliança. Assim, os contratos formais e os abrangentes sistemas de monitoramento

tendem a reprimir os esforços dos parceiros de obter o valor máximo de sua participação em uma estratégia de coope-

ração e exigem muitos recursos para serem implantados e utilizados.136

Por exemplo, a Sony Ericsson Mobile Communications é uma joint venture formada pela Sony e pela Ericsson para

se tornar a empresa número 1 em vendas de telefones celulares multimídia. Embora estivesse crescendo três vezes mais

que a taxa geral do mercado em suas principais áreas, o empreendimento anunciou prejuízo. Perceptivelmente, o pre-

juízo foi atribuído aos custos com cortes de funcionários e fechamento de unidades, como os parques de pesquisa em

Munique, na Alemanha, e na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Tais atividades de corte de custos podem criar

dificuldades para as alianças estratégicas formadas para buscar oportunidades.137

A relativa falta de detalhes e formalidade que é parte do contrato desenvolvido pelas empresas que usam a segunda

abordagem de gerenciamento – a maximização de oportunidades – significa que as empresas precisam confiar que as

demais empresas participantes irão agir no interesse da parceria. Um estado psicológico, a confiança é a disposição de

ficar vulnerável por causa da expectativa de um comportamento positivo por parte do parceiro da empresa na

aliança.138 Quando os parceiros confiam uns nos outros, há menos necessidade de redigir contratos formais detalhados

para especificar os comportamentos de cada empresa em relação à aliança,139 e a relação de cooperação tende a ser mais

estável.140 Relativamente, a confiança tende a ser mais difícil de estabelecer nas estratégias de cooperação internacionais,

se comparadas às nacionais. As diferenças na política, leis, culturas e regulamentações comerciais que são parte das

alianças transnacionais são responsáveis por essa dificuldade maior. Quando há confiança, os custos de monitoramento

dos parceiros são reduzidos e as oportunidades de criação de valor são maximizadas. Em essência, nesses casos, as

empresas construíram capital social, como descrito anteriormente neste capítulo.141

As pesquisas que mostram que a confiança entre os parceiros aumenta a chance de sucesso da aliança parecem des-

tacar os benefícios da abordagem de maximização de oportunidades para o gerenciamento das estratégias de coopera-

ção. A confiança também pode ser a forma mais eficiente de influenciar e controlar os comportamentos dos parceiros

na aliança.142 As pesquisas indicam que a confiança pode ser uma capacidade valiosa, rara, difícil de imitar e, com fre-

qüência, insubstituível.143 Assim, as empresas conhecidas como confiáveis têm uma vantagem competitiva em termos de

como elas desenvolvem e usam as estratégias de cooperação, tanto interna quanto externamente.144 Um motivo é que é

impossível especificar todos os detalhes operacionais de uma estratégia de cooperação em contrato formal. A certeza de
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que se pode confiar no parceiro reduz a preocupação da empresa sobre a incapacidade de controlar contratualmente

todos os detalhes da aliança.

Em 2005, a CapitaLand Ltd. de Cingapura assinou um contrato para adquirir uma participação de 65% em 15

shoppings onde a Wal-Mart é a loja-âncora. O acordo representou uma ampliação da parceria da Wal-Mart com a

Shenzen International Trust & Investment Co. (Szitic). Os shoppings são administrados por uma joint venture entre

a CapitaLand e a Szitic. O acordo entre as partes dá à CapitaLand a opção de investir em 17 outros shoppings que

terão a Wal-Mart como âncora. Esse acordo sugere que os parceiros criaram um nível de confiança e capital social

nas relações anteriores. Caso contrário, eles não dariam continuidade à relação com mais parcerias, nem teriam

concordado em conceder opções para atividades conjuntas futuras. Com o importante potencial de crescimento da

China e os planos de expansão significativos da Wal-Mart, o capital social entre esses parceiros pode, com o tempo,

trazer benefícios valiosos para todas as partes.145
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• Uma estratégia de cooperação é uma estratégia em que as empresas

trabalham juntas para atingir um objetivo que compartilham. As alian-

ças estratégicas, em que as empresas combinam alguns de seus recursos

e capacitações para criar uma vantagem competitiva, são a principal

forma de estratégia de cooperação. As joint ventures (em que as empre-

sas criam e têm participação acionária igual em um novo empreendi-

mento, cujo objetivo é desenvolver vantagens competitivas), as alianças

estratégicas com diferentes participações acionárias (em que as empre-

sas possuem diferentes participações acionárias em um empreendi-

mento recém-criado) e as alianças estratégicas sem participação acio-

nária (em que as empresas cooperam por meio de uma relação

contratual) são os três principais tipos de alianças estratégicas. A tercei-

rização, discutida no Capítulo 3, normalmente ocorre conforme as

empresas formam alianças estratégicas sem participação acionária.

• As estratégias de conluio são o segundo tipo de estratégia de coope-

ração (e as alianças estratégicas são o primeiro). Em muitas econo-

mias e, com certeza, nas economias desenvolvidas, o conluio explí-

cito é ilegal, a menos que seja sancionado por políticas governamentais.

Com a crescente globalização, há menos casos de conluio explícito

sancionados pelo governo. O conluio tácito, também chamado de

omissão mútua, é uma estratégica de cooperação pela qual as

empresas cooperam de forma tácita para reduzir a produção indus-

trial abaixo do nível competitivo potencial, aumentando assim os

preços acima do nível competitivo.

• Os motivos pelos quais as empresas utilizam estratégias de coopera-

ção variam de acordo com as condições dos mercados de ciclos-

padrão, ciclos rápidos e ciclos lentos. Entrar em mercados restritos

(de ciclos lentos), mover-se rapidamente de uma vantagem competi-

tiva para outra (mercados de ciclos rápidos) e conquistar poder no

mercado (mercados de ciclos-padrão) estão entre os motivos para

uso de estratégias de cooperação por tipo de mercado.

• Há quatro estratégias de cooperação no nível de negócios (uma estra-

tégia de cooperação em nível de negócios é usada para ajudar a

empresa a melhorar seu desempenho em certos mercados de produ-

tos). Por meio das alianças complementares verticais e horizontais, as

empresas combinam seus recursos e capacitações para criar valor em

diferentes partes (vertical) ou nas mesmas partes (horizontal) da cadeia

de valor. As estratégias de reação à concorrência são formadas para rea-

gir às ações dos concorrentes, em especial as ações estratégicas. As

estratégias de redução da concorrência são usadas para evitar a concor-

rência excessiva enquanto a empresa organiza seus recursos e capacita-

ções para melhorar a sua competitividade. As estratégias de redução

das incertezas são usadas para proteção contra os riscos criados pelas

condições de ambientes competitivos incertos (como os mercados de

novos produtos). As alianças complementares têm maior probabilidade

de gerar uma vantagem competitiva sustentável; as alianças de redução

da concorrência têm a menor probabilidade de fazê-lo.

• As estratégias de cooperação no nível corporativo são usadas quando a

empresa deseja buscar diversificação geográfica e/ou de produtos. Por

meio das alianças estratégicas (1), as empresas concordam em compar-

tilhar alguns de seus recursos e capacitações para entrar em novos

mercados ou produzir novos produtos. Nas alianças sinérgicas, as

empresas compartilham recursos e capacitações para desenvolver eco-

nomias de escopo. Essa aliança é semelhante à aliança complementar

horizontal em nível de negócios, em que as empresas tentam desenvol-

ver a sinergia operacional, porém as alianças sinérgicas são usadas para

desenvolver a sinergia em nível corporativo. O franchising é uma estra-

tégia de cooperação no nível corporativo na qual o franqueador usa

uma franquia como relação contratual para especificar como os recur-

sos e capacitações serão compartilhados com os franqueados.

• Como uma estratégia de cooperação internacional, uma aliança

transnacional é usada por diversos motivos, incluindo a superiori-

dade de desempenho das empresas que competem em mercados fora

de seu país e as restrições governamentais sobre o crescimento por

meio de fusões e aquisições. As alianças transnacionais tendem a ser

mais arriscadas que suas contrapartes nacionais, em especial quando

os parceiros não estão totalmente cientes da motivação do outro para

participação na parceria.

• Uma estratégia em rede de cooperação é aquela em que várias empre-

sas concordam em estabelecer várias parcerias para atingir objetivos

que compartilham. Um dos principais benefícios de uma estratégia

em rede de cooperação é a oportunidade de a empresa ter acesso às

outras parcerias de seu parceiro”. Quando isso acontece, aumenta

bastante a probabilidade de que os parceiros descubram formas

exclusivas de compartilhar seus recursos e capacitações para formar

vantagens competitivas. As estratégias em rede de cooperação são

usadas para formar uma rede de alianças estáveis ou uma rede de

alianças dinâmicas. Em indústrias maduras, os parceiros usam as

redes estáveis para expandir as vantagens competitivas para novas

áreas. Nos ambientes que mudam rapidamente, onde há freqüentes

inovações de produtos, as redes dinâmicas são usadas principalmente

como uma ferramenta de inovação.

• As estratégias de cooperação não estão livres de risco. Se um contrato

não for desenvolvido de maneira adequada, ou se um parceiro repre-

sentar suas competências de maneira enganosa ou não disponibilizá-

las, há chances de fracasso. Além disso, uma empresa pode ser man-

tida refém por meio de investimentos específicos de ativos feitos em

conjunto com um parceiro, que podem ser explorados.

• A confiança é, cada vez mais, um aspecto importante das estratégias

de cooperação de sucesso. As empresas reconhecem o valor de se

associar a empresas conhecidas por sua integridade. Quando há con-

fiança, uma estratégia de cooperação é gerenciada para maximizar a

busca por oportunidades entre os parceiros. Sem a confiança, contra-

tos formais e abrangentes sistemas de monitoramento são usados

para gerenciar as estratégias de cooperação. Nesse caso, o interesse

está em minimizar os custos em vez de maximizar as oportunidades

por meio da participação em uma estratégia de cooperação. A solu-

ção para esse problema é criar confiança e capital social.
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RESUMO

QUESTÕES PARA REVISÃO

1. Qual é a definição de estratégia de cooperação e por que essa estra-
tégia é importante para as empresas que concorrem no cenário competi-
tivo do século XXI?

2. O que é uma aliança estratégica? Quais são os três tipos de alianças
estratégicas que as empresas usam para desenvolver uma vantagem com-
petitiva?
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3. Quais são as quatro estratégias de cooperação no nível de negócios e
quais as diferenças entre elas?

4. Quais são as três estratégias de cooperação no nível corporativo?
Como as empresas usam cada uma delas para criar uma vantagem com-
petitiva?

5. Por que as empresas usam alianças estratégicas transnacionais?

6. Quais são os riscos que as empresas podem enfrentar quando usam
estratégias de cooperação?

7. Quais são as diferenças entre a abordagem de minimização de custos
e a abordagem de maximização de oportunidades para a gestão de estra-
tégias de cooperação?

O que a Apple ganha com isso?
Em setembro de 2005, foi anunciada uma aliança estratégica sem partici-

pação acionária entre três empresas – a Motorola (MOT), a Apple

(APPL) e a Cingular. O objetivo dessa aliança era vender (função da Cin-

gular) um telefone celular exclusivo (feito pela Motorola) capaz de rece-

ber downloads do website iTunes da Apple. O celular em questão é cha-

mado de ROKR. Um aspecto fascinante dessa aliança é que a própria

Cingular é produto de uma joint venture entre a SBC Communications

(SBC) e a BellSouth (BLS). Para completar esse exercício, você deverá

examinar cuidadosamente essa aliança para definir qual é o objetivo de

cada empresa.

Parte Um – Em Grupos de Três Pessoas
Use a Internet e os arquivos de periódicos de negócios, como o Wall

Street Journal e o Business Week, para identificar os termos dessa aliança

estratégica sem participação acionária no momento de seu anúncio, em

07 de setembro de 2005. Além disso, obtenha acesso às informações que

descrevem, com detalhes, as especificações do celular ROKR. Ao realizar

essa parte do exercício, certifique-se de que esteja examinando apenas os

termos da aliança com os quais os três parceiros concordaram.

Parte Dois – Individualmente
Individualmente dentro de seu grupo de três, será atribuído a você um

dos três parceiros dessa aliança – a Motorola, a Apple ou a Cingular.

Com base no entendimento de cada pessoa dos termos da aliança, sua

tarefa será descrever as motivações ou os motivos por que a empresa que

lhe foi designada escolheu participar dessa aliança estratégia sem partici-

pação acionária. Você deverá localizar uma série de discussões apresenta-

das por colunistas de negócios, descrevendo os motivos que levaram

cada empresa a entrar nessa estratégia de cooperação tripla. Como os

colunistas de negócios terão perspectivas diferentes, preveja quais pers-

pectivas serão apresentadas em relação a cada uma das empresas. Ao ler

os comentários dos colunistas, avalie com cuidado a adequação de seus

pontos de vista face ao que você aprendeu fazendo a primeira parte do

exercício. Quando tiver identificado o que acredita serem os reais moti-

vos que levaram sua empresa a participar desta aliança específica, use o

material sobre os atributos de uma aliança de sucesso do Capítulo 9 para

avaliar o nível de sucesso que você acredita que essa aliança terá. Prepa-

re-se para discutir o seu trabalho com os membros do seu grupo.

Parte Três – Em Grupos de Três Pessoas
Sua próxima tarefa é discutir suas descobertas sobre cada empresa como

um grupo. Os objetivos para participar da aliança variam entre os parcei-

ros? Em caso afirmativo, quais fatores ou condições podem criar essas

diferenças? Qual é a importância dessas diferenças para o sucesso da

aliança? Como um grupo, cheguem a um consenso sobre os objetivos de

cada empresa para participar desta aliança estratégica. Para chegar a essas

conclusões, não deixe nenhum evento atual sobre esta aliança influenciar

seu raciocínio. Sua tarefa é entender os objetivos de cada empresa no

momento que a aliança foi formada. Prepare-se para apresentar as con-

clusões de seu grupo para a classe toda quando for solicitado.

Parte Quatro – A Classe Toda
Nesta parte do exercício, cada empresa irá apresentar a sua avaliação dos

objetivos que fundamentaram ou nortearam a decisão de cada uma delas

de participar da aliança estratégica. Após todas as equipes terem apresen-

tado suas avaliações, discuta as diferenças entre as opiniões dos grupos e

o que pode ter causado essas diferenças. Esteja preparado para decidir se

seu grupo deve mudar suas avaliações à luz das perspectivas apresentadas

por seus colegas. Por fim, a classe toda deve obter informações sobre o

status desta aliança. A aliança está conseguindo o sucesso esperado? Cada

uma das empresas parece estar evoluindo em direção a atingir os objeti-

vos que buscava quando decidiu participar da aliança? Na opinião da

classe, dado o status atual da aliança, o que pode acontecer com essa

aliança no futuro? Por quê?

Estratégia de Aliança
Suponha que você seja o CEO da Century Pharmaceuticals, Inc. e que

esteja buscando uma aliança estratégica com a Excel Research, uma orga-

nização independente de pesquisa em serviços. A Excel Research é espe-

cializada no trabalho com empresas farmacêuticas para conduzir, de

forma eficiente e eficaz, o processo de aprovação de agências reguladoras

e trazer novas terapias de medicamentos ao mercado. A Excel irá ajudar a

Century com o processo de ensaios clínicos trifásicos para apresentação à

Food and Drug Administration (FDA) para a aprovação de novos medi-

camentos. A Excel também irá ajudar os projetos da Century, traba-

lhando com novos medicamentos experimentais (IND) que ainda não

estejam prontos para ensaios clínicos, mas ainda sejam supervisionados

pela FDA. Como CEO, você acredita que a Century Pharmaceuticals e a

Excel Research podem ter sucesso ao trabalhar juntas para criar novas

terapias a fim de satisfazer necessidades não atendidas em dermatologia

e outros campos terapêuticos, com maior rapidez e menor custo.

Na área farmacêutica, assim como em outras áreas, as empresas têm

um ano a partir da data de invenção para pedir uma patente. A vida da

patente começa a ser contada a partir desse momento, mas ao contrário

de outros inventores, as empresas farmacêuticas ainda têm de candidatar

o medicamento a IND (Investigational New Drug – Novo Medicamento

sob Investigação), fazer uma série de testes para mostrar que o medica-

mento é seguro e eficaz antes de comercializá-lo e, só então, poderão

explorar a sua patente. Isso pode consumir vários anos da vida útil da

patente. Após o término da patente, as empresas genéricas podem entrar

no mercado rapidamente, já que os medicamentos são combinações bem

conhecidas de substâncias químicas básicas. Atrasos no processo de

aprovação podem custar às empresas bilhões de dólares por ano em

receita não realizada durante o período da patente.

Você espera que a aliança estratégica entre a Century Pharmaceuti-

cals e a Excel Research forneça mais benefícios para ambas as empresas.

A Century, sob sua liderança, está comprometida em continuar a crescer

implementando sua estratégia de diferenciação, que especifica os objeti-

vos para aquisição de novos produtos e introdução de novas indicações

(usos aprovados pela FDA, para os quais pode ser concedida uma

ampliação limitada da patente) para terapias em mercados específicos.

A Excel Research possui um histórico estabelecido e comprovado de

EXERCÍCIOS PARA APLICAÇÃO PRÁTICA
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sucesso no apoio e oferecimento da avaliação necessária para levar ao

mercado novas terapias e novos usos para as terapias existentes.

Com base nessas informações, determine as respostas para as

seguintes perguntas usando os conceitos do Capítulo 9, e faça uma breve

apresentação à sala, que atuará como o conselho administrativo:

1. O caso anterior é uma aliança estratégica complementar? Em caso

afirmativo, é uma aliança estratégica complementar de que tipo?

2. É uma estratégia de reação à concorrência? Em caso afirmativo,

quem são os concorrentes e o que eles estão fazendo?

3. É uma estratégia de redução de incertezas? Em caso afirmativo,

como as incertezas podem ser reduzidas?

4. É uma estratégia de redução da concorrência? Em caso afirmativo,

explique como ela funciona.
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A
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O estudo deste capítulo dará a você o conhecimento de administração estratégica neces-
sário para:

1. Definir governança corporativa e explicar por que ela é usada para monitorar e controlar
as decisões estratégicas dos gerentes.

2. Explicar por que a propriedade foi, em grande parte, separada do controle administra-
tivo na empresa moderna.

3. Definir a relação de agência e o oportunismo administrativo e descrever suas impli-
cações estratégicas.

4. Explicar como três estratégias internas de governança – a concentração da pro-
priedade, a diretoria e a remuneração dos executivos – são usadas para monitorar e
controlar as decisões administrativas.

5. Discutir os tipos de compensação que os executivos recebem e seus efeitos sobre as
decisões estratégicas.

6. Descrever como a estratégia externa de governança corporativa – o mercado para controle
corporativo – atua como uma limitação às decisões estratégicas dos gerentes de alto nível.

7. Discutir o uso da governança corporativa em cenários internacionais, especialmente na
Alemanha e no Japão.

8. Descrever como a governança corporativa promove decisões estratégicas éticas e a
importância de tais comportamentos da parte dos executivos de alto nível.
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Caso de Abertura
Os Incentivos para a Alta Gerência são Altos Demais?

Os incentivos para a alta gerência, em muitas
empresas, dão opções de ações a seus principais
executivos. Em 1992, as empresas S&P 500 con-
cederam opções de ações no valor de cerca de US$
11 bilhões. Até o ano 2000, as opções concedidas
pelas empresas S&P 500 aumentaram para US$ 119
bilhões. No entanto, até 2002, as concessões de
opções das empresas S&P 500 caíram para US$ 71
bilhões – uma queda significativa em relação ao ano
anterior, causada pelo estouro (da bolha) de empre-
sas tecnológicas, mas ainda um valor seis vezes
maior que o da década anterior. Por outro lado, um
quadro com a remuneração de executivos produzido
pela Business Week revelou que os aumentos sala-
riais de 2004 foram moderados em relação aos de
2003. A remuneração dos CEOs das empresas S&P
500 aumentou 11,3% em 2004, o que está próximo
do ganho no índice de ações S&P 500, de 10,9%.
No entanto, comparativamente, os aumentos e a
remuneração total dos CEOs foram significativa-
mente maiores do que os do trabalhador médio, que
teve um aumento de 2,9%. Assim, embora os
aumentos salariais dos CEOs tenham sido modera-
dos em relação ao passado, eles ainda são muito
maiores que os do trabalhador médio nas firmas
administradas por esses CEOs.

As concessões de opções de compra de ações
foram moderadas em parte por causa da legislação,
como a Lei Sarbanes-Oxley (discutida mais adiante
neste capítulo), além de críticas de ativistas da go-
vernança corporativa, como o California Public Em-
ployees’ Retirement System (CalPERS) e o TIAA-
CREF, sobre a concessão excessiva de incentivos
de opções de ações. Além disso, uma nova deter-
minação do Financial Accounting Standards Board
(Declaração FASB nº 123) exige que as empresas
registrem as opções de ações como despesa desde
julho de 2005.

Muitas empresas foram contra essa deter-
minação, alegando que declarar as opções de
compra de ações como despesas prejudicaria os
ganhos das empresas de alta tecnologia, pois boa
parte da remuneração excessiva veio das empresas
de tecnologia. Elas argumentaram que muitas
empresas dispensariam as opções e o incentivo
para os funcionários compartilharem e promoverem
o crescimento da empresa. No entanto, pesquisas

sugerem que, embora declarar as opções como
despesas reduza o número de opções de compra
concedidas, isso não refrearia, de forma signi-
ficativa, a dependência das empresas tecnológicas
desse incentivo. Cerca de 20% das empresas de
tecnologia estão diminuindo as concessões ofere-
cidas e muitas estão reduzindo o número de
funcionários envolvidos, em especial, os funcio-
nários com cargos mais baixos. Assim, é provável
que os planos de opções de compra de ações
tornem-se mais direcionados à alta gerência (1) da
empresa do que aos funcionários em cargos
baixos. Isso provavelmente aumentará a já grande
diferença entre a remuneração dos CEOs e a dos
outros trabalhadores.

Muitas empresas conseguiram evitar a de-
claração das opções de compra como despesas,
pelo menos no curto prazo, ao disponibilizar as
opções de compra executivas antes da data de
vencimento original, antecipando assim a potencial
recompensa dos executivos em vários anos. Outras
empresas estão tentando realizar uma aquisição da
empresa alavancada com recursos de terceiros ou
uma compra, pois declarar as opções como
despesa reduziria significativamente a renda. Por
exemplo, declarar suas opções de ações como
despesas levou o Ask Jeeves, a quarta principal
ferramenta de busca da Internet, a reduzir seus
ganhos em 2004 de US$ 53,16 milhões para 
US$ 21,78 milhões. No entanto, antes de isso
acontecer, a IAC, um conglomerado da Internet
chefiado por Barry Diller, anunciou que iria adquirir
o Ask Jeeves como o centro de seus outros
negócios na Internet.

A preocupação com a declaração das opções
de compra como despesas tem reduzido o número
de opções de compra de ações concedidas. O
número médio de opções de compra de ações
concedidas por funcionário em 2004 foi de 123,
uma queda de 56% em relação às 277 opções de
compra por funcionários concedidas em 2001 para
as empresas S&P 500. É provável que a remu-
neração geral comece a se restringir conforme a
pressão dos acionistas e as mudanças esperadas
nos procedimentos contábeis reduzam as con-
cessões de opções de ações no futuro. Embora os
ganhos menores no preço das ações possam ter
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parte da culpa pela desvalorização dos pacotes de
opções de ações, a atenção da mídia também
restringiu a remuneração total dos executivos.
Outras empresas examinaram as fórmulas utilizadas
para determinar o valor das opções, buscando
utilizar uma fórmula que reduza a avaliação das
opções de compra ao menor valor admissível e,
assim, declarar as opções de compra como

despesa com o menor custo possível. Além disso,
para facilitar o uso das opções de compra de ações
como incentivo viável, uma série de opções de
compra de ações dos executivos das empresas
tem seu preço remarcado quando o preço das
ações de uma empresa cai significativamente. A
ética dessa remarcação continuará a ser discutida
nos círculos da governança corporativa.
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Como o Caso de Abertura ilustra, a remuneração de executivos como dispositivo de governança é uma parte cada vez

mais importante do processo de administração estratégica.1 Se o conselho tomar a decisão errada sobre a remuneração

do líder estratégico da empresa (por exemplo, o CEO), os acionistas e a empresa sofrerão as conseqüências.

A remuneração é utilizada para motivar os CEOs a agir no melhor interesse da empresa – em especial, dos acionistas.

Quando agirem assim, o valor da empresa deverá aumentar.

Quanto valem as ações tomadas por um CEO? O Caso de Abertura sugere que elas valem cada vez mais nos Estados

Unidos. Enquanto alguns críticos dizem que os CEOs norte-americanos recebem demais, os grandes aumentos em seus

incentivos nos últimos anos claramente advêm do vínculo de seus salários com o desempenho de suas empresas, e as

empresas norte-americanas tiveram desempenho melhor que muitas empresas de outros países. No entanto, pesquisas

revelam que empresas com uma distância menor entre a remuneração do CEO e de seus outros executivos principais

têm desempenho melhor, em especial quando a colaboração entre os membros da equipe de alta administração é mais

importante.2 A melhoria no desempenho é atribuída à melhor cooperação entre os membros da equipe da alta

administração. Outras pesquisas argumentam que os CEOs recebem uma remuneração excessiva quando a governança

corporativa é mais fraca.3 Também, como observado no Caso de Abertura, houve uma mudança nas práticas de

remuneração utilizadas para os altos executivos ao longo dos últimos anos, dadas as novas políticas em relação à

governança e à crescente atenção crítica da mídia.

Governança corporativa é o conjunto de estratégias utilizadas para administrar a relação entre os acionistas, que é

utlizado para determinar e controlar a direção estratégica e o desempenho das organizações.

Governança corporativa é o conjunto de estratégias utilizadas para administrar a relação entre os acionistas, que é

utilizado para determinar e controlar a direção estratégica e o desempenho das organizações.4 Em essência, a

governança corporativa preocupa-se em identificar maneiras de garantir que as decisões estratégicas sejam tomadas de

forma eficaz.5 A governança também pode ser entendida como um meio que as empresas utilizam para estabelecer a

ordem entre as partes (os proprietários da empresa e seus altos gerentes) cujos interesses possam ser conflitantes. Assim,

a governança corporativa reflete e faz cumprir os valores da empresa.6 Nas empresas modernas – em especial as dos

Estados Unidos e do Reino Unido – um dos objetivos principais da governança corporativa é garantir que os interesses

dos altos gerentes estejam alinhados aos interesses dos acionistas. A governança corporativa envolve a supervisão nas

áreas em que os proprietários, gestores e membros dos conselhos de administração possam ter conflitos de interesse.

Essas áreas incluem a eleição dos membros do conselho, a supervisão geral da remuneração do CEO e a supervisão mais

concentrada da remuneração dos membros do conselho, além da direção estratégica e estrutura geral da empresa.7

A governança corporativa foi enfatizada nos últimos anos, pois, como ilustra o Caso de Abertura, as estratégias

de governança corporativa às vezes falham em monitorar e controlar adequadamente as decisões da alta gerência.

Esta situação resultou em mudanças nas estratégias de governança em empresas no mundo todo, especialmente no

Fonte: B. Barnes e P. Grant, 2005, Barry Diller’s IAC selles NBC Universal stake, Wall Street Journal, 9 de junho, A3; L. Lavelle, 2005, A payday for perfor-
mance, Business Week, 28 de abril, 78; E. MacDonald, 2005, Optional end run, Forbes, 20 de junho, 62; E. MacDonald, 2005, A volatile brew: Companies
have found how to ease the impact of strict new stock options rules, Forbes, 15 de agosto, 70-71; J. S. McClenahen, 2005, The new rules, Industry Week,
Julho, 40-48; C. M. O’Connor, 2005, Are tech LBOs driven by option expensing? In June, FASB will make companies deduct option cost from earnings,
The Investment Dealer’s Digest, 4 de abril, 10-12; M. K. Ozanian e E. MacDonald, 2005, Paychecks on steroids, Forbes, 9 de maio, 134-138; K. Richard-
son, 2005, Stock options remain alive and well, Wall Street Journal, 25 de julho, C3; A. E. Sheng, 2005, Stock-option cuts to hit employees in lower ranks,
Wall Street Journal, 13 de julho, D3; A. Arya e H.-L. Sun, 2004, Stock option repricing: Heads I win, tails you lose, Journal of Business Ethics 50(4): 297-
312; R. Simon, 2004, Stock-option awards sharply cut; Value fell 41 percent for CEOs, 53 percent for lower-level, Wall Street Journal, 14 de dezembro, D3.
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que diz respeito aos esforços dirigidos a melhorar o desempenho dos conselhos de administração. Essas mudanças

freqüentemente provocam confusão sobre o devido papel do conselho. De acordo com um observador, “Dependendo

da empresa, as perspectivas são bastante diferentes: alguns conselhos contentam-se em verificar as regulamentações

de conformidade, ao passo que outros pensam em mudar a maneira fundamental como administram, e alguns estão

preocupados por terem passado a microadministrar o CEO e a empresa. Há bastante tumulto e busca coletiva.”8 Um

segundo motivo mais positivo para esse interesse é que evidências sugerem que um sistema de controle e governança

corporativa funcionando bem pode criar vantagem competitiva para uma empresa.9 Por exemplo, sugeriu-se que

uma estratégia de governança – a diretoria – está se transformando rapidamente em uma grande força estratégica

nas empresas norte-americanas.10 Assim, neste capítulo descrevemos as ações concebidas para implementar

estratégias que se concentram nos mecanismos de monitoramento e controle, que podem ajudar a garantir que as

ações da alta gerência contribuam para a competitividade estratégica da empresa e para sua capacidade de obter

retornos acima da média.

A governança corporativa eficaz também é do interesse das nações.11 Como foi afirmado por um estudioso, “Todo

país deseja que as empresas que atuam dentro de seu território floresçam e cresçam de forma a gerar empregos, riqueza

e satisfação, não só para melhorar os padrões de vida no aspecto material, mas também para intensificar a coesão social.

Essas aspirações não podem ser realizadas, a menos que essas empresas sejam internacionalmente competitivas de

forma sustentável, e é essa perspectiva de médio e longo prazo que torna a boa governança corporativa tão

fundamental”.12

A governança corporativa reflete, assim, as normas da empresa, que, por sua vez, refletem as normas sociais.13 Em

muitas empresas, os acionistas responsabilizam os gerentes de alto nível (2) por suas decisões e os resultados que elas

geram. Como ocorre com essas empresas e seus conselhos de administração, os países que regem suas corporações de

maneira eficaz podem obter uma vantagem competitiva sobre países rivais. Em vários países, mas especialmente nos

Estados Unidos e no Reino Unido, o objetivo fundamental das organizações empresariais é maximizar o valor para o

acionista.14 Normalmente, os acionistas são tratados como a principal parte interessada da empresa, pois são seus

proprietários legais. Os proprietários da empresa esperam que os gerentes de alto nível e outros que influenciem nas

ações da empresa (como a diretoria, por exemplo) tomem ações que resultem no aumento do valor da empresa e,

assim, da riqueza dos proprietários.15

Na primeira seção deste capítulo, descrevemos a relação que é o alicerce sobre o qual a empresa moderna é

construída: a relação entre os proprietários e os gerentes de alto nível. A maior parte deste capítulo é usada para

explicar as diversas estratégias que os proprietários utilizam para controlar os gerentes de alto nível e garantir que

cumpram com a responsabilidade de aumentar o valor para o acionista.

Três estratégias internas de governança e uma única externa são utilizadas na empresa moderna. As três estratégias

internas de governança que descrevemos neste capítulo são: (1) a concentração da propriedade, como representada por

tipos de acionistas e seus diferentes incentivos para monitorar os gerentes de alto nível; (2) a diretoria; e (3) a

remuneração de executivos. A seguir, consideramos o mercado para controle corporativo, uma estratégia externa de

governança corporativa. Basicamente, esse mercado é um conjunto de potenciais proprietários buscando adquirir

empresas subvalorizadas e obter retornos acima da média sobre seus investimentos ao substituir equipes de

administração ineficazes.16 O foco do capítulo então muda para a questão da governança corporativa internacional.

Descrevemos brevemente as abordagens de governança utilizadas nas empresas alemãs e japonesas, cujas estruturas

tradicionais de governança estão sendo afetadas pela realidade da concorrência global. Em parte, essa discussão sugere

que as estruturas utilizadas para administrar as empresas globais em vários países diferentes, incluindo Alemanha,

Japão, Reino Unido e Estados Unidos, estão se tornando cada vez mais parecidas. Encerrando nossa análise da

governança corporativa está uma reflexão sobre a necessidade dessas estratégias de controle para estimular e apoiar o

comportamento ético nas organizações.

O importante é que as estratégias discutidas neste capítulo podem influenciar, de maneira positiva, a governança da

empresa moderna, que tem colocado responsabilidade e autoridade significativas nas mãos da alta gerência. Os gerentes

de alto nível mais eficazes entendem a sua responsabilidade pelo desempenho da empresa e reagem de forma positiva às

estratégias de governança corporativa.17 Além disso, os proprietários da empresa não devem esperar que uma única

estratégia permaneça eficaz ao longo do tempo. Em vez disso, o uso de várias estratégias permite aos proprietários

administrar a empresa de forma a aumentar a competitividade estratégica e o valor financeiro de sua empresa. No

entanto, com várias estratégias de governança em operação ao mesmo tempo, também é possível que algumas delas

entrem em conflito.18 Analisamos mais adiante como esses conflitos podem ocorrer.
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Separação entre Propriedade e Controle Administrativo

Historicamente, as empresas norte-americanas eram administradas por seus fundadores-proprietários e seus descen-

dentes. Nesses casos, a propriedade e o controle corporativos residiam nas mesmas pessoas. Conforme as empresas

ficaram maiores, “a revolução administrativa levou a uma separação entre propriedade e controle na maioria das

grandes corporações, quando o controle da empresa foi transferido dos empresários para os gerentes de alto nível

profissionais, enquanto a propriedade foi dispersa entre milhares de acionistas desorganizados, que foram retirados da

administração diária da empresa.”19 Essas mudanças criaram a empresa de capital aberto moderna, que tem sua base na

separação eficiente entre propriedade e controle administrativo. Auxiliando a separação está uma premissa jurídica

básica que sugere que o principal objetivo das atividades de uma empresa é aumentar o lucro da empresa e, portanto, os

ganhos financeiros de seus proprietários (os acionistas).20

A separação entre propriedade e controle administrativo permite aos acionistas comprar ações, o que lhes dá direito

a obter receita (retornos residuais) das operações da empresa após o pagamento das despesas. No entanto, esse direito

exige que também assumam o risco caso as despesas da empresa ultrapassem sua receita. Para administrar esse risco do

investimento, os acionistas mantêm um portfólio diversificado, investindo em várias empresas para reduzir seu risco

total.21 Conforme os acionistas diversificam seus investimentos em uma série de corporações, o seu risco diminui. O mau

desempenho ou fracasso de uma das empresas nas quais investem tem menor impacto geral. Assim, os acionistas se

especializam em administrar seu risco de investimento.

Em empresas pequenas, os gerentes de alto nível freqüentemente são os proprietários com alta participação acionária,

então há menos separação entre a propriedade e o controle administrativo. Na verdade, há um grande número de

empresas familiares nas quais a propriedade e o controle administrativo não são separados. Nos Estados Unidos, pelo

menos um terço das 500 principais empresas de S&P têm propriedade familiar substancial, detendo uma média de 18%

das ações em circulação. E as empresas familiares têm desempenho melhor quando um membro da família é o CEO do

que quando o CEO é de fora.22 Em muitos outros países, como os países latino-americanos, asiáticos e alguns países

europeus, as empresas familiares são a forma dominante.23 A principal finalidade da maioria dessas empresas é aumentar a

riqueza da família, o que explica por que um CEO da família é melhor do que um CEO de fora.24 Há pelo menos dois

problemas críticos em empresas controladas por famílias. Primeiro, conforme elas crescem, poderão não ter acesso a todas

as habilidades necessárias para administrar a empresa de forma eficaz e aumentar o seu retorno para a família. Assim, elas

podem precisar de gente de fora. Além disso, conforme crescem, podem precisar buscar capital externo e assim ceder um

pouco da participação acionária. Nesses casos, a proteção dos direitos dos acionistas minoritários se torna importante.25

Para evitar esses problemas potenciais, quando essas empresas crescem e ficam mais complexas, seus diretores-

proprietários podem contratar especialistas em administração. Essas administrações tomam decisões importantes na

empresa do proprietário e são remuneradas com base nas suas habilidades decisórias. Como especialistas na tomada de

decisão, os gerentes de alto nível são agentes dos proprietários da empresa e espera-se que eles usem suas habilidades

decisórias para operar a empresa dos proprietários de forma a aumentar o retorno sobre o seu investimento.26

Sem a especialização do proprietário (acionista) em suportabilidade de riscos e a especialização da administração

na tomada de decisão, uma empresa pode ficar restrita à capacidade de seus proprietários de administrar e tomar

decisões estratégicas eficazes. Assim, a separação e a especialização da propriedade (suportabilidade de riscos) e do

controle administrativo (tomada de decisão) devem produzir os retornos mais altos para os proprietários da empresa.

O valor para o acionista é refletido pelo preço das ações da empresa. Como foi dito antes, as estratégias de

governança corporativa, como a diretoria ou a remuneração com base no desempenho de uma empresa, são o motivo

pelo qual os CEOs mostram preocupação com o preço das ações da empresa. Como foi descrito no Caso de Abertura, a

remuneração de incentivo dos CEOs refletiu, em geral, o ganho das empresas S&P 500 em 2004.

Uma relação de agência existe quando uma ou mais pessoas (chefe ou chefes) contratam uma ou mais pessoas (agente

ou agentes) como especialistas em tomada de decisão para executar um serviço.

Relações de Agência
A separação entre proprietários e gerentes de alto nível cria uma relação de agência. Uma relação de agência existe

quando uma ou mais pessoas (dono/os) contratam uma ou mais pessoas (agente/es) como especialistas em tomada de
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decisão para executar um serviço.27 Assim, uma relação de agência é estabelecida quando uma parte delega a

responsabilidade decisória para uma segunda parte em troca de remuneração (Ver a Figura 10.1).28 Além da relação

entre acionistas e altos executivos, outros exemplos de relações de agência são as estabelecidas entre consultores e

clientes, e segurado e seguradora. Há ainda, dentro das organizações, uma relação de agência entre os gerentes e seus

funcionários, além de entre os altos executivos e os proprietários da empresa.29 Nas empresas modernas, os gerentes

devem entender os vínculos entre essas relações e a eficácia da empresa.30 Embora a relação de agência entre gerentes e

funcionários seja importante, neste capítulo nos concentraremos na relação de agência entre os proprietários da

empresa (os donos) e seus gerentes de alto nível (os agentes dos donos), pois essa relação está diretamente ligada a

como as estratégias da empresa são implementadas.

A separação entre propriedade e controle administrativo pode ser problemática. Pesquisas mostram evidências que

documentam uma série de problemas de agência nas empresas modernas.31 Os problemas podem surgir porque o dono e

o agente têm interesses e objetivos diferentes ou porque os acionistas não têm controle direto das grandes corporações de

capital aberto. Os problemas também surgem quando um agente toma decisões que resultam na busca por objetivos que

estão em conflito com os objetivos dos donos. Assim, a separação entre propriedade e controle tem o potencial de permitir

que interesses divergentes (entre os donos e os agentes) venham à tona, o que pode levar ao oportunismo administrativo.

Oportunismo administrativo é a busca dos próprios interesses por meio de logro (ou seja, artimanhas ou engodo).

Oportunismo administrativo é a busca dos próprios interesses por meio de logro (ou seja, artimanhas ou engodo).32

O oportunismo é tanto uma atitude (p. ex., uma inclinação) como um conjunto de comportamentos (ou sejam, atos

específicos de interesse próprio).33 Não é possível que os donos saibam de antemão quais agentes agirão de forma

oportunista ou não. As reputações dos altos executivos são um indicador imperfeito e o comportamento oportunista

não pode ser observado até que tenha ocorrido. Assim, os donos estabelecem estratégias de governança e controle para

prevenir que os agentes ajam de forma oportunista, muito embora apenas alguns tenham a probabilidade de fazê-lo.34

Sempre que os donos delegam responsabilidades decisórias aos agentes, há a oportunidade para conflitos de

interesse. Os altos executivos, por exemplo, podem tomar decisões estratégicas que aumentem seu bem-estar pessoal e

diminuam seu risco pessoal.35 Decisões como essas evitam o aumento da riqueza dos acionistas. As decisões sobre

diversificação de produtos demonstram essas possibilidades.

FIGURA 10.1 Uma Relação de Agência

Acionistas (Donos)
•  Proprietários da empresa

Uma Relação de Agência
•  Especialistas em suportabilidade 
    de riscos (donos)
Remunerando
•  Um especialista na tomada de 
    decisão administrativa (agente)

Gerentes de alto nível (Agentes)
•  Tomadores de decisão

Contratam

e Criam
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Diversificação de Produtos como Exemplo de Problema de Agência
Como foi explicado no Capítulo 6, uma estratégia no nível corporativo para diversificar as linhas de produtos da

empresa pode intensificar a competitividade estratégica de uma empresa e aumentar seus retornos, o que serve tanto

aos interesses dos acionistas quanto aos dos altos executivos. No entanto, a diversificação de produtos pode resultar em

dois benefícios para os gerentes de alto nível que os acionistas não apreciam, então os executivos poderão preferir a

diversificação de produtos mais do que os acionistas.36

Primeiro, a diversificação normalmente aumenta o tamanho de uma empresa e o tamanho está positivamente

relacionado com a remuneração dos executivos. Além disso, a diversificação aumenta a complexidade de administração

da empresa e sua rede de negócios, e pode, assim, exigir mais remuneração, em razão dessa complexidade.37 Assim, uma

maior diversificação de produtos oferece uma oportunidade para os altos executivos aumentarem sua remuneração.38

Segundo, a diversificação de produtos e a conseqüente diversificação do portfólio de negócios da empresa pode

reduzir o risco de emprego dos altos executivos. O risco de emprego administrativo é o risco de perda do emprego,

perda da remuneração e perda da reputação administrativa.39

Esses riscos são reduzidos com uma maior diversificação, pois uma empresa e sua diretoria estão menos vulneráveis

à redução na demanda associada com um negócio ou linha de produtos única ou em número limitado. Por exemplo, a

Kellogg Co. concentrava-se praticamente só na linha de cereais matinais em 2001, quando sofreu sua primeiríssima

perda de liderança de participação no mercado para a eterna segunda colocada, a General Mills, Inc. Com a nomeação

de Carlos Gutierrez, um diretor de longa data da Kellogg, para o cargo de CEO, a empresa iniciou-se em uma nova

estratégia para superar seu mau desempenho. O ambiente competitivo estava difícil por causa do surgimento de

produtos premium de marcas próprias (private label) e das freqüentes guerras de preços. Além disso, a consolidação do

varejo espremeu as vendas gerais do segmento e levou a uma ampla concentração na redução de custos. Para reduzir o

risco de uma tentativa de mudança do controle acionário em decorrência do baixo preço das ações, a Kellogg adquiriu a

Keebler Foods Co. em 2001. Como resultado, sua receita geral aumentou de US$ 6 bilhões para US$ 8,3 bilhões em

2002. Enquanto seu escopo diversificado aumentava, ela também se direcionou para uma mudança de “volume para

valor” e implementou uma segunda estratégia chamada “administrando para o caixa”, pela qual a empresa aumentou

significativamente sua remuneração de incentivos para os gerentes divisionais, estimulando-os a concentrarem-se em

inovações aperfeiçoadas nas divisões mais centralizadas.40 Por meio dessa abordagem, os ganhos da Kellogg foram

suficientemente substanciais para que a empresa conseguisse aumentar seus dividendos em 10% em 2005 – o primeiro

aumento de dividendos em cinco anos. O preço das ações da Kellogg dobrou durante o mandato de Gutierrez como

CEO e, por meio dessa jogada de diversificação, o seu risco de perder o emprego ficou bastante reduzido.41

Outra preocupação que pode representar um problema de agência são os fluxos de caixa livres da empresa, cujo

controle é exercido pelos altos executivos. Os fluxos de caixa livres são os recursos remanescentes após a empresa ter

investido em todos os projetos que têm valores presentes líquidos positivos (VPL) dentro de seus negócios em andamento.42

Antecipando resultados positivos, os gerentes podem decidir investir esses fundos em produtos que não estão associados às

atuais linhas de negócios da empresa, para aumentar o seu nível de diversificação. A decisão administrativa de usar fluxos de

caixa livres para superdiversificar a empresa é um exemplo de comportamento administrativo oportunista e interesseiro. Em

oposição aos gerentes de alto nível, os acionistas podem preferir que os fluxos de caixa livres sejam distribuídos entre eles

como dividendos, para que possam controlar como o dinheiro é investido.43

A curva S na Figura 10.2 ilustra o nível ideal de diversificação dos acionistas. Os proprietários buscam o nível de

diversificação que reduza o risco de fracasso completo da empresa, ao mesmo tempo em que aumente o valor da empresa

por meio do desenvolvimento de economias de escala e de escopo (Ver o Capítulo 6). Das quatro estratégias de

diversificação no nível empresarial mostradas na Figura 10.2, os acionistas provavelmente preferem a posição

diversificada indicada pelo ponto A na curva S – uma posição que está localizada entre o negócio dominante e as

estratégias de diversificação restrita relacionadas. Obviamente, o nível ideal de diversificação buscado pelos proprietários

varia de empresa para empresa.44 Entre os fatores que afetam as preferências dos acionistas estão o segmento principal da

empresa, a intensidade da rivalidade entre os concorrentes nesse segmento e a experiência da equipe de diretoria com a

implementação de estratégias de diversificação.

Da mesma forma que os chefes, os altos executivos – enquanto agentes – também buscam um nível ideal de

diversificação. Um desempenho decadente em decorrência da diversificação excessiva de produtos aumenta a

probabilidade de que o controle corporativo da empresa seja adquirido no mercado. Após uma empresa ser adquirida, o

risco de emprego para seus altos executivos aumenta substancialmente. Além disso, as oportunidades de emprego de
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um diretor no mercado externo de mão-de-obra administrativa (discutido no Capítulo 12) são afetadas de forma

negativa pelo mau desempenho da empresa. Assim, os altos executivos preferem a diversificação, mas não a ponto de ela

aumentar seu risco de emprego e reduzir suas oportunidades de trabalho.45 A curva M na Figura 10.2 mostra que os

executivos preferem níveis mais altos de diversificação de produtos do que os acionistas. Os altos executivos podem

preferir o nível de diversificação mostrado pelo ponto B na curva M.

Em geral, os acionistas preferem estratégias mais arriscadas e diversificação mais concentrada. Eles reduzem seu

risco ao deter um portfólio diversificado de investimentos acionários.

É óbvio que os gerentes de alto nível não podem equilibrar o seu risco de emprego trabalhando para um portfólio

diversificado de empresas. Assim, os altos executivos podem preferir um nível de diversificação que aumente o tamanho da

empresa e sua remuneração e que reduza o seu risco de emprego. Assim, a diversificação de produtos é um problema

potencial de agência que pode resultar nos chefes arcando com os custos para controlar o comportamento de seus agentes.

Os custos de agência são a soma de custos de incentivos, de monitoramento, de cumprimento e das perdas financeiras

individuais contraídas pelos chefes porque as estratégias de governança não conseguem garantir a obediência completa

do agente.

Custos de Agência e Estratégias de Governança
O conflito potencial ilustrado pela Figura 10.2, aliado ao fato de que os donos não sabem quais gerentes de alto nível

poderão agir de forma oportunista, demonstra porque os donos estabelecem estratégias de governança. No entanto, a

empresa incorre em custos quando utiliza uma ou mais estratégias de governança. Os custos de agência são a soma de

custos de incentivos, de monitoramento, de cumprimento e das perdas financeiras individuais contraídas pelos chefes

porque as estratégias de governança não conseguem garantir a obediência completa do agente. Se uma empresa for

diversificada, os custos de governança aumentam, pois fica mais difícil monitorar o que acontece dentro da empresa.46

Em geral, os interesses administrativos podem prevalecer quando as estratégias de governança são fracas, como

exemplificado quando se confere, aos gerentes de alto nível, uma autonomia significativa para a tomada de decisões

estratégicas. No entanto, se a diretoria controlar a autonomia dos gerentes de alto nível ou se outras fortes estratégias de

governança forem utilizadas, as estratégias da empresa deverão refletir melhor os interesses dos acionistas. Mais

recentemente, os observadores da governança ficaram preocupados com atitudes mais ultrajantes do que com uma

estratégia corporativa ineficiente.

Capítulo 10 | Governança Corporativa 281

FIGURA 10.2 Diversificação e Risco dos Acionistas e Gerentes de Alto Nível
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Por causa de comportamentos fraudulentos, como o que foi descoberto na Enron e na WorldCom, as preocupações

relacionadas à governança corporativa aumentaram. Em 2002, o Congresso dos Estados Unidos promulgou a Lei

Sarbanes-Oxley (SOX), que aumentou a intensidade das estratégias de governança corporativa conforme foi

implementada em 2003 e 2004.47 Essas mudanças na governança e as reações a elas associadas são descritas no Enfoque

Estratégico, que detalha as mudanças acarretadas pela Lei SOX.

Pesquisas sugerem que a aplicação mais intensiva das estratégias de governança pode produzir mudanças

significativas nas estratégias. William Donaldson, então presidente da SEC, argumentou que o colapso da confiança dos

investidores após o caso da Enron e outros escândalos sugere que o setor corporativo dos Estados Unidos precisa de

uma governança mais intensa para que a continuidade dos investimentos no mercado de ações promova o crescimento.

Donaldson disse: “Os custos da conformidade em curto prazo, em especial, os esforços para melhorar os controles

internos e a governança corporativa sobre os relatórios financeiros, devem ser encarados como um investimento. Em

longo prazo, as reformas realizadas em decorrência da SOX resultarão em práticas corporativas mais seguras e em

relatórios financeiros mais confiáveis.”48

No entanto, outros argumentam que os custos indiretos da SOX – o impacto sobre a formulação e implementação

da estratégia – exercem uma influência ainda maior.49 Isto é, por causa da governança mais intensa, as empresas podem

tomar decisões bem menos arriscadas e, assim diminuir significativamente a riqueza potencial dos acionistas. Stephen

Odland, o novo CEO da Office Depot, é um defensor da lei, mas declarou: “Se assustarmos os gerentes de alto nível ao

ponto de eles não estarem dispostos a arriscar nada, poderemos prejudicar nossa economia e nossa capacidade de

competir no mundo”.50 Jack Lambeth, vice-presidente de tecnologia da informação e líder da iniciativa para adequação

à SOX, na Blackboard, uma empresa de tecnologia de ensino, gastou cerca de US$ 1,5 milhão implementando a SOX até

o final de 2005. A Blackboard abriu seu capital em 2004 e ganhou US$ 5,6 milhões em seu primeiro ano. Conse-

qüentemente, o dinheiro gasto na implementação da SOX custou à empresa uma parte significativa de seu poder de

ganhos. Lambeth disse: “O dinheiro gasto para garantir que estamos cumprindo a SOX poderia ter sido gasto para

aumentar nosso território de vendas ou investido em nossa infra-estrutura de hospedagem na Web”. Como resultado,

sugere ele, a SOX forçará muitas empresas que estão começando agora a pensarem em se vender para uma empresa

grande em vez de abrir seu capital como, por exemplo, a Ask Jeeves, que foi adquirida pela IAC (Ver o Caso de

Abertura).

Isso poderia reduzir o número de investimentos de capital de risco e, por fim, diminuir o número de ofertas

públicas iniciais (IPOs). Um observador disse: “Muitos conselhos estão atentos ao seu papel de supervisão do valor

corporativo. No entanto, os CEOs e os membros do conselho foram desviados de questões estratégicas mais

importantes para atender aos prazos de cumprimento pormenorizados da Lei Sarbanes-Oxley. Os conselhos precisam

reenfocar três processos estratégicos fundamentais: o planejamento estratégico, a avaliação de riscos e a renovação, que

inclui o planejamento da sucessão”.51

A seguir, explicamos os efeitos das diferentes estratégias de governança sobre as decisões que os gerentes de alto

nível tomam sobre escolha e uso das estratégias da empresa.

Tanto o número de grandes acionistas como a porcentagem total de suas ações definem a concentração da

propriedade.

Os grandes acionistas normalmente detêm pelo menos 5% das ações emitidas de uma empresa.

Concentração da Propriedade

Tanto o número de grandes acionistas como a porcentagem total de suas ações definem a concentração da
propriedade. Os grandes acionistas normalmente detêm pelo menos 5% das ações emitidas de uma empresa. A

concentração da propriedade como estratégia de governança recebeu um interesse considerável, pois os grandes

acionistas estão cada vez mais ativos em suas exigências de que as corporações adotem estratégias de governança

eficazes para controlar as decisões administrativas.52

Em geral, a propriedade difusa (um grande número de acionistas com pequena participação acionária e poucos

grandes acionistas, se houver) produz um monitoramento ruim das decisões dos diretores. Entre outros problemas, a

propriedade difusa torna difícil para os proprietários coordenar suas ações de forma eficaz. A diversificação das linhas
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Enfoque Estratégico
A Lei Sarbanes-Oxley Aumenta a Intensidade da
Governança
As empresas dos Estados Unidos estão passando por uma tendência significativa de
reformar as práticas de governança corporativa. Esse movimento de reforma foi
acarretado por uma série de fracassos de governança corporativa ocorridos a partir
de 2002, quando os acionistas de muitas empresas vivenciaram fraudes em
decorrência de falhas de controle interno ou controles internos ruins, permitindo a
executivos antiéticos em empresas como Enron, WorldCom, Adelphia e Tyco muita
liberdade de ação. Em resposta a essa crise na governança, o Congresso norte-
americano promulgou a Lei Sarbanes-Oxley em 2002.

Essa lei ampliou os poderes de regulamentação da U.S. Securities and Exchange
Commission – SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) sobre os
procedimentos de governança corporativa. A SEC surgiu após um outro fracasso, o
colapso do mercado de ações norte-americano em 1929. Em particular, a recém-
criada SEC promoveu a introdução de auditores externos independentes para
verificar se as demonstrações contábeis das empresas estavam corretas. Além disso,
as empresas de capital aberto tinham que encaminhar suas demonstrações contábeis
trimestrais e anuais à SEC. Esse sistema funcionou bem até que casos como os da
Enron e da WorldCom transpuseram a principal salvaguarda da SEC, a avaliação
independente de demonstrações contábeis por auditores externos.

Enquanto os contadores forenses examinavam os processos da Enron e da
WorldCom, eles descobriram que a Arthur Andersen, empresa de auditoria externa
da Enron, tinha sido cooptada para esses esquemas fraudulentos, principalmente
porque a Andersen tinha um importante setor de consultoria que não tinha nenhuma
ligação com a auditoria externa da Enron. A quantidade de serviços de consultoria
não permitia que o serviço de auditoria agisse de forma independente do setor de
consultoria da empresa. Se os serviços fossem independentes, a Arthur Andersen
provavelmente teria sobrevivido. No entanto, quando semelhanças com o caso da
Enron foram descobertas na WorldCom, outro cliente de auditoria externa, e tomou-
se conhecimento de que a Arthur Andersen também mantinha negócios de
consultoria com a WorldCom, a Arthur Andersen perdeu muita credibilidade e acabou
por ser liquidada, em decorrência de seus grandes lapsos em ética.

A falência da Enron ocorreu em 200 e a Lei SOX foi implementada em 2002, com
seus efeitos se fazendo sentir em 2003 e, especialmente, em 2004. A Lei Sarbanes-
Oxley “introduziu uma nova era de governança corporativa, incluindo exigências para
independência dos auditores, a restrição de empresas envolvidas na contabilidade
dos serviços de auditoria e consultoria, a independência dos comitês dos conselhos
de administração da empresa, a avaliação administrativa dos controles internos e a
certificação pessoal dos relatórios financeiros pelos CEOs e diretores financeiros das
empresas.” Essa lei foi aprovada no Senado com uma votação de 99 contra zero. No
entanto, desde sua promulgação, houve uma série de discussões sobre algumas
diretrizes controversas.

O ponto alto das controvérsias tem sido a despesa que as grandes empresas têm
tido para cumprir a lei. De acordo com o American Institute of Certified Public
Accountants, os custos de auditoria interna aumentaram em 32% por causa da SOX.
O Financial Executive Institute calculou que os custos médios para cumprir a lei são
da ordem de US$ 3,14 milhões. Algumas empresas de capital fechado decidiram
permanecer de capital fechado e uma série de empresas de capital aberto anunciou
sua intenção de fechar seu capital; um relatório sugere um aumento de 30% no
fechamento do capital desde a promulgação da Sarbanes-Oxley. Além disso,
algumas empresas estrangeiras decidiram deixar de negociar suas ações nas bolsas
de valores norte-americanas, para evitar os custos da Sarbanes-Oxley.

Uma série de estados – incluindo Califórnia, Colorado, Illinois, Kentucky, Mary-
land, Montana, Nova Jersey, Novo México, Nova York, Ohio, Pensilvânia, Massa-
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chusetts e Texas – adotaram ou estão pensando em adotar disposições ao estilo da
Sarbanes-Oxley, que também seriam aplicáveis às empresas de capital fechado dentro de
seus estados. As leis freqüentemente refletem os princípios encontrados na Lei SOX,
incluindo a “transparência, independência e responsabilidade final”. Dessa forma, a
implementação da Lei SOX indica uma maior intensidade de monitoramento para as partes
interessadas da empresa envolvidas na governança corporativa.

Fontes: D. R. Dalton e C. M. Dalton, 2005, Sarbanes-Oxley legislation and the private company: If not a marriage, then cer-
tainly an engagement, Journal of Business Strategy, 26(2): 7-8; W. J. Hass e S. G. Pryor, IV, 2005, The board’s role in corpo-
rate renewal, Journal of Private Equity, 8(2): 12; D. Henry, A. Borrus, L. Lavelle, D. Brady, M. Arndt e J. Weber, 2005, Death,
taxes and Sarbanes-Oxley? Executives may be frustrated with the law’s burdens, but corporate performance is here to stay,
Business Week, 17 de janeiro, 28-31; R. Marden e R. Edwards, 2005, The Sarbanes-Oxley ‘axe’, The CPA Journal, abril, 6-10;
J. McTague, 2005, Corporate tangle, Barron’s, 4 de abril, 19; B. McLean e P. Elkind, 2003, The Smartest Guy in the Room:
The Amazing Rise and Scandalous Fall of Enron, New York: Penguin Group.

de produtos da empresa além do nível ideal para os acionistas pode ser resultado do monitoramento ineficaz das

decisões dos gerentes de alto nível. Níveis mais altos de monitoramento poderiam estimular os gerentes de alto nível a

evitar decisões estratégicas que prejudiquem o valor dos acionistas. Na verdade, evidências mostram que a concentração

da propriedade está associada a níveis mais baixos de diversificação dos produtos da empresa.53 Assim, com altos níveis

de concentração da propriedade, a probabilidade é maior de que as decisões estratégicas dos gerentes de alto nível sejam

voltadas para maximização do valor dos acionistas.

Como foi observado, tal concentração de propriedade exerce influência sobre as estratégias e sobre o valor da

empresa. É interessante notar que pesquisas na Espanha mostram uma relação curvilínea entre a concentração de

acionistas e o valor da empresa. Em níveis moderados de concentração de acionistas, o valor da empresa aumentou; em

altos níveis de concentração, o valor da empresa diminuiu para os acionistas, em especial para os acionistas

minoritários.54 Quando os grandes acionistas têm um alto grau de riqueza, eles têm poder em relação aos acionistas

minoritários para extrair riqueza da empresa, especialmente quando exercem cargos administrativos. A importância dos

conselhos de administração para mitigar a alienação do valor dos acionistas minoritários foi descoberta nos Estados

Unidos, com relação à forte propriedade familiar que tem incentivos para se apoderar da riqueza dos acionistas.55 Tal

expropriação é freqüentemente encontrada em países como a Coréia, onde os direitos dos acionistas minoritários não

são tão protegidos como nos Estados Unidos.56 No entanto, nos Estados Unidos, boa parte dessa concentração vem do

aumento da propriedade acionária por investidores institucionais.

A Crescente Influência dos Proprietários Institucionais
Um estudo clássico publicado nos anos de 1930 dizia que a empresa “moderna” tinha se caracterizado por uma

separação entre propriedade e controle.57 Essa mudança ocorreu principalmente porque o crescimento impediu os

proprietários-fundadores de manter sua posição dupla em suas empresas cada vez mais complexas. Mais recentemente,

outra mudança ocorreu: a propriedade de muitas corporações modernas está agora concentrada nas mãos de

investidores institucionais, em vez de nas de acionistas individuais.58

Proprietários institucionais são instituições financeiras, como os fundos mútuos de ações e os fundos de pensão, que

controlam posições de grande participação acionária.

Proprietários institucionais são instituições financeiras, como os fundos mútuos de ações e os fundos de pensão,

que controlam posições de grande participação acionária. Por causa de suas proeminentes condições de propriedade, os

proprietários institucionais, enquanto grandes acionistas, são uma poderosa estratégia de governança. Instituições desse

tipo agora detêm mais de 50% das ações das grandes empresas norte-americanas e, dentre as 1.000 maiores empresas,

elas detêm, em média, 56% das ações. Só os fundos de pensão controlam cerca de metade do patrimônio líquido

corporativo.59

Esses percentuais de propriedade sugerem que, como investidores, os proprietários institucionais têm tanto o

tamanho como o incentivo para disciplinar os gerentes de alto nível ineficazes e podem influenciar significativamente a
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escolha das estratégias e as decisões estratégicas gerais de uma empresa.60 Evidências indicam que acionistas

institucionais e outros grandes acionistas estão se tornando cada vez mais ativos em seus esforços para influenciar as

decisões estratégicas de uma empresa. De início, esses acionistas ativistas e investidores institucionais se concentravam

no desempenho e responsabilidade dos CEOs e contribuíram para a expulsão de vários deles. Eles agora estão de olho no

que acreditam ser conselhos de administração ineficazes.61

Por exemplo, o CalPERS fornece aposentadoria e plano de saúde para mais de 1,3 milhões funcionários públicos

aposentados e na ativa. Como o maior fundo de pensão de funcionários públicos dos Estados Unidos, geralmente se

pensa que o CalPERS age agressivamente para promover decisões e ações de governança que ele acredita que

aumentarão o valor do acionista nas empresas em que investe.62 O maior investidor institucional, TIAA-CREF, tomou

atitudes semelhantes às do CalPERS, mas com uma postura menos agressiva publicamente. Até o momento, as

pesquisas sugerem que o ativismo dessas instituições pode não ter um feito direto sobre o desempenho da empresa, mas

que a sua influência pode ser indireta, por meio de seus efeitos sobre as decisões estratégicas importantes, como as

relacionadas com a diversificação internacional e a inovação.63 Com a maior intensidade da governança associada à

aprovação da Lei SOX, os investidores institucionais, assim como outros grupos, se animaram com o seu ativismo.

Conselho Diretor

Normalmente os acionistas monitoram as decisões e ações de uma empresa por meio do conselho diretor. Os acionistas

elegem os membros para o conselho de sua empresa. Espera-se que os eleitos supervisionem os gerentes de alto nível e

garantam que a empresa seja operada de forma a aumentar a riqueza dos acionistas. Mesmo com grandes investidores

institucionais detendo a maior parte da propriedade acionária nas empresas norte-americanas, a propriedade difusa

continua a existir na maioria das empresas, o que significa que, em grandes corporações, o monitoramento e o controle

da diretoria por acionistas distintos é limitado.

Além disso, as grandes instituições financeiras, como os bancos, não podem ter participação acionária direta em

empresas nem ter representantes nos conselhos de administração das empresas, embora isso não ocorra na Europa ou

outros lugares.64 Essas condições destacam a importância da diretoria para a governança corporativa. Infelizmente, com

o tempo, conselhos de administração não foram muito eficazes em monitorar e controlar as decisões da alta gerência.65

Como foi observado no Enfoque Estratégico, os conselhos estão sofrendo cada vez mais pressão dos acionistas,

legisladores e órgãos reguladores para serem mais enérgicos em seu papel de supervisão e, assim, prevenir ações

inadequadas por parte dos altos executivos. Se as mudanças forem instituídas como explicado no Enfoque Estratégico,

os conselhos terão cada vez mais força para influenciar as ações dos gerentes de alto nível e as direções de suas

empresas. Além disso, os conselhos não desempenham só um papel de monitoramento, mas também fornecem recursos

às empresas. Esses recursos incluem seu conhecimento pessoal e experiência, além de seu acesso aos recursos de outras

empresas por meio de contatos e relacionamentos externos.66

O conselho diretor é um grupo de pessoas eleitas cuja principal responsabilidade é atuar de acordo com os interesses dos

proprietários, ao monitorar e controlar formalmente os altos executivos de uma empresa.

O conselho diretor é um grupo de pessoas eleitas cuja principal responsabilidade é atuar de acordo com os interesses

dos proprietários, ao monitorar e controlar formalmente os altos executivos de uma empresa.67 Os conselhos têm poder

para direcionar os negócios da organização, punir e recompensar os gerentes de alto nível, e proteger os direitos e

interesses dos acionistas.68 Dessa forma, um conselho devidamente estruturado e eficaz protege os proprietários contra o

oportunismo administrativo, como o descoberto na Enron e WorldCom. Os membros do conselho são vistos como

procuradores dos recursos das empresas, e a maneira como executam essas responsabilidades afeta a sociedade na qual

sua empresa opera.69

Normalmente, os membros do conselho (geralmente chamados de Conselheiros) são classificados em três grupos

(Ver a Tabela 10.1). Os membros internos são gerentes de alto nível ativos da empresa, eleitos para o conselho, pois são

uma fonte de informação sobre as operações do dia-a-dia da empresa.70 Os membros externos relacionados à empresa

possuem alguma relação com a empresa, seja ela contratual ou de outro tipo, que pode originar dúvidas sobre a sua

independência, mas essas pessoas não estão envolvidas com o dia-a-dia da empresa. Os membros externos fornecem
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aconselhamento independente à empresa e podem ter cargos de gerência de alto nível em outras empresas ou terem

sido eleitos para o conselho antes do começo do mandato do atual CEO.71

Historicamente, os conselhos de administração eram principalmente dominados por gerentes de alto nível na

empresa. Uma visão bastante aceita é a de que um conselho com um percentual significativo de seus membros

compostos pelos altos executivos da empresa tende a fornecer um monitoramento e controle das decisões

administrativas relativamente fracos.72 Suspeita-se que os gerentes de alto nível usavam o seu poder para escolher e

remunerar os membros do conselho e, então, explorar seus vínculos pessoais com eles.

TABELA 10.1 Classificações dos Membros da Diretoria

Em resposta à proposta da Securities and Exchange Commission (SEC) de exigir que os comitês de auditoria

fossem compostos por membros externos do conselho, em 1984, a New York Stock Exchange (Bolsa de Valores de Nova

York), possivelmente para se antecipar à legislação formal, implementou uma regra para o comitê de auditoria que

exigia que membros externos chefiassem esse comitê. Posteriormente, outras regras exigiram que comitês importantes,

como os comitês de remuneração e de nomeação, fossem chefiados por membros externos independentes.73 Essas

exigências foram instituídas após a aprovação da Lei Sarbanes-Oxley, e as políticas da New York Stock Exchange e da

American Exchange agora exigem que as empresas mantenham conselhos de administração compostos, em sua maioria,

por membros externos independentes e que mantenham comitês de auditoria totalmente independentes. Assim é

possível perceber claramente que a governança corporativa está se tornando mais intensa por meio da estratégia da alta

gerência.

Os críticos defendem reformas para garantir que os membros externos independentes representem uma maioria

significativa do número total de membros do conselho.74 Como alternativa, outros argumentam que ter membros

externos não é suficiente para resolver os problemas; isso depende da força do CEO. Em alguns casos, o CEO é

poderoso o suficiente para reduzir a eficácia dos membros externos do conselho.75 O Enfoque Estratégico a seguir

propõe que os conselhos reduzam o poder do CEO separando a função de presidente do conselho da função do CEO

no conselho, para que a mesma pessoa não detenha ambas as posições.76

Por meio desse Enfoque Estratégico, fica claro que a crescente ênfase na separação dos papéis do CEO e do

presidente do conselho fornece mais poder e independência para os membros externos independentes em relação aos

CEOs. Isso deve levar a mais demissões de CEOs quando as coisas não derem certo, como quando Carly Fiorina foi

demitida da Hewlett-Packard (Ver o Caso de Abertura do Capítulo 12). Por causa dos recentes problemas relacionados

ao uso ultrajante do poder por CEOs, os CEOs recém-nomeados pelos conselhos devem atender a padrões mais rígidos.

Como resultado, o processo de seleção freqüentemente é mais demorado. Na Computer Associates, John Swaison,

substituindo um CEO que foi acusado de comportamento antiético, foi minuciosamente avaliado durante três meses

antes de ser nomeado para o cargo: “Todos os aspectos da minha vida pessoal foram investigados antes que eu

assumisse o cargo”.77 A maioria das empresas não proíbe mais romances consensuais entre os funcionários, mas por

causa dos elevados padrões éticos da Boeing, especialmente devido às preocupações éticas associadas às contratações

governamentais, Harry Stonecipher perdeu seu cargo de CEO na Boeing em razão de um relacionamento amoroso com

uma funcionária. Embora a implementação da Sarbanes-Oxley tenha criado um escrutínio maior em relação às

finanças, a legislação e a preocupação da mídia intensificaram a inspeção em uma série de traços do candidato que vão

muito além da capacidade real de administrar os negócios da empresa.78

Como alternativa, ter um grande número de membros externos do conselho também pode criar alguns problemas.

Os membros externos não têm contato com o dia-a-dia da empresa e normalmente não têm acesso fácil às informações

sobre os gerentes de alto nível e suas habilidades, o que é necessário para avaliar, de forma eficaz, as decisões e

iniciativas administrativas.79 No entanto, os membros externos podem obter informações preciosas por meio de

Membros internos
• O CEO e os demais gerentes de alto nível da empresa

Membros externos relacionados à empresa
• Indivíduos não envolvidos no dia-a-dia da empresa, mas que possuem uma
relação com ela

Membros externos
• Indivíduos independentes da empresa no que diz respeito ao seu dia-a-dia
e a outras relações
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Enfoque Estratégico
Controlando o CEO

Muitos acreditam que, apesar dos crescentes poder e governança dos membros
externos independentes que preenchem os conselhos de administração, as salas de
reunião ainda são dominadas pelos CEOs. Um caso em destaque é o da seguradora
AIG, cujo CEO, Maurice Greenberg, foi drasticamente deposto, apesar de ter
dominado essa empresa e, até mesmo, a indústria global de seguros por décadas.
De forma similar, o CEO Phillip Purcell travou e perdeu uma campanha interna contra
um motim de ex-gerentes de alto nível que foram depostos no banco de
investimentos Morgan Stanley. Esses CEOs estavam acostumados a conseguir o que
queriam. Enron, WorldCom, Tyco e Adelphia são outros exemplos do poder da alta
gerência de burlar os controles internos e conduzir ações fraudulentas. Há auditores
internos dentro de uma estrutura de poder que cria oportunidades para fraude,
especialmente quando uma pessoa detém todo o poder ao exercer, ao mesmo
tempo, as funções de presidente do conselho e de CEO da empresa. Assim, existe
agora uma pressão significativa para a criação de uma forma de controlar esse poder,
separando as funções de presidente do conselho e de CEO.

Na indústria farmacêutica, por exemplo, uma mistura diversa de organizações
religiosas, grupos de governança corporativa e acionistas descontentes juntaram
forças para pressionar as grandes empresas a fim de dividir os cargos de presidente
do conselho e CEO. As empresas Wyeth, Eli Lilly, Abbott Laboratories, Merck, Pfizer e
Bristol-Myers Squibb foram impelidas a nomear um membro externo independente
como membro do conselho e receberam propostas que exigem uma votação dos
acionistas. Algumas dessas propostas estiveram bem perto de serem aprovadas.
Quase todas essas empresas responderam que as propostas não eram do interesse
da empresa, pois, como disse a Bristol-Myers Squibb, ter a mesma pessoa atuando
como presidente do conselho e CEO é importante para “fornecer uma liderança e
direção unificadas”. O Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR) reuniu-se
com duas outras empresas, a Johnson & Johnson e a Schering-Plough. Essas
empresas não receberam uma solicitação de voto por procuração, mas sofreram
lobby para dividir as funções, além de implementar políticas éticas. Em vez de dividir
as funções, as empresas concordaram com fortes declarações de políticas éticas e
em considerar seriamente o fornecimento de medicamentos que salvam vidas para
uso nos países em desenvolvimento, onde a população não pode arcar com os
tratamentos mais recentes. A Institutional Shareholder Services, uma poderosa
associação de investidores institucionais, sugeriu que seus membros votassem nas
procurações a favor de dividir os dois cargos para melhorar a governança
corporativa. Embora não tenham tido sucesso nesse ponto, as empresas tornaram-se
muito mais sensíveis às preocupações dos ativistas da governança.

A SEC foi ainda mais longe no setor de fundos mútuos, ao exigir que as em-
presas de fundos mútuos tivessem pessoas distintas exercendo tais funções, pois
os membros independentes dos conselhos conspiravam de maneira a reduzir os
retornos dos acionistas nos fundos mútuos. Assim, isso estava sendo imposto aos
fundos mútuos para eliminar o comportamento faccioso observado no passado.

A unificação de poder, quando o CEO também atua como presidente do con-
selho, pode ser particularmente útil quando uma empresa está em crise e precisa
passar uma mensagem consistente. No que diz respeito à supervisão da governança
e à avaliação das propostas estratégicas, no entanto, é como colocar uma raposa
para vigiar o galinheiro. Em outras palavras, o presidente do conselho tem o controle
efetivo da supervisão da administração corporativa, o que provavelmente irá conduzir
a problemas contínuos de governança.

Uma proposta alternativa é ter um membro-chefe externo independente (LID) no
conselho, escolhido entre os membros externos independentes. O LID atua como um
elo entre a administração corporativa e os membros externos do conselho. Assim os
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membros externos não precisam mais ter contato direto com o CEO caso uma avaliação
do desempenho desse CEO se faça necessária. Isso permite uma avaliação mais
controlada do CEO e também protege o CEO de distrações desnecessárias, especialmente
quando os assuntos rotineiros estão em pauta. É claro que a eficácia de qualquer cargo
reside na habilidade e no caráter da pessoa que o ocupa. Não há independência estrutural
que consiga superar o desejo ou intenção de agir de forma fraudulenta e não ser
responsabilizado.

Qualquer uma dessas abordagens, separar as funções ou criar a função do LID,
aumenta o escrutínio do CEO e das decisões estratégicas que ele toma. Assim, qualquer
uma das abordagens intensifica a governança associada ao monitoramento do conselho
de administração.

Fontes: 2005, Leaders: Bossing the bosses; corporate governance in America, The Economist, 9 de abril, 15; J. Burnes,
2005, Board chairman rule is challenged, Wall Street Journal, 18 de abril, C15; A. Dale, 2005, Declaration of independence
issued, Wall Street Journal, 20 de janeiro, C15; C. M. Dalton e D. R. Dalton, Corporate governance: Follow the leader, Journal
of Business Strategy, 26(1): 8-9; P. Davies, 2005, Drug firms urged to split top jobs, Wall Street Journal, 22 de abril, C3; M.
Karnitschnig, 2005, Too many chiefs at Siemens? German consensus culture may hamper forward-looking CEO, Wall Street
Journal, 20 de janeiro, A12; J. W. Lorsch e A. Zelleke, 2005, Should the CEO be the Chairman, MIT Sloan Management
Review, 46(2): 71-74; A. T. Palmer, 2005, Should the top roles be split? Chief Executive, maio, 16-18; S. T. Petra, 2005, Do
outside independent directors strengthen corporate boards? Corporate Governance, 5(1): 55-64.
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interações freqüentes com os membros internos, durante as reuniões do conselho ou em outras ocasiões. Os membros

internos possuem essas informações em decorrência de seus cargos na organização. Assim, os conselhos que possuem

muitos membros internos normalmente são mais bem informados sobre as iniciativas estratégicas pretendidas, os

motivos para as iniciativas e os resultados que se esperam delas.80 Sem esse tipo de informação, os conselhos dominados

por membros externos podem enfatizar o uso de controles financeiros, em vez de estratégicos, para coletar informações

para avaliar os desempenhos dos gerentes de alto nível e das unidades de negócios. Uma dependência quase que

exclusiva nas avaliações financeiras muda o risco para a alta gerência, que, por sua vez, toma decisões para maximizar

seus interesses e reduzir seu risco-emprego. Reduções nos investimentos com P&D, mais diversificação da empresa e a

busca por níveis mais elevados de remuneração são alguns dos resultados das ações dos gerentes para atingir os

objetivos financeiros definidos por conselhos dominados por membros externos.81

Aumentando a Eficácia do Conselho de Administração
Por causa da importância dos conselhos de administração na governança corporativa e como resultado do maior

escrutínio por parte dos acionistas – em especial, por parte dos grandes investidores institucionais –, os desempenhos

dos indivíduos que compõem o conselho e do conselho como um todo estão sendo avaliados de modo mais formal e

com maior intensidade.82 Dada a exigência de maior responsabilidade e melhor desempenho, muitos conselhos deram

início às mudanças voluntariamente. Entre essas mudanças estão: (1) aumento na diversidade da formação/experiência

dos membros do conselho (p. ex., um maior número de membros do serviço público, do cenário acadêmico e do

cenário científico; maior percentual de minorias étnicas e mulheres; e membros de diferentes países nos conselhos de

empresas norte-americanas), (2) o fortalecimento dos sistemas internos de controle contábil e administrativo e (3) o

estabelecimento e uso consistente de processos formais para avaliar o desempenho do conselho.83 Outras mudanças

incluem (4) a criação da função de “membro-chefe do conselho” com fortes poderes em relação à pauta do conselho e a

supervisão das atividades não-administrativas dos membros dos conselhos, como foi sugerido no Enfoque Estratégico, e

(5) a modificação da remuneração dos membros do conselho, em especial a redução ou eliminação das opções de

compra de ações como parte do pacote.

Os conselhos tornaram-se mais envolvidos no processo de tomada de decisão, então devem trabalhar de forma

colaborativa. Alguns argumentam que melhorar os processos utilizados pelos conselhos para tomar decisões e

monitorar os gerentes de alto nível e os resultados da empresa é a chave para aumentar a eficácia do conselho.84 Além

do mais, em função da pressão maior vinda dos proprietários e do conflito potencial entre os membros do conselho, são

necessários procedimentos para ajudar os conselhos a funcionarem efetivamente na facilitação do processo de tomada

de decisões estratégicas.85
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Cada vez mais, pede-se que os membros externos tenham uma participação acionária significativa como pré-

requisito para ocupar uma posição no conselho. De fato, algumas pesquisas sugerem que as empresas têm melhor

desempenho se os membros externos do conselho tiverem interesse.86 Outras indicam que conselhos diversificados

ajudam as empresas a tomarem decisões estratégicas mais eficazes e a ter um desempenho melhor ao longo do tempo.87

Um ativista concluiu que os conselhos precisam de três características fundamentais para serem eficazes: participação

acionária dos membros do conselho, reuniões executivas para discutir assuntos estratégicos importantes e um comitê de

nomeações sério, que controle, de fato, o processo de nomeação para ter forte influência sobre a seleção de novos

membros do conselho.88 Uma vez no cargo, o membro externo precisa buscar a eficácia por meio de três conjuntos

relacionados de comportamentos que sugerem que um membro não-executivo deve ser “engajado, mas não-executivo”

(não tenta micro-administrar), “desafiador, mas que dá apoio” (ajuda a melhorar as decisões e, então, apóia a decisão

tomada) e “independente, mas envolvido” (faz uma avaliação independente das decisões importantes e está envolvido

nos processos de decisão estratégica do conselho).89

Remuneração Executiva

Como foi ilustrado no Caso de Abertura, a remuneração dos gerentes de alto nível e, em especial, dos CEOs gera

bastante interesse e opiniões fortes. Um motivo para o amplo interesse pode ser atribuído à curiosidade natural sobre

extremos e excessos. Outro deriva de uma visão mais essencial, de que a remuneração do CEO está ligada de forma

indireta, mas tangível, aos processos fundamentais de governança nas grandes corporações: Quem tem o poder? Quais

são as bases do poder? Como e quando os proprietários e gerentes exercem suas preferências relativas? Quão atentos são

os conselhos? Quem está tirando vantagem de quem?90

Remuneração executiva é uma estratégia de governança que busca alinhar os interesses dos gerentes de alto nível e

proprietários por meio de salários, bônus e remuneração de incentivo de longo prazo, como concessões e opções de

compra de ações.

Remuneração executiva é uma estratégia de governança que busca alinhar os interesses dos gerentes de alto nível e

proprietários por meio de salários, bônus e remuneração de incentivo em longo prazo, como concessões e opções de

compra de ações.91 Como observado no Caso de Abertura, os planos de incentivo de longo prazo tornaram-se uma

parte fundamental dos pacotes de remuneração das empresas norte-americanas. O uso do pagamento em longo prazo

ajuda as empresas a lidarem com, ou evitarem potenciais problemas de agência, ao vincular a riqueza da alta gerência

com a riqueza dos acionistas comuns.92 Por causa disso, o mercado de ações normalmente reage de forma positiva à

introdução de um plano de incentivos de longo prazo para altos executivos.93

Algumas vezes, o uso de um plano de incentivos de longo prazo evita que os grandes acionistas (p. ex., os

investidores institucionais) insistam em mudanças na composição do conselho de administração, pois eles presumem

que os incentivos de longo prazo irão garantir que os altos executivos ajam no melhor interesse dos acionistas. De outra

forma, os acionistas, em grande parte, presumem que a remuneração dos altos executivos e o desempenho de uma

empresa estão mais estreitamente alinhados quando as empresas têm conselhos dominados por membros externos.94

No entanto, às vezes, a persistência dos investidores institucionais compensa em relação ao questionamento das ações

pelos conselhos, no que diz respeito aos pacotes de remuneração. Este certamente foi o caso da Hollinger International,

Inc., em que o persistente questionamento de Christopher H. Browne, membro administrativo do conselho da Tweedy,

Browne Company, que é a principal acionista da Browne, levou à demissão do CEO. Conrad Black, então CEO da

Hollinger, e outros gerentes de alto nível receberam uma remuneração alta demais por vários anos. Brown simplesmente

fez uma pergunta importante sobre o histórico da remuneração que era paga a Black e aos demais gerentes de alto nível.

Um relatório patrocinado pelo conselho descobriu que mais de U$$400 milhões tinham sido transferidos entre 1997 e

2003 para os principais gerentes de alto nível da Hollinger, incluindo Black. Isso chegava a quase 95% de toda a renda

líquida da empresa no período. Por fim, esses gerentes de alto nível perderam seus cargos e a empresa foi dividida; o

preço da ação coletiva foi de U$$7,70 em março de 2003 para aproximadamente U$$17,00 no final de 2004.95

O uso eficaz da remuneração executiva como estratégia de governança é particularmente desafiador para empresas

que estão implementando estratégias internacionais. Por exemplo, os interesses dos proprietários de corporações

multinacionais podem ser mais bem atendidos quando há menos uniformidade entre os planos de remuneração das
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subsidiárias estrangeiras da empresa.96 Desenvolver um conjunto de planos de remuneração exclusivos requer

monitoramento adicional e aumenta os potenciais custos de agência da empresa. O que é mais importante, os níveis de

remuneração variam de acordo com a região do mundo. Por exemplo, a remuneração da alta gerência é muito mais alta

nos Estados Unidos e muito mais baixa na Ásia. A remuneração é menor na Índia em parte porque muitas empresas

grandes têm forte controle e propriedade familiar.97 Conforme as corporações adquirem empresas em outros países, o

enigma da remuneração de gerentes de alto nível fica mais complexo e pode causar mais rotatividade de executivos.98

Um Complicado Mecanismo de Governança
A remuneração de executivos – especialmente a remuneração de incentivos em longo prazo – é complicada por

diversos motivos. Primeiro, as decisões estratégicas tomadas pelos gerentes de alto nível normalmente são complexas e

não-rotineiras, então a supervisão direta dos executivos é inadequada para julgar a qualidade de suas decisões.

O resultado é uma tendência a vincular a remuneração dos gerentes de alto nível a resultados mensuráveis, como o

desempenho financeiro da empresa. Segundo, a decisão de um executivo com freqüência afeta os resultados

financeiros de uma empresa ao longo de um período, tornando difícil a avaliação do efeito das decisões atuais sobre o

desempenho da empresa. Na verdade, as decisões estratégicas têm mais chances de exibir seus efeitos sobre os

resultados estratégicos da empresa em longo prazo. Terceiro, uma série de outros fatores afetam o desempenho de uma

empresa além das decisões e do comportamento de seus gerentes de alto nível. Mudanças jurídicas, econômicas ou

sociais imprevisíveis (Ver o Capítulo 2) dificultam o discernimento dos efeitos das decisões estratégicas. Assim,

embora a remuneração com base no desempenho possa incentivar as equipes de alta gerência a tomar decisões que

atendem melhor aos interesses dos acionistas,99 tais planos de remuneração por si só são imperfeitos em sua

capacidade de monitorar e controlar os gerentes.100 Ainda assim, a remuneração de incentivo representa uma parte

significativa da remuneração total de muitos executivos.

Embora os planos de remuneração de incentivo possam aumentar o valor de uma empresa, de acordo com as

expectativas dos acionistas, tais planos estão sujeitos à manipulação dos gerentes. Por exemplo, como as empresas estão

sendo obrigadas a declarar as opções de compra de ações como despesas, a revista Forbes relatou que muitas empresas

estão usando uma “contabilidade criativa” para reduzir as despesas associadas a essas opções, mudando as “expectativas

de volatilidade”. A idéia é que o valor das ações aumente conforme a variação dos preços das ações. Se o preço das ações

não variar muito, então as opções de compra de ações são avaliadas em um valor menor. Isso cria uma despesa menor

para as empresas que usam opções de compra simplesmente mudando a fórmula contábil.101

Além disso, os bônus anuais podem servir de incentivo para a busca de objetivos de curto prazo às custas dos

interesses de longo prazo da empresa. Embasando essa conclusão, algumas pesquisas descobriram que os bônus que se

baseiam no desempenho anual se relacionavam negativamente com os investimentos em P&D quando a empresa era

altamente diversificada, o que pode afetar a competitividade estratégica de longo prazo da empresa.102 No entanto, há

pesquisas que encontraram uma relação positiva entre os investimentos em P&D e a remuneração de longo prazo em

empresas não-familiares.103

Embora os incentivos de longo prazo com base em desempenho possam reduzir a tentação de subinvestir em curto

prazo, eles aumentam a exposição executiva a riscos associados a eventos incontroláveis, como flutuações no mercado e

declínio do setor. Quanto maior o prazo do foco da remuneração de incentivos, maiores os riscos de longo prazo

enfrentados pelos gerentes de alto nível. Embora os incentivos de longo prazo vinculem a riqueza geral de um gerente à

empresa de forma inflexível, tais incentivos e propriedades não podem ser avaliados de forma tão intensa pelo gerente

como pelos investidores externos que têm a oportunidade de diversificar sua riqueza em uma série de outros

investimentos financeiros.104 Assim, as empresas podem ter que super-remunerar os gerentes usando incentivos de

longo prazo, como sugere a próxima Seção.

A Eficácia da Remuneração de Executivos
O principal motivo para remunerar os executivos com ações é que essa prática lhes fornece um incentivo para manter

alto o preço das ações e, assim, alinhar os interesses dos gerentes (2) aos interesses dos acionistas. No entanto, pode

haver algumas conseqüências não intencionais. Os gerentes que detêm mais de 1% das ações de sua empresa podem ter

menos chances de serem retirados do cargo, mesmo quando a empresa estiver com um desempenho ruim.105 Além
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disso, uma análise de pesquisa sugere que, ao longo do tempo, o tamanho da empresa tem respondido por mais de 50%

da variação na remuneração total do CEO, ao passo que o desempenho tem respondido por menos de 5% da varia-

ção.106 Assim, a eficácia dos planos de remuneração como estratégia de governança é suspeita.

Enquanto alguns planos de remuneração com base em opções de compra de ações são bem projetados, com os

preços de exercício das opções de compra substancialmente mais elevados do que os preços das ações atuais, muitos

deles foram projetados apenas para dar aos executivos mais riquezas, que não aparecerão imediatamente no balanço. A

pesquisa da remarcação de preços das opções de compra de ações em que o valor do preço de exercício da opção de

compra foi reduzido em relação ao seu valor original sugere que a ação é tomada com mais freqüência em situações

de alto risco.107 No entanto, a remarcação também ocorre quando o desempenho da empresa foi ruim, para restaurar o

efeito de incentivo da opção. Evidências também sugerem que há política envolvida.108 Além disso, pesquisas

descobriram que a remarcação dos preços das opções de compra de ações não parece ocorrer em função de defesa da

alta gerência ou de uma governança ineficaz. Essas empresas freqüentemente tiveram mudanças repentinas e negativas

em seu crescimento e lucratividade. Elas também perderam seus gerentes de alto nível, várias vezes.109 É interessante

notar que os investidores institucionais preferem esquemas de remuneração que vinculam a remuneração ao

desempenho, incluindo como opção compra de ações.110 Mais uma vez, essas evidências indicam que nenhuma estra-

tégia interna de governança é perfeita.

Embora as opções de compra de ações tenham se tornado altamente populares como forma de remuneração dos

altos executivos e de vinculação da remuneração ao desempenho, elas também se tornaram controversas nos últimos

tempos.111 Parece que as concessões de opções se tornaram um meio de oferecer grandes pacotes de remuneração e que

as opções de compra concedidas não estavam relacionadas ao desempenho da empresa, em especial quando os

conselhos mostravam propensão a remarcar as opções de compra com um preço de exercício inferior quando o preço

das ações caía vertiginosamente.112 Em função do grande número de opções concedidas nos últimos anos e da prática

cada vez mais comum da remarcação de seus preços, este foi um dos motivos da pressão para declarar as opções como

despesa. Como foi observado no Caso de Abertura, uma atitude dessas é bastante dispendiosa para os lucros declarados

de muitas empresas e parece ter refreado o uso excessivo das opções.

O Mercado para Controle Corporativo

O mercado para controle corporativo é um mecanismo de governança externa que se torna ativo quando os controles

internos de uma empresa fracassam.113 O mercado para controle corporativo é composto por indivíduos e empresas

que adquirem participações acionárias ou assumem o controle de corporações potencialmente subvalorizadas a fim de

que possam constituir novas divisões em empresas diversificadas estabelecidas ou unir duas empresas. Como os

executivos da empresa subvalorizada são tidos como responsáveis por formular e implementar a estratégia que levou

ao mau desempenho da empresa, eles normalmente são substituídos. Assim, quando o mercado para controle

corporativo funciona de forma eficaz, ele garante punição a gerentes de alto nível ineficazes ou que agem de forma

oportunista.114

O mercado para controle corporativo freqüentemente é visto como um “tribunal de apelação”.115 Isso sugere que o

mercado de tomada de controle como fonte de disciplina externa só é usado quando as estratégias internas de gover-

nança são relativamente fracas e se mostraram ineficazes. De forma alternativa, outras pesquisas sugerem que a

explicação para as tomadas de controle como estratégia corporativa não é tão forte como a explicação para as tomadas

de controle como investimento de propriedade em candidatos-alvo, quando a empresa está indo bem e não precisa de

disciplina.116 Além disso, um estudo dos especuladores ativos nos anos 1980 mostrou que as tentativas de tomada

de controle, com freqüência, se concentravam nas empresas com desempenho acima da média dentro de um

determinado setor.117 Juntas, essas pesquisas sugerem que os alvos das tomadas de controle nem sempre são empresas

com mau desempenho e governança inadequada. Dessa forma, tais pesquisas indicam que o mercado para controle

corporativo pode não ser um dispositivo de governança tão eficiente como a teoria sugere. No mínimo, os controles

internos de governança seriam muito mais precisos em relação a essa estratégia externa de controle.

O mercado para controle corporativo é um mecanismo de governança externa que se torna ativo quando os controles

internos de uma empresa fracassam.
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Embora o mercado para controle corporativo possa ser um instrumento não refinado no que diz respeito à

governança corporativa, o mercado de tomada de controle continua bastante ativo. Na verdade, pesquisas indicam que

o ambiente de governança mais intensa pode ter fomentado um mercado de tomada de controle cada vez mais ativo.

Como os investidores institucionais têm uma participação acionária mais concentrada, eles podem estar interessados

em empresas cuja aquisição é desejada. As empresas-alvo ganham um prêmio substancial da empresa compradora. Ao

mesmo tempo, os gerentes de alto nível que têm posições de propriedade ou opções de compra de ações provavelmente

irão lucrar ao fazer uma transação com a empresa compradora. Há ainda mais evidências de que esse pode ser o caso,

dado o crescente número de empresas com planos especiais de indenização (pára-quedas de ouro) dos altos executivos

caso eles sejam demitidos após a aquisição; alguns desses planos concedem até três anos de remuneração adicional,

além de outros incentivos se a empresa for adquirida. Esses contratos de remuneração reduzem o risco para os gerentes

de alto nível se o controle da empresa for tomado. De fato, pesquisas sugerem que houve um ambiente mais amigável

nos anos 1990 para as tomadas de controle em função desses acordos de propriedade e governança.118 Embora nos anos

1980 houvesse mais defesas contra as tomadas de controle hostis, o ambiente atual está muito mais amigável, muito

provavelmente em função da maior intensidade dos dispositivos de governança tanto do lado do comprador (investidor

institucional) quanto do lado da alta gerência corporativa. A idéia de que os CEOs com propriedade ou opções de

compra de ações substanciais na empresa-alvo se deram bem nas transações amigáveis da década de 1990 e do século

XXI também é sustentada por pesquisas.119

A estratégia de governança do mercado para controle corporativo deve ser acionada pelo mau desempenho de uma

empresa em relação a seus concorrentes no setor. O mau desempenho de uma empresa, freqüentemente demonstrado

pelos retornos abaixo da média da empresa, é um indicador de que as estratégias internas de governança falharam; ou

seja, o seu uso não resultou em decisões administrativas que maximizaram o valor dos acionistas. Esse mercado está

ativo há algum tempo. Como foi observado no Capítulo 7, a década de 1990 produziu o maior número e valor de

fusões e aquisições. A grande redução no mercado de ações resultou em uma queda significativa nas aquisições durante

a primeira parte do século XXI. No entanto, o número de fusões e aquisições começou a aumentar e o mercado para

controle corporativo tem se tornado cada vez mais internacional, com mais de 40% das fusões e aquisições envolvendo

duas empresas de países diferentes.120

Embora algumas tentativas de aquisição sejam destinadas à obtenção de recursos importantes para a empresa

compradora, a maioria das tomadas de controle hostis se deve ao mau desempenho da empresa-alvo.121 Assim, os

gerentes e membros do conselho de administração da empresa-alvo são altamente sensíveis às ofertas de tomada de

controle hostil. Isso quase sempre significa que eles não fizeram um trabalho eficaz na administração da empresa. Se

eles aceitarem a oferta, provavelmente irão perder seus empregos; a empresa compradora irá empossar sua própria alta

gerência. Se recusarem a oferta e evitarem a tentativa de tomada de controle, eles devem melhorar o desempenho da

empresa ou correr o risco de perderem seus empregos da mesma forma.122

Por exemplo, a Oracle fez uma oferta hostil à PeopleSoft; a PeopleSoft recusou a oferta, mas a Oracle continuou na

luta pela tomada de controle. A tentativa de tomada de controle chamou atenção considerável das autoridades

reguladoras, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Por fim, a tomada de controle foi consumada e o CEO da

PeopleSoft foi demitido antes que as duas empresas fossem integradas.123

Táticas de Defesa Administrativa
As tomadas de controle hostis são a principal atividade do mecanismo de governança de mercado para controle

corporativo. Nem todas as tomadas de controle hostis surgem por causa de empresas-alvo com mau desempenho e tais

empresas podem usar diversas táticas de defesa para evitar a tentativa de tomada de controle. Historicamente, o

aumento no uso do mercado para controle corporativo intensificou a sofisticação e a variedade das táticas de defesa

administrativa usadas para diminuir a influência dessa estratégia de governança. O mercado para controle corporativo

tende a aumentar o risco para os gerentes. Como resultado, a remuneração da diretoria freqüentemente é aumentada

por meio de planos especiais de indenização (nos quais, como mencionado, um CEO pode receber até três anos de

salário se o controle de sua empresa for tomado). Os planos especiais de indenização são controversos, assim como as

demais táticas de defesa.

Entre outros resultados, as defesas contra as tomadas de controle aumentam os custos de montagem da tomada de

controle, fazendo a alta gerência encarregada ficar entrincheirada, enquanto reduz as chances de introdução de uma
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nova equipe administrativa.124 Por exemplo, embora a alta gerência da PeopleSoft tenha sucumbido no fim à tomada de

controle pela Oracle, a estratégia de defesa da empresa permitiu que ela mantivesse a Oracle afastada por cerca de

um ano e meio. Como notado por um observador: “A PeopleSoft tinha uma série de estratégias de defesa, incluindo um

conselho com termos oscilantes. Além disso, seu conselho tinha autorização para aumentar ou diminuir seu próprio

tamanho sem aprovação dos acionistas e seus membros só poderiam ser dispensados por justa causa e com votação de

66,67% dos votantes qualificados”.125 A PeopleSoft também tinha uma pílula envenenada (estratégia que torna a

empresa menos atraente diante de possíveis ofertas hostis de compra) à mão, “dando direito aos portadores de suas

ações comuns de comprar quaisquer ações da compradora por um preço muito baixo em caso de tomada de controle

hostil. Essa cláusula obrigou a Oracle a ir a juízo, em um esforço para evitar a forte diluição que poderia ser acionada

pela pílula envenenada”.126

A Tabela 10.2 relaciona uma série de estratégias de defesa contra tomadas de controle. Algumas táticas de defesa

exigem apenas mudanças na estrutura financeira da empresa, como a recompra de ações em circulação.127 Algumas

táticas (como a reincorporação da empresa em outro estado) exigem aprovação dos acionistas, mas não a tática do

greenmail, pela qual o dinheiro é usado para readquirir ações de um especulador para evitar a tomada de controle da

empresa. Essas táticas de defesa são controversas e a pesquisa sobre seus efeitos é inconclusiva. Como alternativa, a

maioria dos investidores institucionais se opõe ao uso das táticas de defesa. A TIAA-CREF e o CalPERS tomaram ações

para que as pílulas envenenadas de várias empresas fossem eliminadas. Muitos investidores institucionais também se

opuseram aos pacotes de demissão (planos especiais de indenização) e a oposição está crescendo de forma significativa

também na Europa.128 Mas pode haver vantagens aos pacotes de demissão, pois eles podem estimular os executivos a

aceitarem ofertas de tomada de controle que sejam atraentes para os acionistas.129 Além disso, como no caso de Carly

Fiorina na HP, um pacote de demissão pode encorajar um CEO com mau desempenho a deixar o cargo.130

Um potencial problema do mercado para controle corporativo é que ele pode não ser totalmente eficiente. Um

estudo de vários dos mais ativos especuladores nos anos 1980 mostrou que cerca de 50% de suas tentativas de tomada

de controle eram direcionadas a empresas com desempenho acima da média em seus setores – corporações que não

eram nem subvalorizadas ou mal administradas.131 A busca de empresas de alto desempenho pode levar a aquisições

com preços altos, além de levar os gerentes da empresa desejada a estabelecer o que poderão ser táticas de defesa

dispendiosas para proteger seus cargos corporativos.132

Embora o mercado para controle corporativo não tenha a precisão dos mecanismos internos de governança, o

medo da aquisição e a influência dos especuladores é uma restrição eficaz ao motivo de crescimento administrativo. O

mercado para controle corporativo foi responsável por mudanças significativas nas estratégias de muitas empresas e,

quando usado adequadamente, tem servido aos interesses dos acionistas. Mas esse mercado e outros meios de

governança corporativa variam de acordo com a região do mundo e com o país. Assim, abordaremos a seguir o assunto

de governança corporativa internacional.

Governança Corporativa Internacional 

Entender a estrutura de governança corporativa do Reino Unido e dos Estados Unidos é inadequado para uma empresa

multinacional na economia global nos dias de hoje.133 Embora a estabilidade associada às estruturas de governança alemãs e

japonesas tenham sido historicamente encaradas como um bem, os sistemas de governança dessas estruturas estão

mudando, assim como em outras partes do mundo.134 Essas mudanças são, em parte, o resultado de empresas

multinacionais que operam em vários países diferentes e tentam desenvolver um sistema de governança mais globalizado.135

Embora a semelhança seja crescente, as diferenças continuam evidentes, e as empresas que empregam uma estratégia

internacional devem entender essas diferenças para operar de forma eficaz em mercados internacionais distintos.136

Governança Corporativa na Alemanha
Em muitas empresas privadas alemãs, o proprietário e o gerente de alto nível podem ainda ser a mesma pessoa.

Nesses casos, não há problema de agência.137 Mesmos nas corporações de capital aberto alemãs, com freqüência há um

acionista dominante. Assim, a concentração de propriedade é um meio importante de governança corporativa na

Alemanha, assim como nos Estados Unidos.138
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TABELA 10.2 Estratégias de Defesa contra a Tomada de Controle Hostil

Estratégia de Defesa Categoria
Popularidade

entre as
Empresas

Eficácia
como Defesa

Efeitos sobre
a Riqueza dos

Acionistas

Pílulas envenenadas As ações
preferenciais na empresa fundida são
oferecidas aos acionistas a uma taxa de
câmbio bastante atraente.

Preventiva Alta Alta Positivos

Alterações no contrato social Uma
alteração para enfraquecer as eleições dos
membros do conselho de administração da
empresa atacada, para que nem todos
sejam eleitos no mesmo ano, o que evita
que o comprador instale um conselho
totalmente novo no mesmo ano.

Preventiva Média Muito baixa Negativos

Planos especiais de indenização por
demissão (Pára-quedas de ouro)
Pagamentos integrais em dinheiro, que são
distribuídos a um seleto grupo de executivos
sêniores quando a empresa é adquirida em
uma oferta pela tomada de controle.

Preventiva Média Baixa Insignificantes

Litígio Processos que ajudam uma
empresa-alvo a interromper os ataques
hostis; entre as áreas incluídas, estão o
antitruste, fraude e divulgação indevida.

Reativa Média Baixa Positivos

Greenmail A recompra de ações que foram
adquiridas por um especulador com um
prêmio, em troca de um acordo com o
especulador de que ele não terá mais a
empresa como alvo para tomada de controle.

Reativa Muito baixa Média Negativos

Acordo de moratória Contrato entre as
partes, no qual a empresa interessada
concorda em não adquirir mais ações da
empresa-alvo por um período de tempo
especificado em troca do recebimento de
uma taxa paga pela empresa-alvo.

Reativa Baixa Baixa Negativos

Mudança na estrutura do capital Diluição
das ações, tornando mais dispendioso para
o comprador interessado fazer a aquisição;
pode incluir planos de opções de compra
de ações dos funcionários (ESOPs),
recapitalização, novas dívidas, venda de
ações, recompra de ações.

Reativa Média Média Inconclusivos

Fonte: J. A. Pearce II e R. B. Robinson, Jr., 2004, Hostile takeover defenses that maximize shareholder wealth, Business Horizons,
47(5): 15-24.
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Historicamente, os bancos estiveram no centro da estrutura de governança corporativa alemã, como é o caso de

vários outros países europeus, como a Itália e a França. Como provedores de empréstimos, os bancos se tornam

acionistas majoritários quando as empresas que eles financiaram antes buscam fundos no mercado de ações ou deixam

de pagar os empréstimos. Embora a participação normalmente fique abaixo dos 10%, o único limite legal sobre a

participação acionária que os bancos podem ter em uma empresa é que uma única posição acionária não pode

ultrapassar 15% do capital do banco. Por meio de suas ações e ao conceder votos por procuração para acionistas distintos

que retêm suas ações com os bancos, três bancos em especial – Deutsche, Dresdner e Commerzbank – exercem um poder

significativo. Embora os acionistas possam dizer aos bancos como votar sobre sua posição acionária, eles normalmente

não o fazem. Uma combinação de suas próprias ações e de suas procurações resulta em posições majoritárias para esses

três bancos em várias empresas alemãs. Esses bancos, junto com outros, monitoram e controlam os gerentes de alto nível,

tanto como credores quanto como acionistas, ao eleger representantes para os conselhos de supervisão.

As empresas alemãs com mais de 2.000 funcionários são obrigadas a ter seu conselho estruturado em dois níveis, o

que coloca a responsabilidade pelo monitoramento e controle das decisões e ações administrativas (ou de supervisão)

nas mãos de um grupo distinto.139 Embora todas as funções de direção e administração sejam de responsabilidade do

conselho administrativo (o Vorstand), a nomeação do Vorstand é de responsabilidade do nível de supervisão (o

Aufsichstrat). Os funcionários, membros de sindicatos e acionistas nomeiam os membros do Aufsichstrat. Os

proponentes da estrutura alemã sugerem que ela ajuda a prevenir danos e decisões imprudentes tomadas por “CEOs

ditatoriais”. No entanto, os críticos alegam que ela torna a tomada de decisão mais lenta e, com freqüência, deixa os

CEOs de mãos atadas. Na Alemanha, a divisão de poder pode ter ido longe demais, pois inclui representantes da

comunidade local e de sindicatos. Assim, a estrutura de governança corporativa na Alemanha tornou difícil reestruturar

empresas de forma tão rápida como a dos Estados Unidos quando há problemas de desempenho.140

Por causa do papel do governo local (por meio da estrutura do conselho) e do poder dos bancos na estrutura de

governança corporativa da Alemanha, os acionistas privados dificilmente detêm posições acionárias majoritárias nas

empresas alemãs. Os grandes investidores institucionais, como os fundos de pensão e seguradoras, também detêm uma

parte relativamente insignificante das ações corporativas. Assim, pelo menos historicamente, os executivos alemães não

se dedicaram à maximização do valor do acionista que ocorre em muitos países.141

No entanto, a governança corporativa da Alemanha está mudando, pelo menos parcialmente, por causa da

crescente globalização dos negócios. Muitas empresas alemãs estão começando a gravitar em direção ao sistema norte-

americano. Pesquisas recentes sugerem que o sistema tradicional produziu alguns custos de agência em função de uma

falta de poder acionário externo. Ou seja, as empresas com poder acionário externo mais forte eram menos propensas a

realizar reformas de governança. As empresas que adotaram reformas de governança, com freqüência, se livraram das

unidades com mau desempenho e atingiram níveis mais altos de desempenho no mercado.142

Governança Corporativa no Japão
As atitudes dirigidas à governança corporativa no Japão são afetadas pelos conceitos de obrigação, família e consenso.143

No Japão, uma obrigação “pode ser retribuir um serviço prestado ou pode advir de uma relação mais geral, por

exemplo, com a família ou antigos colegas de classe, com a empresa (ou Ministério) ou com o país. Esse sentido de

obrigação específica é comum em outros lugares, mas é mais forte no Japão”.144 Como parte da família de uma empresa,

as pessoas são membros de uma unidade que envolve suas vidas; as famílias exigem a atenção e a aliança das partes nas

corporações. Além disso, um keiretsu (um grupo de empresas vinculadas por participações acionárias cruzadas) é mais

do que um conceito econômico; também é uma família. O consenso, uma influência importante na governança

corporativa japonesa, requer o gasto de quantidades significativas de energia para conquistar os corações e as mentes

das pessoas sempre que possível, em oposição à publicação de editais por parte dos altos executivos.145 O consenso é

bastante valorizado, mesmo quando resulta em um processo de tomada de decisão lento e incômodo.

Como na Alemanha, os bancos japoneses desempenham um papel importante no financiamento e monito-

ramento de grandes empresas de capital aberto. O banco que tiver o maior número de ações e a maior quantia de

dívidas – o banco principal – tem a relação mais estreita com os altos executivos da empresa. O banco principal

oferece orientação financeira à empresa e também monitora de perto seus gerentes de alto nível. Assim, o Japão tem

uma estrutura de governança corporativa e de finanças com base em banco, ao passo que os Estados Unidos têm uma

estrutura de governança e de finanças com base no mercado.146
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Além de emprestar dinheiro, um banco japonês pode deter até 5% das ações totais de uma empresa; um grupo de

instituições financeiras relacionadas pode deter até 40%. Em muitos casos, relações entre bancos principais fazem parte

de um keiretsu horizontal. Uma empresa associada ao keiretsu normalmente tem menos de 2% de participação acionária

em qualquer outra empresa associada; no entanto, todas as empresas associadas costumam ter uma participação dessa

proporção em cada empresa do keiretsu. Como resultado, algo entre 30 e 90% de uma empresa é de propriedade dos

demais membros do keiretsu. Assim, um keiretsu é um sistema de relações de investimento.

Como na Alemanha, também estrutura japonesa de governança corporativa está mudando. Por exemplo, em

função do contínuo desenvolvimento dos bancos japoneses como organizações econômicas, seu papel no

monitoramento e controle do comportamento administrativo e dos resultados das empresas é menos significativo do

que no passado.147 A crise econômica asiática no final da década de 1990 tornou evidentes os problemas de governança

nas corporações japonesas. Os problemas foram claramente comprovados no grande e antes poderoso keiretsu

Mitsubishi. Muitos de seus principais membros perderam grandes quantias de dinheiro no final dos anos 1990.148

Outra mudança no sistema de governança do Japão ocorreu no mercado para controle corporativo, que não existia

no passado.149 O Japão passou por três recessões na década de 1990 e está lidando com outra no começo do século XXI.

Como um todo, os gerentes não estão dispostos a fazer as mudanças necessárias para que suas empresas progridam.

Como resultado, muitas empresas japonesas estão tendo mau desempenho, mas poderiam, sob a orientação correta,

melhorá-lo. Por exemplo, a Sony Corporation foi abalada pela nomeação de Howard Stringer, originário do País de

Gales, no Reino Unido, como novo CEO. É provável que a nomeação de um CEO estrangeiro não teria sido possível

sem um conjunto de fortes membros externos independentes no conselho, como Carlos Ghosn, um CEO brasileiro que

facilitou a volta da Nissan à rentabilidade. Os membros externos do conselho estão aumentando sua influência. A

participação acionária cruzada, que impediu, em grande parte, o desenvolvimento do mercado para controle

corporativo, foi reduzida de 50 para 20% ao longo da última década.150 Conforme o código jurídico comercial do Japão

se torna mais brando em relação à participação acionária estrangeira, os bancos estrangeiros de investimento procuram

comprar empresas nacionais japonesas para entrar no mercado, preenchendo o vácuo deixado pela participação

acionária cruzada inferior.151

Pesquisas indicam que a abordagem japonesa de gestão administrativa, historicamente dominada por gerentes

internos, produz maiores investimentos em projetos de P&D de longo prazo do que o sistema dos Estados Unidos, mais

voltado às finanças.152 Conforme aumenta o potencial para um mercado de tomada de controle mais forte, algumas

empresas estão pensando em deixar de negociar suas ações nas bolsas de valores, fechando o seu capital para manter

uma “flexibilidade estratégica” de longo prazo.153

Governança Corporativa Global
O cenário competitivo do século XXI está promovendo a criação de uma estrutura de governança relativamente

uniforme que será usada pela empresas no mundo todo.154 Por exemplo, conforme os mercados se tornam mais globais

e as exigências dos clientes ficam mais parecidas, os acionistas estão se tornando o foco dos esforços dos gerentes de alto

nível em um número cada vez maior de empresas na Coréia e em Taiwan.155 Os investidores estão se tornando cada vez

mais ativos no mundo todo, como foi comprovado pela crescente indignação dos acionistas nos pacotes de demissão

dados aos executivos na Europa.

As mudanças na governança são evidentes em muitos países e estão aproximando os modelos de governança dos

modelos dos Estados Unidos.156 As empresas européias, especialmente as francesas e as britânicas, estão desenvolvendo

conselhos de administração com membros mais independentes. Ações parecidas estão ocorrendo no Japão, onde os

conselhos estão diminuindo de tamanho e contam com a participação de membros estrangeiros.

Mesmos em economias de transição, como a China e a Rússia, estão acontecendo mudanças na governança

corporativa.157 No entanto, as mudanças são implementadas nessas economias mais lentamente. As empresas chinesas

acharam útil usar planos de remuneração com base em ações, oferecendo assim um incentivo para empresas

estrangeiras investirem na China.158 Como a Rússia reduziu os controles sobre a economia e a atividade de negócios

mais rápido do que a China, o país precisa de sistemas de governança mais eficazes para controlar as atividades

administrativas. De fato, pesquisas indicam que a concentração de propriedade leva a um desempenho inferior na

Rússia, principalmente porque os direitos dos acionistas minoritários não são bem protegidos por controles de gover-

nança adequados.159

CapHITT10.qxd  24.09.07  15:54  Page 296



Mecanismos de Governança e Comportamento Ético

Os mecanismos de governança descritos neste capítulo foram elaborados para garantir que os agentes dos proprietários

da empresa – os altos executivos das corporações – tomem as decisões estratégicas que melhor atendam aos interesses

de todo o grupo de interessados, como foi descrito no Capítulo 1. Nos Estados Unidos, os acionistas são reconhecidos

como a parte interessada mais importante de uma empresa. Assim, os mecanismos de governança concentram-se no

controle das decisões da alta gerência para garantir que os interesses dos acionistas sejam atendidos, mas a parte

interessada no mercado do produto (como clientes, fornecedores e comunidades anfitriãs) e a parte interessada

organizacional (empregados de alta gerência e demais empregados) são importantes também.160 Assim, pelo menos os

interesses ou necessidades mínimas de todos os interessados devem ser atendidos pelas atitudes da empresa. Caso

contrário, as partes interessadas insatisfeitas irão retirar seu apoio de uma empresa para apoiar outra (p. ex., os clientes

irão comprar os produtos de um fornecedor que lhes ofereça um substituto aceitável).

A competitividade estratégica da empresa é aumentada quando os mecanismos de governança levam em

consideração os interesses de todas as partes interessadas. Embora a idéia esteja sujeita a discussões, alguns acreditam

que as empresas eticamente responsáveis concebem e usam mecanismos de governança que atendem aos interesses de

todos. Há, no entanto, uma relação mais fundamental entre o comportamento ético e as estratégias de governança

corporativa. O desastre da Enron exemplifica o efeito devastador de um mau comportamento ético não apenas sobre as

partes interessadas da empresa, mas também sobre outras empresas. Essa questão está sendo levada a sério também em

outros países, como o Japão.161

Além da Enron, os escândalos na WorldCom, HealthSouth e Tyco mostram que todos os proprietários corporativos

são vulneráveis a comportamentos antiéticos da parte de seus funcionários, incluindo os gerentes de alto nível – os

agentes que foram contratados para tomar decisões que visem aos melhores interesses dos acionistas. As decisões e

atitudes do conselho de administração de uma empresa podem constituir obstáculos eficazes a esses comportamentos.

De fato, alguns acreditam que os conselhos mais eficazes participam ativamente para definir limites para os valores 

e para a ética de negócios de suas empresas.162 Uma vez formuladas, as expectativas do conselho sobre as decisões e

atitudes éticas de todas as partes interessadas da empresa devem ser claramente comunicadas à sua alta gerência. Além

disso, na qualidade de agentes dos acionistas, essa alta gerência deve entender que o conselho irá responsabilizá-la

totalmente pelo desenvolvimento e apoio de uma cultura organizacional que aumente as decisões e os comportamentos

antiéticos. Como foi explicado no Capítulo 12, os CEOs podem dar um exemplo positivo para um comportamento

ético melhor.

Apenas quando a governança corporativa adequada for exercida, poderão ser formuladas e implementadas

estratégias que irão ajudar a empresa a atingir a competitividade estratégica e a obter retornos acima da média. Como a

discussão deste capítulo indica, as estratégias de governança corporativa são uma parte vital, mas imperfeita, dos

esforços das empresas para escolher e usar as estratégias com sucesso.
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RESUMO

QUESTÕES PARA REVISÃO

• A governança corporativa é uma relação entre as partes interessadas,

utilizada para definir a direção de uma empresa e controlar o seu

desempenho. A forma como as empresas monitoram e controlam as

decisões e ações de seus gerentes de alto nível afeta a implementação

das estratégias. Uma governança eficaz, que alinhe as decisões da alta

gerência aos interesses dos acionistas, pode ajudar a produzir uma

vantagem competitiva.

• Há três estratégias internas de governança na empresa moderna –

concentração de propriedade, o conselho de administração e a remu-

neração de executivos. O mercado para controle corporativo é a

única estratégia externa de governança que influencia as decisões dos

gerentes e os resultados advindos delas.

• A propriedade é separada do controle na empresa moderna. Os

proprietários (diretores) contratam gerentes (agentes) para tomar

decisões que maximizem o valor da empresa. Como especialistas em

assumir riscos, os proprietários diversificam seu risco investindo em vá-

rias corporações com diferentes perfis de risco. Como especialistas em

tomada de decisão, os proprietários esperam que seus agentes (os

gerentes de alto nível da empresa) tomem decisões que levem à

maximização do valor de sua empresa. Assim, as corporações modernas

são caracterizadas por uma relação de agência que é criada quando uma

parte (os proprietários da empresa) contrata e remunera outra parte (os

gerentes de alto nível) para usar suas habilidades de tomada de decisão.

• A separação entre propriedade e controle cria um problema de

agência quando um agente busca objetivos conflitantes com os

objetivos dos principais. Os principais estabelecem e usam as

estratégias de governança para controlar esses problemas.

• A concentração de propriedade se baseia no número de grandes

acionistas e no percentual de ações que eles possuem. Com

percentuais significativos de participação acionária, como os man-

tidos pelos grandes fundos mútuos e fundos de pensão, os

investidores institucionais com freqüência são capazes de influenciar

as atitudes e decisões estratégicas dos altos executivos. Assim, ao

contrário da propriedade difusa, que tende a resultar em um

monitoramento e controle relativamente fracos das decisões da alta

gerência, a concentração de propriedade produz um monitoramento

mais ativo e eficaz. Os investidores institucionais são uma força cada

vez mais poderosa no setor corporativo dos Estados Unidos e usam

as suas posições de participação acionária concentrada ativamente

para forçar os gerentes de alto nível e o conselho de administração a

tomar decisões que maximizem o valor da empresa.

• Nos Estados Unidos e no Reino Unido, o conselho de administração

de uma empresa, composto de membros internos, membros externos

relacionados e membros externos, é um mecanismo de governança

do qual se espera representação dos interesses coletivos dos

acionistas. O percentual de membros externos em muitos conselhos

agora ultrapassa o percentual de membros internos. Pela

implementação da Lei SOX, se espera que os membros externos

sejam mais independentes da alta gerência de uma empresa, se

comparados aos membros selecionados dentro da empresa.

• A remuneração de executivos é um mecanismo de governança

altamente visível e freqüentemente criticado. Salários, bônus e

incentivos de longo prazo são usados para fortalecer o alinhamento

entre os interesses dos gerentes de alto nível e os dos acionistas. O

conselho de administração de uma empresa é responsável por definir

a eficácia do sistema de remuneração de executivos de uma empresa.

Um sistema eficaz induz decisões administrativas que atendem aos

interesses dos acionistas.

• Em geral, as evidências sugerem que os acionistas e os conselhos de

administração se tornaram mais atentos ao seu controle das decisões

da alta gerência. Ainda assim, essas estratégias são insuficientes no

controle do comportamento dos gerentes em muitas grandes

empresas. Dessa forma, o mercado para controle corporativo é uma

importante estratégia de governança. Embora também seja

imperfeito, o mercado para controle corporativo tem sido eficaz em

fazer as corporações combaterem a diversificação ineficiente e a

implementarem decisões estratégicas mais eficazes.

• As estruturas de governança corporativa usadas na Alemanha e no

Japão diferem entre si e da estrutura usada nos Estados Unidos.

Historicamente, a estrutura de governança norte-americana tem se

concentrado na maximização do valor do acionista. Na Alemanha, os

funcionários, como grupo interessado, têm um papel de maior destaque

na governança. Em oposição, até recentemente, os acionistas japoneses

quase não desempenhavam nenhum papel no monitoramento e

controle da alta gerência. No entanto, todos esses sistemas estão se

tornando cada vez mais parecidos, assim como muitos sistemas de

governança tanto nos países desenvolvidos, como França e Espanha,

quanto nas economias de transição, como a Rússia e a China.

• Mecanismos eficazes de governança garantem que os interesses de

todas as partes interessadas sejam atendidos. Assim, o sucesso

estratégico de longo prazo ocorre quando as empresas são

administradas de forma que permitam pelo menos a satisfação

mínima dos interessados do mercado de capital (por exemplo,

acionistas), dos interessados do mercado do produto (por exemplo,

clientes e fornecedores) e dos interessados organizacionais (alta

gerência e demais funcionários; veja o Capítulo 2). Além disso, uma

governança eficaz produz comportamento ético na formulação e

implementação de estratégias.

1. O que é governança corporativa? Quais fatores respondem pela
atenção considerável que a governança corporativa recebe de várias
partes, incluindo acionistas ativistas, jornalistas especializados em
negócios e acadêmicos? Por que a governança é necessária para controlar
as decisões dos gerentes de alto nível?

2. O que significa dizer que a propriedade é separada do controle
administrativo na empresa moderna? Por que essa separação existe?

3. O que é uma relação de agência? O que é oportunismo
administrativo? Que suposições os proprietários das corporações
modernas fazem sobre os gerentes de alto nível como agentes?

4. Como cada uma das três estratégias internas de governança –
concentração de propriedade, conselho de administração e remuneração
de executivos – é usada para alinhar os interesses dos agentes
administrativos aos dos proprietários da empresa?
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5. Quais são as tendências em relação à remuneração de executivos?
Qual é o efeito do grande uso de incentivos de longo prazo sobre as
decisões estratégicas dos executivos?

6. O que é o mercado para controle corporativo? Quais condições
normalmente ativam essa estratégia de governança externa? Como a
estratégia restringe as decisões e atitudes dos altos executivos?

7. Qual é a natureza da governança corporativa na Alemanha e no

Japão?

8. Como a governança corporativa pode promover decisões e

comportamentos estratégicos éticos da parte dos gerentes de alto nível

como agentes?

Poder Institucional
Como foi discutido neste capítulo, os investidores institucionais agora

desempenham um papel importante em termos de governança

corporativa. Em especial, os investidores institucionais detêm posições de

participação acionária quase sempre substanciais em algumas das

maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos. Um motivo para

isso é que esses investidores têm grandes somas de capital que precisam

ser investidas para maximizar o retorno para seus acionistas. Assim, os

investidores institucionais como as grandes empresas de fundos mútuos,

seguradoras e fundos de pensão com freqüência detêm bilhões de

dólares em ações de uma empresa. Por exemplo, em 2005, o Fidelity’s

Magellan Fund tinha mais de US$ 2 bilhões em ações da General Electric

(GE). É claro que o Magellan Fund é apenas um dos fundos da Fidelity.

É bem provável que outros fundos da Fidelity também tenham

participação acionária na GE.

Junto com essa grande participação acionária, vem o potencial

para influenciar as eleições para o conselho de administração e as

resoluções dos acionistas. Mas essa grande concentração de participação

acionária é algo que realmente aumenta o poder dos acionistas? Neste

exercício, você irá explorar o alcance de algumas participações acionárias

institucionais e, então, considerar os efeitos dessas participações sobre os

acionistas, membros do conselho, executivos e sobre a governança

corporativa em geral.

Parte Um
Usando o website da Fidelity Investments (www.fidelity.com) ou um

portal de finanças, como o http://finance.yahoo.com, localize o conjunto

de fundos mútuos oferecidos pela Fidelity. Os portais financeiros nor-

malmente possuem um bom resumo que irá permitir que você colete

todas as informações que precisa em apenas um ou dois cliques. Especi-

ficamente, analise estes três fundos:

1 Fidelity Magellan (FMAGX)

2 Fidelity Blue Chip Growth (FBGRX)

3 Fidelity Growth and Income (FGRIX)

Para cada um desses fundos, encontre as seguintes informações:

1 O tamanho total do fundo Fidelity.

2 A quantia total que cada fundo investiu na General Electric (GE)

e na Microsoft (MSFT) em dólares, número de ações e percentual

do total de ativos do fundo que cada posição (GE e Microsoft)

representa.

Parte Dois
Usando as informações obtidas na Parte Um e a discussão sobre

governança corporativa do Capítulo 10, responda às seguintes perguntas:

• Qual o grau de poder que um investidor como a Fidelity

Investments tem sobre o conselho e os gerentes de alto nível de

empresas como a GE ou a Microsoft?

• O que limita a quantidade de poder que um investidor

institucional como a Fidelity tem sobre empresas que possuem

posições de participação acionária, como a GE e a Microsoft?

• Quanto os acionistas (como os que têm participação na GE e na

Microsoft) foram beneficiados com a ascenção dos acionistas

institucionais?

“Estratégia” de Recompra?
Não é incomum que conselhos de administração autorizem a recompra

de ações em circulação de uma empresa. Com freqüência, a justificativa

para essa atitude é que as ações estão desvalorizadas. Ter essa posição

indica que o conselho acha que sabe qual é o valor da ação de sua

empresa melhor do que Wall Street. Quando essa situação ocorre, a

recompra de ações aumenta a riqueza dos acionistas. Outros adotam um

ponto de vista mais cínico, sugerindo que a recompra das ações de uma

empresa é apenas uma forma de aumentar o preço de suas ações sem

melhorar, de fato, o seu desempenho. Os que adotam essa perspectiva

acreditam que os principais resultados da recompra de ações são

acionistas mais calmos e a proteção de gerentes de alto nível ineficazes.

A seguir estão alguns planos de recompra de ações anunciados

com apenas alguns dias de diferença entre si em 2005:

• A Intel (INTC) anunciou que estava ampliando sua recompra

para um total de US$ 25 bilhões em ações.

• A Target (TGT) aumentou sua recompra para US$ 2 bilhões em

ações.

• A Whole Foods (WFMI) disse que iria recomprar US$ 200

milhões de suas ações.

Use a Internet para realizar uma busca histórica sobre esses planos

de recompra de ações. Usando as informações encontradas e a matéria

do capítulo, elabore respostas às seguintes perguntas e prepare-se para

defender a posição indicada por suas respostas perante os seus colegas.

1 Uma recompra de ações atende aos interesses dos acionistas?

2 Quais problemas de agência podem ocorrer quando as empresas

recompram suas ações? (Dica: considere as ferramentas

recomendadas no Capítulo 10 para a governança corporativa eficaz.)

3 As recompras de ações são uma estratégia? Em caso negativo,

como você classificaria essas atividades?

4 Com base nos resultados de sua pesquisa histórica, você acredita

que os acionistas da Intel, Target e Whole Foods se beneficiaram

com a compra das ações dessas empresas?

EXERCÍCIOS PARA APLICAÇÃO PRÁTICA
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Estrutura e Controles
Organizacionais11C

A
P

ÍT
U

LO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O estudo deste capítulo dará a você o conhecimento de administração estratégica neces-
sário para:

1. Definir os controles e a estrutura organizacionais e discutir a diferença entre controles
estratégicos e financeiros.

2. Descrever a relação entre estratégia e estrutura.

3. Discutir as estruturas funcionais utilizadas para implementar as estratégias na empresa. 

4. Explicar a utilização de três versões da estrutura multidivisional (M-form) para implementar
diferentes estratégias de diversificação.

5. Discutir as estruturas organizacionais utilizadas para a implementação de três estratégias
internacionais.

6. Definir as redes estratégicas e discutir como as empresas de centro estratégico
implementam tais redes nos níveis internacional, corporativo e de negócios.

CapHITT11.qxd  24.09.07  15:58  Page 306



Capítulo 11 | Estrutura e Controles Organizacionais 307

Caso de Abertura

A Sony Luta com sua Divisão de Música On-line: Dificuldades de
Organização e Cooperação entre seus Negócios
A Sony tem um histórico de grande sucesso na
implementação de sua estratégia global no setor
de bens de consumo eletrônicos. Os produtos
Walkman e PlayStation da Sony foram exemplares
a esse respeito. Recentemente, entretanto, a
empresa teve dificuldades em prosseguir com sua
estratégia competitiva no ramo da música on-line.
Em parte, esses problemas se devem à mesma
estrutura organizacional que a ajudou a criar seu
sucesso no passado.

As divisões descentralizadas de produtos da
Sony incentivaram a inovação por meio de um
espírito empresarial dentro de cada uma de suas
divisões independentes. A estrutura organizacional
favorece a competição para que os engenheiros em
divisões independentes, por exemplo, sejam incen-
tivados a superar uns aos outros. Essa abordagem
criou “enormes sucessos” que tornaram a Sony
uma das marcas globais de bens de consumo de
maior sucesso durante as últimas décadas.

Todavia, sua reputação como uma empresa
inovadora sofreu recentemente por ter sido vencida
na competição com produtos como o iPod e
gravadores digitais de vídeo TiVo. Esses produtos
exigem a integração de hardware, software e
serviços on-line – mas a estrutura da Sony tra-
balhou contra isso, fazendo com que as divisões
fossem competitivas nos esforços relativos aos
produtos que exigem mais coordenação.

A Sony utilizou a estrutura multidivisional 
SBU (Unidade Estratégica de Negócios, definida no
final do capítulo), que permite uma forte descen-
tralização para cada grupo ou divisão de produto.
Esses grupos competem por recursos entre si, mas
são unidades de negócios extremamente autônomas

concentradas em um conjunto específico de negó-
cios interligados. A utilização dessa estrutura tornou
mais difícil “comunicar-se com todos quando se tem,
ao mesmo tempo, tantos silos”. Isto é exemplificado
pelo serviço Connect, a tentativa da Sony de renovar
a linha de produtos Walkman em competição com os
players de música digital iPod e o serviço de
distribuição de música on-line iTunes, da Apple Com-
puter Company.

O serviço Connect foi criado para desenvolver
um produto competitivo, coordenando os vários
negócios da Sony. A gravadora Sony dos Estados
Unidos, que foi comprada da CBS Records em
1988, entretanto, estava preocupada com o fato de
perder o controle de suas músicas protegidas pelos
direitos autorais por meio dos downloads gratuitos
que podem ser iniciados pelo serviço Connect. Para
piorar as coisas, os grupos PC e Walkman
desenvolveram players de música digital concor-
rentes que desejavam promover. Em teoria, dada a
presença e as proezas da Sony no mercado nessas
áreas independentes, ela poderia competir com o
iPod e o iTunes da Apple. Porém, o serviço Connect
exigia a coordenação entre os grupos PC e
Walkman, bem como o grupo da indústria musical,
que relutava em participar.

Esse problema importante de coordenação
atingiu um estágio grave em 2005, causando, por
fim, atrasos significativos nos produtos. Como
resultado desse fiasco organizacional, o então CEO,
Nobuyuki Idei, foi forçado a se aposentar e foi
substituído por Howard Stringer. Este exemplo
ilustra como a estrutura e a execução podem ser
importantes quando se busca a implementação de
uma nova estratégia empresarial.

Fontes: 2005, With Sony trailing, can anything stop Samsung?, Marketing Week, 28 de julho, 9; B. Carter, 2005, Sony seeks new beginning, Market-
ing,16 de março,16; P. Dvorak, 2005, Out of tune: At Sony, rivalries were encouraged; than came iPod, Wall Street Journal, A1, A6; P. Dvorak, 2005,
Stringer takes control at Sony with plans to streamline firm, Wall Street Journal, 23 de junho, B4; K. Kelly e E. Smith, 2005, Past as prologue: New CEO
to seek synergies, Wall Street Journal; 8 de março, B1; A. Lashinsky, 2005, Saving Face at Sony, Fortune, 21 de fevereiro, 79-83.
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Como descrito no Capítulo 4, todas as empresas utilizam uma ou várias estratégias no nível de negócios. Nos

Capítulos 6-9, discutimos outras estratégias que podem ser utilizadas (nos níveis corporativo, internacional e

cooperativo). Uma vez selecionadas, as estratégias podem ser implementadas isoladamente. A estrutura e os controles

organizacionais, tema deste capítulo, fornecem um framework (estrutura) no qual as estratégias são utilizadas tanto

nas organizações com fins lucrativos, como nas sem fins lucrativos.1 Porém, como explicamos, as estruturas e os

controles independentes são essenciais para implementar com sucesso diferentes estratégias. Por exemplo, a Sony

utiliza uma forma de estrutura multidivisional para apoiar o emprego de estratégias associadas relacionadas em nível

corporativo, enquanto cada uma de suas unidades de negócios utiliza uma versão de estrutura funcional para

implementar eficazmente a estratégia de diferenciação em nível de negócios. Os gerentes de alto nível têm a

responsabilidade final de garantir que a empresa tenha combinado cada uma de suas estratégias com a estrutura

organizacional adequada e que as mudanças em ambas aconteçam quando necessário. A correspondência ou o grau de

adequação entre estratégia e estrutura influencia as tentativas da empresa de obter retornos acima da média.2 Deste

modo, a habilidade de selecionar a estratégia apropriada para combinar com a estrutura igualmente apropriada é

característica importante de uma efetiva liderança estratégica.3

Este capítulo começa com uma introdução à estrutura e aos controles organizacionais. Fornecemos mais detalhes

sobre a necessidade de que a estratégia e as estruturas das empresas sejam combinadas apropriadamente. Como foi

sugerido no Caso de Abertura, o novo CEO da Sony, Howard Stringer, está consciente dessa necessidade e

comprometido com a melhoria das correspondências mais apropriadas entre estratégia e estrutura no nível corporativo

e das estruturas utilizadas para implantá-la. Atualmente, para implementar efetivamente a estratégia do negócio de

música on-line da Sony, é necessária uma cooperação maior entre as unidades de negócios rivais. Esses esforços para

combinar estrutura e estratégia são afetados pelo fato de que uma influencia a outra.4 Como foi discutido, a estratégia

tem uma influência maior sobre a estrutura, apesar de que, uma vez implementada, a estrutura influencia a estratégia,5

como é ilustrado no Caso de Abertura.

O capítulo descreve a relação entre crescimento e mudança estrutural pela qual empresas de sucesso já passaram.

Isto é seguido de discussões sobre as diferentes estruturas organizacionais que as empresas utilizam para implementar as

estratégias nos níveis independentes de negócios, corporativo, internacional e cooperativo. Uma série de figuras destaca

as diferentes correspondências, feitas pelas empresas, entre estruturas e estratégias. Ao longo do tempo e com base em

suas experiências, as empresas, especialmente as grandes e complexas, personalizam essas estruturas gerais para atender

às suas necessidades particulares.6 Normalmente, a empresa tenta formar uma estrutura que seja complexa (o

suficiente) para facilitar a utilização de suas estratégias, mas também simples o suficiente para que seja implementada e

compreendida por todas as partes.7

Estrutura e Controles Organizacionais

As pesquisas mostram que a estrutura organizacional e os controles, que são parte da estrutura, afetam o desempenho

da empresa.8 Particularmente, evidências sugerem que o desempenho diminui quando a estratégia não está combinada

com os controles e a estrutura mais adequados.9 Como ilustrado pelo Caso de Abertura, acredita-se que uma

correspondência ineficaz entre estratégia e estrutura foi o que dificultou o sucesso da Sony no negócio de música on-

line. Tendo sido reconhecida essa correspondência mal feita, a empresa selecionou um novo CEO para obter uma

cooperação satisfatória entre as unidades independentes de negócios. Apesar de acontecerem essas correspondências

ineficazes entre estratégia e estrutura, como na Sony, as evidências das pesquisas sugerem que os gerentes tentam agir

racionalmente ao formarem ou mudarem a estrutura de suas empresas.10

Estrutura organizacional
A estrutura organizacional especifica as relações hierárquicas, os procedimentos, controles, autoridade e processos de

tomada de decisão da empresa.11 É difícil desenvolver uma estrutura organizacional que apóie efetivamente a estratégia

da empresa,12 especialmente pela incerteza (ou variação imprevisível13) sobre a rápida mudança das relações de causa-

efeito na economia global e sobre os ambientes competitivos e dinâmicos.14 Quando os elementos de uma estrutura

(por exemplo, relações hierárquicas, procedimentos, e assim por diante) estão adequadamente alinhados entre si, esta
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última facilita a implementação efetiva das estratégias da empresa.15 Deste modo, a estrutura organizacional é um

componente crucial dos processos efetivos de implementação de estratégias.16

A estrutura de uma empresa especifica o trabalho a ser feito e como fazê-lo, segundo suas estratégias.17 Assim

sendo, a estrutura organizacional influencia a maneira como os gerentes trabalham e as decisões que resultam desse

trabalho.18 A estrutura, apoiando a implementação de estratégias, trata dos processos empregados para completar as

tarefas organizacionais.19 Estruturas eficientes fornecem a estabilidade necessária para que uma empresa implemente

com sucesso suas estratégias e mantenha suas vantagens competitivas normais, enquanto simultaneamente oferece

flexibilidade para desenvolver tais vantagens que serão necessárias para suas estratégias futuras.20 Assim, a estabilidade

estrutural oferece a capacidade que a empresa precisa para gerenciar de forma consistente e previsível suas rotinas de

trabalho diárias,21 enquanto a flexibilidade estrutural oferece a oportunidade de explorar as vantagens competitivas e

fornece recursos às atividades que darão forma a essas vantagens das quais a empresa necessitará para seu sucesso no

futuro.22 Uma estrutura organizacional eficiente permite à empresa explorar suas vantagens competitivas normais

enquanto desenvolve outras novas.23

As modificações feitas na estratégia atual da empresa ou a seleção de uma nova estratégia pede mudanças em sua

estrutura organizacional. Todavia, as pesquisas mostram que uma vez instalada, a inércia organizacional freqüen-

temente inibe os esforços para mudar essa estrutura, mesmo quando o desempenho da empresa sugere que já é tempo

de fazê-lo.24 Em seu trabalho pioneiro, Alfred Chandler chegou à conclusão de que as organizações só alteram suas

estruturas quando sua ineficiência as obriga a isso.25 As empresas parecem preferir o status quo estrutural e suas relações

usuais de trabalho até que seu desempenho decline a um ponto em que seja absolutamente necessário fazer as

mudanças.26 Além disso, os gerentes de alto nível hesitam em chegar à conclusão de que existem problemas na estrutura

da empresa (ou em sua estratégia), pois ao fazê-lo sugerem que suas escolhas anteriores não foram as melhores.27 Em

razão dessas tendências inerciais, a mudança estrutural é muitas vezes induzida pelas ações das outras partes

interessadas que não toleram mais o desempenho da empresa. Por exemplo, a perda contínua de clientes que se

tornaram insatisfeitos com o valor criado pelos produtos pode forçar a mudança, bem como reações dos grupos de

interesse do mercado de capitais (ver o Capítulo 2 e o Capítulo 10).

O momento certo para mudanças estruturais é quando esses gerentes de alto nível reconhecem que a estrutura

organizacional normal não fornece mais a coordenação e o controle necessários para o sucesso da empresa na

implementação de suas estratégias.28 Como indicado no Enfoque Estratégico para a mudança estrutural da empresa

Kellogg Co., implementar eficientemente a estratégia de uma empresa pode ter efeitos benéficos significativos sobre seu

desempenho. A mudança estrutural da Kellogg permitiu à empresa retomar a liderança no mercado de ações,

superando a General Mills, e também aumentar a rentabilidade e a criação de valor associada para as partes

interessadas. Como discutiremos a seguir, controles organizacionais eficientes auxiliam os gerentes a reconhecerem que

já é hora de ajustar a estrutura da empresa.

Controles Organizacionais
Como ilustrado no Enfoque Estratégico sobre a Kellogg, os controles organizacionais são um aspecto importante da

estrutura.29 Os controles organizacionais direcionam a utilização da estratégia, indicam como comparar os resultados

reais com aqueles esperados e sugerem ações corretivas a serem tomadas quando a diferença entre estes é inaceitável.

Quando as diferenças entre os resultados esperados e os reais são menores, os controles organizacionais são mais

eficientes.30 É muito difícil para uma empresa explorar de forma bem-sucedida suas vantagens competitivas sem ter

controles organizacionais eficientes.31 Controles organizacionais adequadamente projetados permitem uma com-

preensão clara no que concerne aos comportamentos que melhoram o desempenho da empresa.32 As empresas contam

com os controles estratégicos e financeiros como elementos de suas estruturas para apoiar a utilização de suas

estratégias.

A estrutura organizacional especifica as relações hierárquicas, os procedimentos, controles, autoridade e processos de

tomada de decisão da empresa.

Os controles organizacionais direcionam a utilização da estratégia, indicam como comparar os resultados reais com

aqueles esperados e sugerem ações corretivas a serem tomadas quando a diferença entre estes é inaceitável.
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Enfoque Estratégico
Uma Mudança na Estrutura Leva a uma Implementação
Melhorada da Estratégia na Kellogg Co.

Em 1990, a Kellogg Co., de Battle Creek, Michigan, tinha 6 bilhões de dólares em
vendas anuais, mas suas marcas, assim como suas margens de lucro eram bem
fracas. Dois eventos importantes em 1999 levaram a uma mudança estrutural
significativa. Primeiramente, Carlos Gutierrez, há muito tempo gerente interno, foi
designado como CEO. Em segundo lugar, uma crise corporativa estimulou a
motivação significativa por mudanças: apesar de a Kellogg ter sido durante décadas
líder no setor industrial, ela foi repentinamente ultrapassada em sua participação no
mercado pela empresa que era a eterna número dois do setor, a General Mills Inc. Os
gerentes da Kellogg reconheceram a necessidade de mudança.

A Kellogg há muito havia se comprometido com seu volume de vendas, o que
significava impulsionar suas marcas mais vendidas de cereais sem considerar sua
rentabilidade. Essa abordagem a tornou suscetível à concorrência, especialmente em
relação aos concorrentes de marcas genéricas, e a uma perda significativa na
participação de sua marca. Em 2001, a Kellogg mudou substancialmente sua
estrutura. A empresa tinha sido organizada de tal modo que os gerentes e os
funcionários associados aos principais produtos foram incapazes de compreender e
localizar seu impacto na rentabilidade. Embora as divisões independentes tenham
sido organizadas, elas enfocaram disciplinas como marca, cadeia de fornecimento e
inovação. Gutierrez reorganizou o sistema de forma que ele “integrasse plenamente
as unidades de negócios” e resultasse em possibilitar que “o pessoal de vendas da
marca, a equipe de inovação, os vendedores, gerentes e outros funcionários
relevantes” se concentrassem “em atingir as mesmas metas realistas nas receitas
líquidas das vendas, no fluxo de caixa e nos lucros operacionais.”

Sob a nova estrutura, o grupo de vendas pode perceber mais facilmente a
conexão entre como e o que eles venderam e seus lucros e perdas específicos. A
mudança fez com que as divisões “funcionassem como pequenas empresas”.
Essencialmente, isso permitiu que as unidades operassem como elas o teriam feito
em uma estrutura multidivisional (consulte a discussão mais adiante neste capítulo),
tendo os lucros operacionais associados a cada divisão ou marca.

Além disso, Gutierrez facilitou a aquisição da Keebler Foods Company. Na época
da aquisição (em 2001), a Keebler estava em segundo lugar entre as fábricas de
biscoitos do tipo cookie e cracker nos Estados Unidos. Novos cereais, salgadinhos e
produtos mistos foram introduzidos após a aquisição da Keebler, pela qual, a
inovação foi estimulada. Alguns dos produtos mais eficientes foram aqueles que
combinaram os conceitos de cereais e salgadinhos para criar maiores margens de
lucro. A aquisição da Keebler bem como as novas unidades de produtos puderam
ser organizadas como unidades de negócios separadas sob a nova estrutura.

Os incentivos ao desempenho também foram alinhados às unidades de negócios
e a “compensação se tornou uma conseqüência”. “Antes, era assim: se você tivesse
um bom ano, ganharia 120% do seu salário; se o ano fosse ruim, ganharia 80%.
Agora, essa margem pode variar de zero a 200%”.

A empresa estabeleceu também objetivos mais realistas para as divisões. Embora
os analistas do mercado de ações tenham se preocupado com a projeção de um
crescimento menor de receitas e vendas, a Kellogg foi capaz de alcançar e
ultrapassar as expectativas de Wall Street. Um analista comentou, “Quando se trata
de reduções de custos, gestão do balanço, desenvolvimento de novos produtos e o
crescimento de categorias de produtos de forma lucrativa, a Kellogg superou as
expectativas de todos”.

Em 2005, Carlos Gutierrez foi escolhido Secretário do Departamento de Comércio
norte-americano do presidente Bush. O novo CEO da Kellogg, James Jenness, está
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empenhado em continuar as estratégias de Gutierrez. A Kellogg é novamente o
fabricante número um de cereais, à frente da General Mills. Esse ressurgimento
significativo se deve, fundamentalmente, à mudança estrutural instituída por Carlos
Gutierrez e continuada por James Jenness.

Fontes: J. Adamy, 2005, Kellogg Co.: Departing CEO Gutierrez to get annual pension of $1,3 million, Wall Street
Journal, 5 de janeiro, A1; J. Adamy, 2005, Kellogg’s profit increases by 9.1 percent on cereal Sales, Wall Street Jour-
nal, 28 de julho, B3; J. Adamy, 2005, Kellogg profit and revenue rise, as high prices seem to stick, Wall Street Jour-
nal, 29 de abril, B3; 2005, A return to health for Kellogg, Strategic Direction, 11-14 de fevereiro; R. Barker, 2004, Kel-
logg: A little payoff in the box?, Business Week, 27 de dezembro, 189; J. A. Fraser, 2004, A return to basics at
Kellogg, MIT Sloan Management Review, 45(4):27-30. 
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Os controles estratégicos são critérios amplamente subjetivos para verificar se a empresa está utilizando estratégias

apropriadas às condições externas e às suas vantagens competitivas. Assim, os controles estratégicos se preocupam em

examinar a adequação entre o que a empresa tem a possibilidade de fazer (como sugerem as oportunidades no ambiente

externo) e o que ela é capaz de fazer (como indicam suas vantagens competitivas). Os controles estratégicos eficientes

ajudam a empresa a compreender o que é preciso para ter sucesso.33 O controle estratégico exige uma comunicação

ampla entre os gerentes responsáveis pela sua utilização para avaliar o desempenho da empresa e os gerentes cuja

responsabilidade principal é implementar as estratégias empresariais (como gerentes de primeiro e segundo níveis).

Essas trocas freqüentes de informação são de natureza formal e informal.34

Os controles estratégicos também são utilizados para avaliar em que grau a empresa foca as necessidades para

implementar suas estratégias. Para uma estratégia no nível de negócios, por exemplo, esses controles são utilizados

para estudar as atividades primárias e de suporte (consultar as Tabelas 3.6 e 3.7) a fim de verificar se aquelas que são

cruciais para o sucesso da implementação da estratégia no nível de negócios estão sendo adequadamente enfatizadas e

executadas. Junto com as estratégias corporativas relacionadas, os controles estratégicos são utilizados para verificar o

compartilhamento de fatores estratégicos apropriados, tais como conhecimento, mercados e tecnologias por meio dos

negócios. Para utilizar com eficiência esses controles durante a avaliação de estratégias de diversificação relacionadas,

os executivos devem conhecer profundamente a estratégia no nível de negócios de cada unidade.35

A Intel está concentrada na melhoria do controle estratégico de suas operações. Para cumprir essa meta, Paul S.

Otellini, CEO da Intel, mudou a organização e o sistema de controle do fabricante de chips para concentrar os

funcionários nas diferentes plataformas de produtos. Dessa maneira, ele reorganizou a Intel em cinco unidades focadas

no mercado: computação corporativa, casa inteligente, computação móvel, tratamentos de saúde e produtos dirigidos

(PCs produzidos por pequenos fabricantes). Cada plataforma reúne engenheiros, autores de software e vendedores com

o intuito de criar e vender produtos de plataforma para grupos de clientes específicos voltados para o mercado. Ao

fazê-lo ele utilizou “dois homens em uma caixa”, significando que existem dois executivos encarregados de cada um dos

grupos maiores, computação móvel e computação corporativa.36 Esta abordagem facilitou a melhoria do controle

estratégico; a estrutura total possui mais executivos-chave e equipes funcionais afiliadas supervisionando o

desenvolvimento de cada plataforma de mercado.

Os controles estratégicos são critérios amplamente subjetivos para verificar se a empresa está utilizando estratégias

apropriadas às condições externas e às suas vantagens competitivas.

Os controles financeiros são critérios altamente objetivos utilizados para medir o desempenho da empresa em

comparação com padrões quantitativos previamente estabelecidos.

Em parte porque é difícil utilizar os controles estratégicos com uma ampla diversificação,37 os controles financeiros

são enfatizados para avaliar o desempenho da empresa empregando a estratégia de diversificação não relacionada. O

foco da estratégia de diversificação não relacionada nos resultados financeiros (consulte o Capítulo 6) exige a utilização

de controles financeiros padronizados a fim de comparar os desempenhos entre unidades e gerentes.38 Os controles
financeiros são critérios altamente objetivos utilizados para medir o desempenho da empresa em comparação com
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padrões quantitativos previamente estabelecidos. Medidas baseadas na contabilidade, tais como retorno de investimento

e de ativos, e as medidas baseadas no mercado, tais como valor econômico agregado, são exemplos de controles

financeiros.

Ao utilizar controles financeiros a empresa avalia seu desempenho atual em relação aos resultados prévios, assim

como em relação às médias dos concorrentes e do setor. Na economia global, os avanços tecnológicos estão sendo

utilizados para desenvolver controles financeiros altamente sofisticados, tornando possível para as empresas analisar

completamente seus resultados de desempenho e garantir a conformidade com as regulamentações. Por exemplo,

empresas como a Oracle Corp. e a SAP desenvolveram ferramentas de software que as empresas de processamento

automatizado podem utilizar para atender às exigências dos relatórios financeiros especificadas pela Lei Sarbanes-

Oxley.39 (Como indicado no Capítulo 10, essa lei exige que o executivo principal e os diretores financeiros de uma

empresa certifiquem as informações corporativas e financeiras, e as informações relacionadas, em relatórios trimestrais

e anuais enviados à Comissão de Títulos e Valores Mobiliários.)

Por exemplo, John Swainson assumiu como CEO da Computer Associates (CA) no final de 2004, época durante a

qual a CA lutava contra dificuldades legais e financeiras. A CA, particularmente, não possuía controles internos fortes e,

com a implementação da Lei Sarbanes-Oxley, ela precisava criar e melhorar a responsabilidade ética e financeira. Em

razão dessas dificuldades, a CA foi forçada a redeclarar seus resultados financeiros para os anos fiscais de 2000 e 2001,

escândalo que resultou no licenciamento e demissão de dezenas de executivos em 2004. De maneira a administrar o

negócio e criar uma estrutura corporativa com melhor responsabilidade financeira, Swainson organizou a CA em cinco

unidades de negócios: gerência de sistemas empresariais, gerência de segurança, gerência de armazenamento, otimização

dos serviços comerciais e um grupo de produtos. A CA também implantou um sistema SAP por meio do qual ela

administrará a responsabilidade sobre ganhos e perdas dessas unidades de negócios. Prosseguindo na reorganização,

para cada unidade de negócios será exigido trimestralmente um relatório de medidas e receitas financeiras. Espera-se

que essa abordagem construa a confiança de autoridades reguladoras, clientes e acionistas. Como ilustrado pelo

exemplo da CA, controles financeiros adequados são importantes na manutenção da confiança das principais partes

interessadas porque são utilizados para criar mais responsabilidade e transparência financeiras.40

Os controles financeiro e estratégico são aspectos importantes de cada estrutura organizacional, e qualquer

eficiência estrutural é determinada pelo uso de uma correspondência desses dois controles. Todavia, o uso relativo de

controles varia por tipo de estratégia. Por exemplo, as empresas e unidades de negócios de grandes companhias

diversificadas que utilizam a estratégia de liderança em custo enfatizam os controles financeiros (tais como os objetivos

quantitativos de custo), enquanto as empresas e unidades de negócios que empregam a estratégia de diversificação

enfatizam os controles estratégicos (como as medidas subjetivas da eficiência de equipes de desenvolvimento de

produto).41 Como explicado anteriormente, uma ênfase no nível corporativo do compartilhamento entre unidades

de negócios (como é exigido pelas estratégias de diversificação relacionadas) resulta em uma ênfase nos controles

estratégicos, enquanto os controles financeiros são focados nas estratégias nas quais as atividades ou competências não

são compartilhadas (por exemplo, em uma diversificação não relacionada).

As Relações entre Estratégia e Estrutura

Estratégia e estrutura têm uma relação de reciprocidade42 que evidencia a interligação entre a formulação da estratégia

(Capítulo 4 e capítulos 6-9) e sua implementação (capítulos 10-13). De modo geral, essa relação recíproca constata que

a estrutura resulta da seleção da estratégia da empresa ou a segue. Uma vez instalada, a estrutura pode influenciar as

ações estratégicas atuais, assim como as escolhas sobre futuras estratégias. A natureza geral da relação

estratégia/estrutura significa que mudanças na estratégia da empresa criam a necessidade de mudar também a maneira

como esta conclui seu trabalho. Quanto à orientação “estratégia influencia a estrutura”, a empresa deve atentar para seus

esforços a fim de verificar que a maneira como sua estrutura exige que o trabalho seja concluído se mantenha

consistente com as exigências de implementação das estratégias escolhidas. Pesquisas mostram, porém, que “a estraté-

gia tem muito mais influência na estrutura do que o inverso”.43

Não obstante a força da reciprocidade das relações entre estratégia e estrutura, aqueles que escolhem a estratégia e 

a estrutura da empresa devem estar comprometidos com a adequação de cada estratégia com uma estrutura que forneça

a estabilidade necessária para a utilização de suas vantagens competitivas atuais, bem como a flexibilidade que é exigida

para o desenvolvimento de futuras vantagens. Isto significa, por exemplo, que ao modificar sua estratégia, a empresa
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deve considerar, ao mesmo tempo, a estrutura que será necessária para apoiar o uso da nova estratégia. Como foi

ilustrado pelo Enfoque Estratégico da Kellogg, uma correspondência estratégia/estrutura apropriada pode ser uma

vantagem competitiva e contribuir para que a empresa obtenha retornos acima da média.44

Padrões Evolutivos de Estratégia e Estrutura Organizacional

Pesquisas sugerem que a maioria das empresas tem certo padrão de relações entre estratégia e estrutura. Chandler45

descobriu que as empresas tendem a crescer em padrões um tanto previsíveis: “primeiro pelo volume, depois pela

geografia, em seguida pela integração (vertical, horizontal) e finalmente pela diversificação produto/negócio”46 (ver a

Figura 11.1). Chandler interpretou suas descobertas para indicar que os padrões de crescimento da empresa deter-

minam sua forma estrutural.

Como mostra a Figura 11.1, o crescimento das vendas cria problemas de coordenação e controle com os quais a

estrutura organizacional existente não consegue lidar de maneira eficiente. O crescimento organizacional cria a opor-

tunidade para a empresa mudar sua estratégia com o objetivo de obter ainda mais sucesso. Todavia, falta às relações

hierárquicas, aos procedimentos, aos controles e aos processos de tomada de decisão e autoridade da estrutura existente

a sofisticação necessária para apoiar a utilização da nova estratégia.47 Uma nova estratégia é necessária para ajudar os

tomadores de decisão a obter acesso ao conhecimento e à compreensão necessários a fim de integrar e coordenar

eficientemente as ações para implementação da nova estratégia.48

Três tipos principais de estruturas organizacionais são utilizados na implementação de estratégias: estrutura

simples, funcional e multidivisional.

Estrutura Simples
A estrutura simples é uma estrutura na qual o proprietário gerente toma todas as decisões e supervisiona todas as

atividades, enquanto os funcionários servem como extensão da autoridade fiscalizadora do gerente.49 Normalmente, o

proprietário gerente trabalha ativa e diariamente em seu negócio. Relações informais, uma pequena quantidade de

regras, especialização limitada de tarefas e sistemas de informação pouco sofisticados caracterizam a estrutura simples.

As comunicações freqüentes e informais entre o gerente proprietário e os funcionários tornam relativamente fácil

coordenar o trabalho a ser feito. A estrutura simples está combinada com as estratégias de foco e no nível de negócios,

pois essas empresas normalmente competem oferecendo uma única linha de produtos em um único mercado

geográfico. Restaurantes locais, oficinas de conserto e outras companhias especializadas são exemplos de empresas

baseadas em uma estrutura simples para implementar suas estratégias.

A estrutura simples é uma estrutura na qual o proprietário gerente toma todas as decisões e supervisiona todas as

atividades, enquanto os funcionários servem como extensão da autoridade fiscalizadora do gerente.

Todas as pequenas empresas, ao crescerem, se tornam mais complexas e se deparam com os desafios estruturais e de

gestão que surgem. Por exemplo, a quantidade de informações importantes em relação à concorrência e que exigem uma

análise aumenta substancialmente, pressionando de maneira significativa o proprietário gerente. Crescimento e sucesso

adicionais podem fazer com que a empresa mude sua estratégia. Mesmo que esta última permaneça a mesma, o tamanho

maior da empresa dita a necessidade de fluxos de trabalho mais sofisticados e de mecanismos de integração. A esse ponto

da evolução, as empresas tendem a mudar de uma estrutura simples para uma estrutura organizacional funcional.50

A Casketfurniture.com, mencionada no Capítulo 4 como exemplo de empresa que utiliza a estratégia de

diferenciação de foco, pode passar logo de uma estrutura simples a uma estrutura funcional. Este empreendimento,

pertencente a uma família e administrado por ela, faz parte das operações da MHP Enterprises Ltd. Como pequena

empresa familiar, a MHP tem sido administrada há muito tempo por uma estrutura simples. Em 1997, a MHP decidiu

expandir sua distribuição aos necrotérios por meio da venda de produtos relacionados à morte e a funerais ao organizar

a Casketfurniture.com. Utilizando a Internet, este empreendimento vende para o mundo todo o que ela acredita serem

produtos criativos. O contínuo sucesso da Casketfurniture.com poderia criar problemas de coordenação e controle para a

MHP, os quais podem ser resolvidos somente com a mudança de uma estrutura simples para uma estrutura funcional.51
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FIGURA 11.1 Padrão de Crescimento de Estrutura e Estratégia

Estrutura Funcional
A estrutura funcional consiste de um CEO e um quadro limitado de funcionários, com gerentes funcionais de nível
médio nas áreas organizacionais dominantes, tais como produção, contabilidade, marketing, P&D, engenharia e
recursos humanos.52 Esta estrutura permite a especialização funcional,53 facilitando assim o compartilhamento ativo
do conhecimento dentro de cada área funcional. Compartilhar o conhecimento facilita os caminhos da carreira, bem
como o desenvolvimento profissional dos especialistas funcionais. A orientação funcional, porém, pode ter um efeito
negativo na comunicação e coordenação entre aqueles que representam diferentes funções organizacionais. Por essa
razão, o CEO deve trabalhar duro para garantir que as decisões e ações das funções individuais de negócios
promovam a empresa como um todo, e não uma única função.54 A estrutura funcional sustenta a implementação das
estratégias no nível de negócios e algumas estratégias no nível corporativo (p. ex., um negócio único ou dominante)
com baixos níveis de diversificação.

A estrutura funcional consiste em um CEO e um quadro de funcionários limitado, com gerentes funcionais de nível

médio nas áreas organizacionais dominantes, tais como produção, contabilidade, marketing, P&D, engenharia e

recursos humanos.

Estrutura Multidivisional
As empresas, em um processo contínuo de crescimento e sucesso, freqüentemente consideram maiores níveis de diver-

sificação. Entretanto, uma diversificação bem-sucedida exige a análise de quantidades substancialmente maiores de
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dados e informações quando a empresa oferece os mesmos produtos em diferentes mercados (diversificação de

mercado ou geográfica) ou oferece diferentes produtos em vários mercados (diversificação de produtos). Além disso, a

tentativa de administrar altos níveis de diversificação por meio de estruturas funcionais cria sérios problemas de

coordenação e controle.55 Assim sendo, uma diversificação maior leva a uma nova forma estrutural.56

A estrutura multidivisional (M-form) compreende as divisões operacionais, cada uma representando um negócio

independente ou um centro de lucros no qual o principal responsável corporativo delega responsabilidades em relação

às operações do dia-a-dia e à estratégia da unidade de negócios para os gerentes de divisão. Cada divisão representa um

negócio distinto e autônomo com sua própria hierarquia funcional.57 Como indicado inicialmente, a M-form foi

projetada para ter três benefícios principais: “(1) permitir que os responsáveis corporativos supervisionassem com mais

precisão o desempenho de cada negócio, o que simplificou o problema de controle; (2) facilitar as comparações entre

divisões, o que melhorou o processo de distribuição de recursos; e (3) estimular gerentes de divisões de fraco de-

sempenho a buscar meios de aperfeiçoá-lo”.58 Uma supervisão diligente do desempenho por meio da M-form aumenta

a probabilidade de que as decisões tomadas pelos gerentes à frente de unidades individuais sejam voltadas para os

interesses dos acionistas. Por ser a diversificação uma estratégia no nível corporativo dominante utilizada na economia

global, a M-form é uma estrutura organizacional amplamente adotada.59

Utilizada para apoiar a implementação de estratégias de diversificação relacionadas e não relacionadas, a M-form

auxilia as empresas a administrarem com sucesso as diferentes demandas (incluindo aquelas relacionadas ao

processamento de enormes quantidades de informação) de diversificação.60 Chandler considerou a M-form como uma

resposta inovadora para os problemas de coordenação e controle que vieram à tona na década de 1920 nas estruturas

funcionais então usadas por grandes empresas, como a DuPont e a General Motors.61 Pesquisas mostram que a M-form

é apropriada quando a empresa cresce por meio da diversificação.62 Em parte pela sua importância para as empresas

diversificadas, algumas consideram a estrutura multidivisional como sendo uma das inovações organizacionais mais

significativas do século XX.63

A estrutura multidivisional (M-form) compreende as divisões operacionais, cada uma representando um negócio

independente ou um centro de lucros no qual o principal responsável corporativo delega responsabilidades em relação às

operações do dia-a-dia e à estratégia da unidade de negócios para os gerentes de divisão.

Não há uma estrutura organizacional (simples, funcional ou multidivisional) que seja inerentemente superior às

outras.64 Nas palavras de Peter Drucker: “Não há uma organização correta... De preferência, a tarefa... é selecionar a

empresa para a tarefa e missão específicas que estejam à mão”.65 Em nosso contexto, entendemos que Drucker diz que

a empresa deve selecionar a estrutura “certa” para uma estratégia específica selecionada a fim de realizar a missão e a

visão da empresa. Partindo do pressuposto de que nenhuma estrutura simples é ideal em todas as instâncias, os

gerentes preferem se concentrar no desenvolvimento de correspondências adequadas entre estratégias e estruturas

organizacionais a procurar uma estrutura “ideal”.

Descrevemos agora as correspondências estratégia/estrutura que as evidências demonstram que contribuíram

positivamente para o desempenho da empresa.

Correspondências entre Estratégias no Nível de Negócios e a Estrutura Funcional
Diferentes formas de estrutura organizacional funcional são utilizadas para apoiar a implementação da liderança em

custo, da diferenciação e das estratégias integradas de liderança/diferenciação em custo. As diferenças nessas formas são

consideradas fundamentalmente pelas diferentes utilizações das três principais características ou dimensões estruturais:

especialização (relativa ao tipo e número de funções exigidas para concluir o trabalho66), centralização (até que ponto a

autoridade responsável pela tomada de decisão é mantida nos mais altos níveis gerenciais67), e formalização (até que

ponto as regras e os procedimentos formais determinam o trabalho68).

Utilização da Estrutura Funcional para Implementação da Estratégia de Liderança em Custo
As empresas que utilizam a estratégia de liderança em custo desejam vender grandes quantidades de produtos

padronizados para o consumidor típico de um segmento ou de uma indústria. Relações hierárquicas simples,
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poucas camadas na estrutura de autoridade e de tomada de decisão, um quadro de funcionários centralizado e um

grande foco nas melhorias de processos por meio da função de produção, e não pelo desenvolvimento de novos

produtos enfatizando a P&D de produtos, caracterizam a forma de liderança em custos da estrutura funcional69

(ver a Figura 11.2). Esta estrutura contribui para a emergência de uma cultura de baixo custo – cultura na qual

todos os funcionários procuram constantemente encontrar os meios de reduzir os custos incorridos para concluir

seus trabalhos.

Em termos de centralização, a autoridade tomadora de decisões é concentrada em uma função de assessoria

com o objetivo de manter a ênfase na redução de custos dentro de cada função organizacional (engenharia,

marketing etc.). Enquanto encoraja as reduções contínuas de custos, o quadro de funcionários centralizado também

verifica se cortes adicionais nos custos em uma função não afetariam negativamente os níveis de produtividade nas

outras funções.70

As funções são altamente especializadas na estrutura funcional de liderança em custo. A especialização de uma

função é executada dividindo-se o trabalho em subgrupos homogêneos. As funções organizacionais são o subgrupo

mais comum, embora o trabalho seja, às vezes, agrupado com base nos produtos produzidos ou nos clientes atendidos.

A especialização no trabalho permite que os funcionários aumentem sua eficiência, tendo como resultado a redução dos

custos da empresa. Procedimentos e regras altamente formalizados, muitas vezes provenientes do quadro de

funcionários centralizado, guiam o trabalho concluído na forma de liderança em custo da estrutura funcional. Seguir os

procedimentos e normas formais de forma previsível cria eficiências de redução de custo. Conhecido por seu

compromisso com o lema EDLP (“preço baixo todo dia”), as estruturas organizacionais funcionais do Wal-Mart em

suas divisões de varejo (por exemplo, Lojas Wal-Mart, Supercenter, Sam’s Club) são formadas a fim de diminuir

continuamente os preços.71 Como foi discutido no Capítulo 4, os esforços dos concorrentes para copiar o sucesso das

estratégias de liderança em custo do Wal-Mart fracassaram, em parte por causa das correspondências estra-

tégia/estrutura eficientes nas unidades de negócios do Wal-Mart.

FIGURA 11.2 Estrutura Funcional para Implementação da Estratégia de Liderança em Custo

Observações:
- Operações é a função principal
- A engenharia de processos é mais enfatizada que a P&D de novos produtos
- Um quadro de funcionários centralizado relativamente grande coordena as funções
- Procedimentos formalizados permitem o surgimento de uma cultura de baixo custo
- A estrutura geral é mecanizada; os cargos funcionais são altamente estruturados
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Utilização da Estrutura Funcional para Implementar a Estratégia de Diferenciação 
As empresas que utilizam a estratégia de diferenciação fabricam produtos considerados pelos clientes como sendo

diferentes de uma forma que cria valores para eles. Com essa estratégia, a empresa deseja vender produtos não-

padronizados para clientes com necessidades exclusivas. As relações hierárquicas relativamente complexas e flexíveis,

o emprego freqüente de equipes multifuncionais de desenvolvimento de produtos e a forte concentração em

marketing e em P&D de produtos, e não em fabricação e P&D de processos (como acontece com a forma de

liderança em custo da estrutura funcional), caracterizam a forma de diferenciação da estrutura funcional (veja a

Figura 11.3). Esta estrutura contribui para a emergência de uma cultura orientada para o desenvolvimento – uma

cultura na qual os funcionários tentam encontrar maneiras de incrementar produtos atuais e desenvolver novos

produtos altamente diferenciados.72

A inovação constante de produtos exige que as pessoas em toda a empresa sejam capazes de interpretar e agir com

base em informações freqüentemente ambíguas, incompletas e incertas. Com uma forte concentração no ambiente

externo a fim de identificar novas oportunidades, os funcionários muitas vezes obtêm essa informação de pessoas de

fora da empresa, tais como clientes e fornecedores. Comumente, são necessárias respostas rápidas para as possibilidades

indicadas pelas informações coletadas, sugerindo a necessidade de descentralizar a autoridade e a responsabilidade da

tomada de decisão. Para apoiar a criatividade e a busca constante por novas fontes de diferenciação e novos produtos, as

funções nessa estrutura não são altamente especializadas. Essa falta de especialização significa que os trabalhadores têm

uma grande quantidade de tarefas em suas descrições de função. Poucas regras e procedimentos formais são também

características dessa estrutura. A pouca formalização, a descentralização da responsabilidade e da autoridade da tomada

de decisão e a menor especialização das tarefas do trabalho se combinam para criar uma estrutura em que as pessoas

interagem freqüentemente para trocar idéias sobre como incentivar a diferenciação dos produtos atuais ao mesmo

tempo em que desenvolvem idéias para novos produtos que podem ser diferenciados a fim de criar valor para os

clientes.

FIGURA 11.3 Estrutura Funcional para Implementação da Estratégia de Diferenciação

Observações:
- O marketing é a principal atividade para se manter atualizado quanto às idéias de novos produtos
- A P&D de novos produtos é enfatizada
- A maioria das funções é descentralizada, mas a P&D e o marketing podem ter funcionários centralizados que trabalham muito
próximos uns dos outros
- A formalização é limitada de maneira que as idéias sobre novos produtos possam surgir facilmente e que a mudança seja executada
mais prontamente
- A estrutura geral é orgânica; as funções do cargo são menos estruturadas
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Utilização da Estrutura Funcional para Implementação da Estratégia Integrada de
Liderança/Diferenciação em Custo
As empresas que empregam a estratégia integrada de liderança/diferenciação em custo desejam vender produtos que

criam valor por seu relativo baixo custo e suas fontes de diferenciação aceitáveis. O custo desses produtos é pequeno

“em relação” aos preços dos líderes de custo, enquanto sua diferenciação é “aceitável” comparada com as características

claramente únicas dos produtos dos diferenciadores.

A estratégia integrada de liderança/diferenciação em custo é freqüentemente utilizada na economia global, embora

seja difícil implementá-la com sucesso. Essa dificuldade se deve principalmente ao fato de que as diferentes atividades

primárias e de apoio (consulte o Capítulo 3) devem ser enfatizadas quando essas estratégias são utilizadas. Para atingir

a posição de liderança em custo, as engenharias de processo e produção são enfatizadas com mudanças não freqüentes

no produto. Para alcançar uma posição diferenciada, se enfatiza o marketing e a P&D de produtos, e não as engenharias

de processo e produção. Portanto, se consegue o uso eficiente da estratégia integrada quando a empresa combina de

forma bem-sucedida suas atividades de redução de custo com as atividades de criação de características diferenciadas

suplementares. Como conseqüência, a forma integrada da estrutura funcional deve ter padrões de tomada de decisão

parcialmente centralizados e parcialmente descentralizados. Além disso, as funções são semi-especializadas e as normas

e procedimentos exigem um comportamento funcional tanto formal quanto informal.

Correspondências entre Estratégias no Nível Corporativo e a Estrutura Multidivisional
Como explicado anteriormente, a pesquisa de Chandler mostrou que o sucesso constante da empresa leva à diver-

sificação do produto ou do mercado, ou então de ambos.73 O nível de diversificação da empresa é uma função de

decisões sobre a quantidade e o tipo de negócios no qual ela competirá, assim como sobre a maneira de gerenciar os

negócios (ver o Capítulo 6). Sendo alavancada para gerenciar as funções organizacionais individuais, o aumento da

diversificação eventualmente cria problemas de processamento da informação, coordenação e controle com os quais

a estrutura funcional não consegue lidar. Conseqüentemente, a utilização da estratégia de diversificação exige que a

empresa mude da estrutura funcional para a estrutura multidivisional a fim de desenvolver uma correspondência

adequada entre estratégia/estrutura.

Como foi definido na Figura 6.1 no Capítulo 6, as estratégias no nível corporativo possuem diferentes graus de

diversificação de produto e mercado. As demandas criadas por esses diferentes níveis de diversificação evidenciam a

necessidade de uma estrutura organizacional única para a implementação eficiente de cada estratégia (veja a Figura 11.4).

Utilização da Forma Cooperativa da Estrutura Multidivisional para Implementação da
Estratégia Limitada Relacionada
A forma cooperativa é uma estrutura na qual a integração horizontal é usada para realizar a cooperação interdivisional.74

As divisões na empresa que utilizam a estratégia de diversificação limitada relacionada são comumente formadas em torno

de produtos, mercados, ou de ambos. Como o Caso de Abertura ilustra, seria provável que a Sony coordenasse melhor suas

divisões se implementasse a forma cooperativa da estrutura multidivisional, dada a falta de coordenação divisional na sua

estratégia de música on-line implementada de maneira insuficiente. Na Figura 11.5, utilizamos divisões de produto como

parte da representação da forma cooperativa da estrutura multidivisional, embora as divisões de mercado pudessem ser

utilizadas em vez das divisões de produto ou de forma complementar a elas para desenvolver a figura.

A forma cooperativa é uma estrutura na qual a integração horizontal é usada para realizar a cooperação

interdivisional.

Todas as divisões limitadas relacionadas da empresa compartilham uma ou várias forças corporativas. As

competências na produção, no marketing e a dominância do meio de comunicação são exemplos de forças que as

divisões da empresa podem compartilhar.75 A expertise de produção é uma das forças das divisões da Sony. Todavia,

como ilustra o Caso de Abertura, a Sony teve dificuldades em coordenar suas divisões para criar produtos em conjunto

no setor de música on-line. O Outback Steakhouse, Inc. buscou diversificar as oito cadeias que possui ou que são

operadas por ele: sua marca homônima principal, Carrabba’s Italian Grill (178 unidades), Fleming’s Prime Steakhouse
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FIGURA 11.4 Três Variações da Estrutura Multidivisional
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& Wine Bar (32 unidades), Bonefish Grill (75 Unidades), Roy’s (19 unidades), Lee Roy Selmon’s (duas unidades), Paul

Lee’s Chinese Kitchens (três unidades) e os restaurantes Cheeseburger in Paradise (15 unidades). Ao implementar sua

estrutura cooperativa M-form, o Outback Steakhouse centralizou diversas funções críticas em todos os negócios,

fazendo com que a empresa compartilhasse os resultados do desenvolvimento imobiliário e ações de compras e leasing.

A empresa também compartilhou com seus restaurantes sua expertise em administrar operações de franquia nas áreas

de contratos, publicidade e treinamento.76

FIGURA 11.5 Forma Cooperativa da Estrutura Multidivisional para Implementação de uma Estratégia Limi-
tada Relacionada

Observações:
- Dispositivos de integração estrutural criam relações estreitas entre todas as divisões
- O escritório corporativo enfatiza o planejamento estratégico centralizado, os recursos humanos e o marketing para promover a
cooperação entre divisões
- A P&D tende a ser centralizada
- Bonificações são subjetivas e tendem a enfatizar o desempenho corporativo geral, além do desempenho divisional
- A cultura enfatiza o compartilhamento cooperativo
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O compartilhamento de competências divisionais facilita os esforços corporativos para o desenvolvimento de

economias de escopo. Como explicado no Capítulo 6, as economias de escopo (economias de custo resultantes do

compartilhamento de competências desenvolvido entre divisões) estão ligadas ao uso bem-sucedido da estratégia

limitada relacionada. O compartilhamento interdivisional de competências depende da cooperação, sugerindo a

utilização da forma cooperativa da estrutura multidivisional.77 É cada vez mais importante que as relações resultantes

do uso efetivo dos mecanismos de integração dêem apoio ao compartilhamento cooperativo tanto dos recursos

intangíveis (como o conhecimento) quanto dos tangíveis (como instalações e equipamentos). 78

A estrutura cooperativa utiliza diferentes características da estrutura como mecanismos de integração para facilitar

a cooperação interdivisional. Definida anteriormente na discussão sobre a estrutura organizacional funcional, a

centralização é um desses mecanismos. Como foi mostrado no exemplo do Outback Steakhouse, centralizar algumas

funções organizacionais (como a gerência dos recursos humanos, P&D, marketing e financeiro) no nível corporativo

permite a ligação de atividades entre as divisões. O trabalho completado nessas funções centralizadas é gerenciado pelo

escritório central da empresa com o propósito de explorar os pontos fortes comuns entre as divisões compartilhando

competências.79 A intenção é desenvolver vantagens competitivas nas divisões enquanto elas implantam sua liderança

em custos, diferenciação ou suas estratégias integradas de liderança/diferenciação em custo das unidades de negócios

que permitem à empresa criar mais valor em comparação com o valor criado pelo uso não-diversificado de estratégias

no nível de negócios por concorrentes.80

O contato direto e freqüente entre gerentes de divisões, outro mecanismo de integração, incentiva e apóia a

cooperação e o compartilhamento de competências ou recursos que poderiam ser utilizados para criar novas vantagens.

Às vezes, as funções de relações são estabelecidas em cada divisão para reduzir o tempo gasto pelos gerentes de divisão

na integração e coordenação de suas unidades de trabalho com o trabalho que é feito nas outras divisões. Equipes

temporárias ou forças-tarefas podem ser formadas em torno de projetos cujo sucesso depende do compartilhamento de

competências que estão incorporadas nas várias divisões. Departamentos de integração formal podem ser estabelecidos

em empresas que freqüentemente empregam equipes temporárias ou forças-tarefas. Por fim, uma organização matricial

pode evoluir em empresas que implementam a estratégia limitada relacionada. Uma organização matricial é uma

estrutura organizacional na qual existe uma estrutura dupla que combina a especialização funcional com o produto

comercial ou com o projeto de especialização.81 Mesmo sendo complicada, uma estrutura matricial eficiente pode

acarretar uma melhora da coordenação entre as divisões da empresa.82

O sucesso da estrutura multidivisional cooperativa pode ser afetado de maneira significativa, dependendo de como

a informação é processada entre as divisões. Mas porque a cooperação entre as divisões implica em perda de autonomia

gerencial, os gerentes de divisão podem não se comprometer prontamente com o tipo de atividades integradoras de

processamento de informação que esta estrutura exige. Além disso, a coordenação entre as divisões às vezes resulta em

um fluxo desigual de resultados positivos para os gerentes divisionais. Em outras palavras, quando as bonificações

gerenciais são baseadas, pelo menos em parte, no desempenho das divisões individuais, o gerente da divisão que está

apto a obter o máximo de benefícios com o compartilhamento de competências corporativas pode ser visto como

alguém que está recebendo benefícios à custa dos outros. Os controles estratégicos são importantes nesses casos, pois o

desempenho dos gerentes divisionais pode ser avaliado, ao menos em parte, em relação ao modo como eles facilitaram

os esforços cooperativos interdivisionais. Além disso, a utilização de sistemas de bonificação que enfatizam o

desempenho geral da empresa, além dos resultados atingidos pelas divisões individuais, ajuda a superar os problemas

associados com a forma cooperativa.

Utilização da Forma de Unidade Estratégica de Negócios da Estrutura Multidivisional
para Implementação da Estratégia Associada Relacionada
Quando a empresa tem poucas associações ou menos associações limitadas entre suas divisões, utiliza-se a estratégia de

diversificação associada relacionada. A forma de unidade estratégica de negócios da estrutura multidivisional apóia a

implementação dessa estratégia. A forma da unidade estratégica de negócios (SBU) é composta de três níveis: sede da

empresa, unidades estratégicas de negócios (SBU), e divisões das SBU (ver a Figura 11.6).

A forma de unidade estratégica de negócios (SBU) é composta de três níveis: matriz da empresa, unidades

estratégicas de negócios (SBU), e divisões das SBU.
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FIGURA 11.6 Forma de SBU da Estrutura Multidivisional para Implementação da Estratégia Associada
Relacionada

Observações:
- Integração estrutural entre divisões dentro das SBU, mas independência entre elas
- O planejamento estratégico pode ser a função mais proeminente das sedes para gerenciar o processo de aprovação do
planejamento estratégico das SBU para o presidente
- Cada SBU pode ter seu próprio orçamento para que os funcionários promovam a integração
- O quadro de funcionários da sede atua mais como uma assessoria para as SBU e divisões, em vez de atuar diretamente na
estratégia do produto, como acontece na forma cooperativa

As divisões dentro de cada SBU estão relacionadas em termos de produtos ou mercados compartilhados, ou ambos,

mas as divisões de uma SBU têm pouco em comum com as de outras SBUs. As divisões dentro de cada SBU

compartilham competências de produto ou mercado para desenvolver economias de escopo e possivelmente economias

de escala. Os mecanismos de integração utilizados pelas divisões em uma estrutura cooperativa podem ser utilizados

igualmente pelas divisões dentro das unidades estratégicas de negócios individuais que fazem parte da forma SBU da

estrutura multidivisional. Nesta estrutura, cada SBU é um centro de lucros controlado e avaliado pela matriz. Embora os

controles financeiros e estratégicos sejam importantes, os controles financeiros são vitais para a avaliação de cada SBU

pela sede de forma relativa; os controles estratégicos são decisivos quando os chefes das SBU avaliam o desempenho de

suas divisões. Os controles estratégicos são também decisivos para os esforços da matriz em determinar se a empresa

escolheu um portfólio de negócios eficiente e se esses negócios estão sendo gerenciados de forma bem-sucedida.

A estrutura da SBU é utilizada por grandes empresas e pode ser complexa, tendo essa complexidade refletida pelo

tamanho da empresa e pela diversidade de produto e mercado. A Sony empregou a estratégia associada relacionada, mas

necessitou continuar com a estratégia limitada relacionada acompanhada pela estrutura cooperativa M-form, tal como

foi exemplificado no Caso de Abertura sobre suas dificuldades em fazer com que as SBUs independentes cooperassem

na criação de um negócio de música on-line.
A Cendant Corporation utiliza a estrutura de SBU para implementar a estratégia associada relacionada. A Cendant foi

criada em dezembro de 1997, por uma fusão entre a CUC International, empresa de marketing, e a HFS, uma empresa
diversificada com operações de franquia em vários setores, incluindo serviços imobiliários, de hospedagem e de aluguel
veículos. A Cendant possui um conjunto diversificado de negócios de prestação de serviços, incluindo os serviços
remunerados no ato: hotéis (Ramada, Howard Johnson, Days Inn), imobiliárias (Coldwell Banker, Century 21), serviços de
preparação de impostos, locadoras de veículos (Budget Rent A Car, Avis), viagens (os websites Orbitz e CheapTickets;
Galileo, rede de reservas por computador utilizada pelos agentes de viagem e linhas aéreas no mundo todo), entre
outros. A Cendant cresceu por meio de suas aquisições, bem como por meios internos, tal como o desenvolvimento de
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novas linhas de produtos para implementação de sua estratégia de diversificação corporativa. A empresa utilizou
também joint ventures e franquias para complementar cada uma de suas SBUs independentes.83

Cada SBU tem uma quantidade de negócios relacionados coordenados pelos gerentes da SBU. As franquias
imobiliárias da Cendant, por exemplo, incluem alguns dos melhores nomes no mercado de corretagem imobiliária
comercial e residencial e têm também um serviço de transporte de mudanças, o Cendant Mobility. Os serviços
imobiliários geram aproximadamente 40% das receitas dessa empresa diversificada; ela consegue comissões em
aproximadamente 30% das vendas de casas dos Estados Unidos. O compartilhamento de competências entre as divisões
dentro de uma SBU é uma característica importante da forma de SBU da estrutura multidivisional (consulte as
observações da Figura 11.6). Além disso, cada SBU recebe uma ajuda estratégica da sede corporativa para contratação e
treinamento de novos negócios franqueados e gerenciamento em geral dos serviços remunerados no ato utilizando
funções mais centralizadas. Uma desvantagem da estrutura de SBU é que os negócios multifacetados freqüentemente
têm dificuldades em comunicar este modelo complexo de negócio aos acionistas.84 Além disso, se a coordenação entre
as SBUs é necessária, como indicado no Caso de Abertura sobre a Sony, problemas podem surgir porque a estrutura da
SBU, similar à forma competitiva que será discutida, não incentiva prontamente a cooperação entre todas as SBUs.

Utilização da Forma Competitiva da Estrutura Multidivisional para Implementação da
Estratégia de Diversificação Não Relacionada
As empresas que utilizam a estratégia de diversificação não relacionada desejam criar valor por meio de alocações
internas eficientes de capital ou pela reestruturação, aquisição e venda de negócios.85 A forma competitiva da estrutura
multidivisional apóia a implementação dessa estratégia.

A forma competitiva é a estrutura na qual existe completa independência entre as divisões da empresa (ver a
Figura 11.7). Ao contrário das divisões incluídas na estrutura cooperativa, as divisões que são parte da estrutura
competitiva não compartilham as forças comuns corporativas (por exemplo, competências de marketing ou controle
dos canais). Por não haver compartilhamento dos pontos fortes, os mecanismos integradores não são desenvolvidos
para serem utilizados pelas divisões incluídas na estrutura competitiva.

A forma competitiva é a estrutura na qual existe completa independência entre as divisões da empresa (ver a Figura 11.7).

FIGURA 11.7 Forma de SBU da Estrutura Multidivisional para Implementação da Estratégia Associada
Relacionada

Observações:
- A matriz corporativa tem um staff pequeno
- Finanças e auditoria são as funções mais proeminentes da matriz para gerenciar o fluxo de caixa e garantir a exatidão dos dados
sobre desempenho provenientes das divisões
- A função dos assuntos jurídicos se torna importante quando a empresa adquire ou aliena ativos
- As divisões são independentes e separadas para fins de avaliação financeira
- As divisões mantêm o controle estratégico, mas o dinheiro é gerenciado pela diretoria corporativa
- As divisões competem pelos recursos corporativos
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O eficiente mercado interno de capitais, que é a base para a utilização da estratégia de diversificação não
relacionada, exige disposições organizacionais que enfatizem mais a competição divisional do que a cooperação.86 Três
benefícios são esperados da concorrência interna facilitada pela forma competitiva da estrutura multidivisional.
Primeiramente, essa concorrência cria flexibilidade – as matrizes corporativas podem, por exemplo, ter divisões
trabalhando com diferentes tecnologias para identificar aquelas com maior potencial. Os recursos podem, então, ser
alocados para a divisão que trabalha com a tecnologia mais promissora para estimular o sucesso de toda a empresa. Em
segundo lugar, a concorrência interna desafia o status quo e a inércia, pois os chefes de divisão sabem que as alocações
futuras de recursos são um produto de excelente desempenho atual e posicionamento superior de sua divisão em
termos de desempenho futuro. Por último, a competição interna motiva os esforços. O desafio de competir com seus
iguais pode ser tão grande quanto o de competir com concorrentes externos do mercado.87

A independência entre divisões, como é mostrada pela falta de compartilhamento das qualidades corporativas e de
mecanismos de integração, permite que a empresa que utiliza a estratégia de diversificação não relacionada crie expectativas
de desempenho lucrativo específicas para cada divisão a fim de estimular a concorrência interna para recursos futuros. Os
benefícios das alocações ou reestruturações internas de capital não podem ser plenamente alcançados a não ser que as
divisões sejam responsabilizadas por seu próprio desempenho independente. Na estrutura competitiva, os controles
organizacionais (principalmente controles financeiros) são utilizados para enfatizar e apoiar a concorrência interna entre
divisões independentes e como base para alocação de capital corporativo com base no desempenho da divisão. A Textron
Inc., grande empresa “multindustrial”, por exemplo, busca “a identificação, pesquisa, seleção, aquisição e integração de
empresas e desenvolveu critérios rigorosos para orientar a tomada de decisão”. Assim, ela busca continuamente “intensificar
e remodelar seu portfólio ao alienar ativos não-centrais e adquirir negócios de marca em indústrias atrativas com grande
potencial de crescimento em longo prazo”. Ela administra diversos negócios independentes, incluindo unidades que
fabricam fixadores, carrinhos para golfe e helicópteros Bell. A Textron utiliza o retorno de capital investido (ROIC) como
uma “bússola para guiar” a avaliação do seu conjunto diversificado de negócios ao competirem internamente por recursos.88

Para incentivar a competitividade entre divisões, a matriz mantém com estas uma relação a distância, interferindo em
assuntos divisionais somente para realizar auditorias nas operações e disciplinar os gerentes cujas divisões têm um
desempenho fraco. Ao incentivar a concorrência entre divisões, a matriz se baseia em controles estratégicos para
estabelecer metas de taxa de retorno e controles financeiros para monitorar o desempenho divisional relativo a essas
metas. A matriz aloca, então, o fluxo de caixa de maneira competitiva em vez de devolver o dinheiro automaticamente
para a divisão que o produziu. Assim, o foco do trabalho da matriz está na avaliação do desempenho, alocação de recursos
e planejamento de longo alcance para verificar se o portfólio de negócios da empresa levará ao sucesso financeiro.89

Cada uma das três formas principais da estrutura multidivisional deve estar alinhada com uma estratégia corporativa
específica. A Tabela 11.1 mostra essas características estruturais. As diferenças são vistas nos graus de centralização, no
foco da avaliação do desempenho, nas estruturas horizontais (mecanismos de integração) e nos esquemas de
compensação de incentivo. A forma estrutural mais centralizada e mais dispendiosa é a estrutura cooperativa. A menos
centralizada, com os menores custos burocráticos, é a estrutura competitiva. A estrutura de SBU exige uma centralização
parcial e envolve alguns dos mecanismos necessários para implementar as ligações entre divisões. Além disso, as
bonificações de compensação de incentivo divisional são alocadas segundo os desempenhos corporativos e das SBUs.

TABELA 11.1 Características das Estruturas Necessárias à Implementação das Estratégias Limitadas
Relacionadas, Associadas Relacionadas e de Diversificação Não Relacionadas

Forma da Estrutural Geral
Características Estruturais M-form Cooperativa

(Estratégia Limitada
Relacionada)a

M-form de SBU
(Estratégia Associada
Relacionada)a

M-form Competitiva
(Estratégia de Diversificação
Não Relacionada)a

Centralização de Operações Centralizada na diretoria
corporativa

Parcialmente centralizada (nas
SBUs)

Descentralizada para divisões

Uso de Mecanismos
de Integração

Extensivo Moderado Inexistente

Avaliações de Desempenho
Divisional

Enfatiza critérios subjetivos
(estratégicos)

Utiliza uma mistura de critérios
subjetivos (estratégicos) e
objetivos (financeiros)

Enfatiza os critérios objetivos
(financeiros)

Compensação de Incentivo
Divisional

Ligada ao desempenho
corporativo geral

Ligação mista aos
desempenhos corporativo, de
SBU, e divisional

Ligada ao desempenho
divisional

a Estratégia implementada com a forma estrutural

Capítulo 11 | Estrutura e Controles Organizacionais 323

CapHITT11.qxd  24.09.07  15:58  Page 323



Correspondências entre Estratégias Internacionais e Estruturas Globais 
Como explicado no Capítulo 8, as estratégias internacionais se tornam cada vez mais importantes para o sucesso

competitivo de longo prazo.90 Entre outros benefícios, as estratégias internacionais permitem que as empresas procurem

novos mercados, recursos, competências essenciais e tecnologias como parte de seus esforços para superar o

desempenho dos concorrentes.91

Como nas estratégias no nível de negócios e no nível corporativo, as estruturas organizacionais únicas são necessárias

para implementar de forma bem-sucedida as diferentes estratégias internacionais.92 Realizar correspondências adequadas

entre estratégias internacionais e estruturas organizacionais facilita os esforços da empresa para coordenar e controlar de

forma eficiente suas operações globais.93 Mais importante ainda é o fato de que descobertas de pesquisas confirmam a

validade das correspondências internacional/estrutura internacionais que são discutidas aqui.94

Utilização da Estrutura de Regiões Geográficas Mundiais para Implementação da
Estratégia Multilocal
A estratégia multilocal descentraliza as decisões estratégicas e operacionais da empresa para as unidades de negócio em

cada país de maneira que as características do produto possam ser realizadas sob medida para as preferências locais. As

empresas que utilizam essa estratégia tentam se isolar das forças competitivas globais ao estabelecer posições protegidas

de mercado ou ao competir em segmentos industriais mais afetados pelas diferenças entre países locais. A estrutura de
regiões geográficas mundiais enfatiza os interesses nacionais e facilita os esforços da empresa para satisfazer as

diferenças locais ou culturais (ver a Figura 11.8).

Como a utilização da estratégia multilocal exige pouca coordenação entre os diferentes mercados nacionais, não há

necessidade de mecanismos de integração entre divisões na estrutura de regiões geográficas mundiais. Por essa razão, a

formalização é pequena e a coordenação é geralmente informal entre as unidades na estrutura de regiões geográficas

mundiais de uma empresa.

A estrutura de regiões geográficas mundiais enfatiza os interesses nacionais e facilita os esforços da empresa para

satisfazer as diferenças locais ou culturais.

FIGURA 11.8 Estrutura de Regiões Geográficas Mundiais para Implementação de uma Estratégia Multilocal

Observações:
- Os círculos ao redor indicam a descentralização de operações
- A ênfase está na diferenciação pela demanda local para adequação à cultura do país ou da região
- A matriz corporativa coordena os recursos financeiros entre subsidiárias independentes
- A organização se parece com uma federação descentralizada

Sedes
Multinacionais

Europa
América
Latina

Ásia Estados
Unidos

Austrália
Oriente
Médio/
África

Administração Estratégica324

CapHITT11.qxd  24.09.07  15:58  Page 324



A correspondência estratégica multilocal/estrutura de regiões geográficas mundiais evoluiu como resultado natural
do mercado multicultural europeu. Amigos e membros da família do negócio principal que foram expatriados para
outros países a fim de desenvolver a subsidiária nacional independente freqüentemente implementam esse tipo de
estrutura para o negócio principal. A relação das divisões com a sede corporativa aconteceu pela comunicação informal
entre os “membros da família”.95

A SABMiller foi criada por uma fusão das cervejarias South African Breweries e Miller Brewing em 2002. Durante
um período de três anos, o preço cotado em bolsa da SABMiller quase dobrou sob a direção do CEO Graham Mackay.
Quando a Phillip Morris vendeu a Miller Brewing para a SAB, a Anheuser-Bush era a maior cervejaria dos Estados
Unidos e também a mais lucrativa. A SABMiller, porém, tem sido muito bem-sucedida como uma forte número dois na
participação de mercado, especialmente nos Estados Unidos, com a marca Miller Light. Mais importante ainda, a
SABMiller tem continuado com sua estratégia multilocal utilizando as aquisições para adquirir fortes marcas regionais e
locais mundialmente. Com essa estratégia de aquisição, a SABMiller adquiriu a Peroni na Itália; Pilsner Urquell, na
República Tcheca; Tyskie, na Polônia e, mais recentemente, a Bavaria, a segunda maior cervejaria da América Latina. Os
fabricantes globais de cerveja Inbev (a maior cervejaria do mundo em volume) e Heineken também adquiriram
empresas como meio de implementar suas estratégias multilocais.96

Para implementar sua estratégia multilocal, a SABMiller utiliza a estrutura de regiões geográficas mundiais com as
sedes de divisão regionais ou nacionais no mundo inteiro. A descentralização dessas sedes regionais e nacionais permite
que um marketing competente adapte as marcas adquiridas às culturas locais e por algumas estruturas de custo
melhoradas, especialmente ao evitar custos de transporte significativos entre as regiões geográficas. A SABMiller espera
fazer futuras aquisições ao desenvolver mercados como a China e a Índia para contribuir para seu crescimento futuro.
Mas a combinação entre estratégia e estrutura funcionou bem mesmo nos Estados Unidos, onde os lucros da Miller
excederam suas expectativas. Assim, a adequação de estratégia/estrutura na SABMiller contribuiu significativamente
para o sucesso da empresa não somente nos Estados Unidos, mas também no mundo todo.97

Uma desvantagem-chave da correspondência estratégica multilocal/estrutura de regiões geográficas mundiais é a
incapacidade de criar uma eficiência global sólida. Com uma ênfase crescente em produtos de menor custo nos
mercados internacionais, a necessidade de adotar economias globais de escala também aumentou. Essas mudanças
incentivaram o uso da estratégia global e sua combinação estrutural, a estrutura divisional global de produto.

Utilização da Estrutura Divisional Global de Produto para Implementação da
Estratégia Global
Com o escritório local corporativo ditando a estratégia competitiva, a empresa, por meio da estratégia global, oferece
produtos padronizados nos mercados nacionais. O sucesso da empresa depende de sua habilidade em desenvolver e
tirar vantagens das economias de escopo e de escala em um nível global. As decisões de terceirizar algumas atividades
principais ou de apoio para os melhores fornecedores mundiais são particularmente úteis quando a empresa tenta
desenvolver economias de escala.98

A estrutura divisional global de produto apóia o uso da estratégia global. Na estrutura divisional global de produto, a
autoridade tomadora de decisão é centralizada na sede global da divisão para coordenar e integrar as decisões e ações entre
unidades de negócios divisionais (ver a Figura 11.9). Essa estrutura é freqüentemente utilizada em empresas de crescimento
rápido que buscam gerenciar de forma eficiente suas linhas diversificadas de produtos, como a Canon Inc., no Japão.

Na estrutura divisional global de produto, a autoridade tomadora de decisão é centralizada na sede global da divisão
para coordenar e integrar as decisões e ações entre unidades de negócios divisionais.

A Canon é uma grande empresa japonesa especializada no negócio de máquinas, câmeras e produtos óticos. Ela
utiliza a estratégia global ao se concentrar continuamente na integração de suas operações de produção e em baixar os
custos por meio de processos, bem como da P&D de novos produtos. Ela implementa sua estratégia por meio da
estrutura divisional global de produtos. Existem quatro grupos principais de produtos nessa estrutura: produtos de
consumo, incluindo máquinas fotográficas digitais de lente única, impressoras a jato de tinta, binóculos e scanners de
imagem; produtos de escritório, incluindo copiadoras e grandes sistemas de impressão, assim como seus cartuchos de
toners e tinta; produtos industriais, incluindo equipamento de produção de semicondutores e equipamento de
transmissão; e os grupos de produtos da Canon, incluindo scanners de documentos, impressoras de cartões e etiquetas
coloridos e produtos de informações pessoais. Embora haja sedes de marketing regionais, elas estão sujeitas aos grupos
de produtos, e as vendas são globalmente organizadas por meio desses grupos.99
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FIGURA 11.9 Estrutura Divisional Global de Produto para Implementação de uma Estratégia Global

Observações:
- O círculo da matriz indica a centralização para coordenar o fluxo de informações entre os produtos globais
- A matriz corporativa utiliza muitos dispositivos de coordenação para facilitar as economias de escopo e de escala globais
- A matriz corporativa também aloca recursos financeiros de maneira cooperativa
- A organização é como uma federação centralizada

Mecanismos de integração são importantes para o uso eficiente da estrutura divisional global de produtos. O contato

direto entre gerentes, funções de ligação entre departamentos e forças-tarefa temporárias, assim como as equipes

permanentes, são exemplos desses mecanismos. Um pesquisador descreve o uso desses mecanismos na estrutura mundial:

“Existe uma utilização extensa e formal das forças-tarefa e comitês operacionais para suplementar a comunicação e a coor-

denação das operações globais”.100 A evolução de uma visão compartilhada da estratégia da empresa e de como a estrutura

apóia sua implementação é um dos resultados importantes oriundo do uso efetivo desses mecanismos. As desvantagens da

combinação de estratégia global/estrutura mundial são a dificuldade envolvida nas decisões e ações de coordenação além

das fronteiras do país e a incapacidade para reagir rapidamente às necessidades e preferências locais.

Utilização da Estrutura Combinada para Implementação da Estratégia Transnacional
A estratégia transnacional exige que a empresa combine a responsividade local da estratégia multilocal com a eficiência da

estratégia global. Assim, as empresas que utilizam esta estratégia estão tentando ganhar as vantagens da responsividade

local e da eficiência global. A estrutura combinada é utilizada para implementar a estratégia transnacional. A estrutura
combinada é uma estrutura que delineia as características e os mecanismos da estrutura de regiões geográficas mundiais e

a estrutura divisional global de produtos. A estratégia transnacional é muitas vezes implementada por meio de duas

possíveis estruturas de combinação: uma estrutura matricial global e um modelo global híbrido.101

O modelo matricial global reúne o mercado local e a expertise de produtos em equipes que desenvolvem o mercado

global e reagem a ele. O modelo matricial global (a estrutura matricial básica foi definida anteriormente) favorece a

flexibilidade no projeto de produtos e na resposta às necessidades dos clientes. No entanto, ele tem severas limitações,

pois faz com que os funcionários tenham que prestar contas a mais de um gerente. A qualquer momento, um

funcionário pode ser membro de várias equipes funcionais ou de grupo de produtos. As relações que se desenvolvem a

partir da participação em diversas equipes podem dificultar a fidelidade simultânea dos funcionários a todos eles.

Embora a matriz entregue a autoridade nas mãos de gerentes aptos para utilizá-la, isso cria problemas com relação às

relações hierárquicas corporativas que, por serem tão complexas e vagas, dificultam o recebimento de aprovação para as

decisões mais importantes e fazem com que ele tome muito tempo.

A estrutura combinada é uma estrutura que delineia as características e os mecanismos da estrutura de regiões

geográficas mundiais e a estrutura divisional global de produtos.
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FIGURA 11.10 Forma Híbrida da Estrutura de Combinação para Implementação de uma Estratégia
Transnacional

A estrutura híbrida é ilustrada na Figura 11.10. Neste modelo, algumas divisões são voltadas para produtos,

enquanto outras o são para as áreas de mercado. Assim, em alguns produtos nos quais a região geográfica é mais

importante, os gerentes da divisão são voltados para a região. Em outras divisões, onde a coordenação global de

produtos e as eficiências têm mais importância, o gerente da divisão é mais voltado para os produtos. Por exemplo, na

Philips Eletronics NV, muitos produtos são voltados para o consumidor (por exemplo, cafeteiras), enquanto outros são

produtos industriais (por exemplo, chips de semicondutores para celulares ou equipamentos médicos, tais como

aparelhos de raio-X ou de ultra-som).102 Nos produtos voltados para o consumidor, as divisões podem ser

descentralizadas e mais voltadas para a área geográfica, enquanto para os semicondutores, as divisões podem ser mais

centralizadas e voltadas para o produto.

A adequação entre a estratégia multilocal e a estrutura de regiões geográficas globais e entre a estratégia global e a

estrutura divisional global de produto é evidente. Todavia, quando uma empresa deseja implementar as estratégias

multilocal e global simultaneamente por meio da estrutura da combinação, os mecanismos de integração apropriados

para as duas estruturas são menos óbvios. A estrutura utilizada para implementar a estratégia transnacional deve ser ao

mesmo tempo centralizada e descentralizada; integrada e não-integrada; formalizada e não-formalizada. Estas

características aparentemente opostas devem ser gerenciadas por uma estrutura geral capaz de incentivar todos os

funcionários a compreender os efeitos da diversidade cultural nas operações de uma empresa. Isto está ilustrado no

Enfoque Estratégico sobre a abordagem das equipes da Unilever.

A abordagem da equipe exemplificada no Enfoque Estratégico sobre a Unilever evidencia a necessidade de um

componente educativo sólido para mudar toda a cultura de uma organização. Se a mudança cultural é eficiente, a

estrutura de combinação deve permitir que a empresa aprenda como obter benefícios competitivos nas economias

locais ao adaptar suas competências centrais, as quais foram desenvolvidas e nutridas muitas vezes em ambientes

competitivos menos diversificados culturalmente. Conforme as empresas se globalizam e se dirigem para uma estratégia

transnacional, a idéia de uma matriz corporativa se torna cada vez mais importante para incentivar a liderança e a visão

compartilhada a fim de criar uma identidade empresarial mais forte.103

Correspondências entre Estratégias de Cooperação e as Estruturas de Rede
Como foi discutido no Capítulo 9, uma estratégia em rede existe quando os parceiros formam várias alianças para

melhorar o desempenho da própria rede de alianças por meio de esforços cooperativos.104 Os maiores níveis de

complexidade e incerteza ambientais enfrentados pelas empresas no meio competitivo atual fazem com que números

crescentes de empresas utilizem as estratégias cooperativas, como as alianças estratégicas e joint ventures.105

A extensão e o escopo das operações das empresas na economia global criam muitas oportunidades de

cooperação,106 pois, na verdade, uma empresa pode desenvolver relações de cooperação com vários de seus acionistas,

incluindo clientes, fornecedores e concorrentes.107 Quando uma empresa se envolve com combinações de relações

cooperativas, ela faz parte de uma rede estratégica, ou o que outros chamam de uma constelação de alianças.108
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Enfoque Estratégico
Reorganização da Unilever para Implementação de uma
Estratégia Transnacional Utilizando a Estrutura de
Combinação

A Unilever é uma empresa de produtos de consumo historicamente sediada em
dois lugares, na Holanda e no Reino Unido. Ela está adotando uma estrutura
similar à reorganização adotada pela Procter & Gamble (P&G), com gerentes
globais supervisionando o mercado consumidor, e o desenvolvimento de produto
e os chefes regionais controlando áreas como vendas, compra de mídia e
marketing comercial. A nova estrutura organizacional, que tem sido modelada
durante os últimos seis anos e mais drasticamente pelo CEO Patrick Cescau em
2005, está afastando a Unilever do domínio específico local associado a uma
estratégia multilocal e uma estrutura de área global. Na reestruturação, a “Unilever
procurou reduzir a influência dos chefes locais formando equipes globais para
alguns produtos”. Assim sendo, está claro que a Unilever está utilizando a
estrutura de combinação para implementar uma estratégia transnacional.

O sistema organizacional da Unilever difere daquele da P&G em um aspecto
significativo: “as responsabilidades por lucros e perdas é dos presidentes
regionais mais do que das organizações de categoria global que controlam o
marketing, as misturas de produtos e estratégias”. Embora os gerentes e
diretores de marca em categorias de marca globais anunciem planos estra-
tégicos gerais para cada unidade de negócios, as organizações regionais têm o
poder de estabelecer os orçamentos de marketing e de adquirir as aplicações de
mídia (p. ex., TV, rádio, Internet ou anúncios de jornal). Esse poder estava
anteriormente nas mãos dos gerentes locais. Um executivo veterano da P&G
comentou sobre tal reestruturação observando: “Você está basicamente
deslocando os direitos de decisão de um lado para outro, e isso é muito difícil,
pois novos reis são coroados, e outros, destronados”. No novo sistema, “os
gerentes nacionais não podem improvisar com setores como os de embalagem
de produtos, formulação e publicidade”.

Por exemplo, sob a nova estrutura os marqueteiros regionais das marcas de
produtos de cuidados pessoais como Dove, Lux e Axe/Linx se reportam diretamente
a Simon Clift, diretor de marketing dos produtos de marcas de cuidados pessoais.
Isto aumenta, e muito, o número de pessoas que ele supervisiona, de 60 pessoas a
milhares, e é por essa razão que agora ele se concentrará somente nos produtos de
cuidados pessoais. Por sua vez, o Sr. Clift presta contas ao presidente do conselho
para produtos desse segmento, Ralph Kugler.

Um exemplo do modo como a reestruturação age nas regiões é o negócio de
cuidados pessoais e com o lar na Ásia. Os chefes nacionais dos países asiáticos
foram transferidos para Cingapura a fim de formar uma equipe para gerenciar os
investimentos em inovação e marketing em toda a região. Em vez de prestar
contas aos diretores de marketing de cada país, eles constituirão uma equipe
regional para administrar as marcas em toda a região e, assim, somente as
vendas permanecerão como uma função exclusivamente local. Embora esse
realinhamento possa acelerar os processos de tomada de decisão, melhorar a
gestão de custos e fornecer uma maior consistência de marca na região, existe o
risco de enfraquecer as percepções dos marqueteiros voltados para o consumidor
local. “Não está muito claro como uma estratégia projetada em Cingapura para o
mercado tailandês funcionará no contexto da Índia.” O resultado é que existe mais
centralização da gerência de marca regional e global do que com a outra
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Uma rede estratégica é um grupo de empresas formado para a criação de valor por meio de participação em

múltiplos acordos de cooperação, tais como alianças e joint ventures. Uma rede estratégica eficiente facilita a descoberta

de oportunidades além daquelas identificadas pelos participantes individuais da rede109 e pode ser uma fonte de

vantagem competitiva para seus membros quando suas operações criam um valor difícil de ser copiado por seus

concorrentes e que os membros da rede não conseguem criar sozinhos.110 As redes estratégicas são utilizadas para

implementar estratégias cooperativas em nível internacional, corporativo e de negócios.

Normalmente, uma rede estratégica é uma federação de parceiros com liberdade de ação que participam das

operações da rede de forma flexível. No núcleo ou centro da rede estratégica, a empresa com centro estratégico é aquela

em torno da qual giram as relações cooperativas da rede (ver a Figura 11.11).

Por sua posição central, a empresa com centro estratégico é o alicerce para a estrutura da rede estratégica. Esse tipo

de empresa, preocupada com os vários aspectos da estrutura organizacional, como as relações hierárquicas e os

procedimentos formais, controla as interações cooperativas freqüentemente complexas entre os parceiros da rede. De

modo a desempenhar as tarefas básicas discutidas em seguida, o centro estratégico deve garantir que os incentivos à

participação na rede estejam alinhados de maneira que as empresas da rede continuem a ter um motivo para

permanecerem ligadas.111 A empresa de centro estratégico está envolvida com quatro tarefas básicas durante a gestão da

rede estratégica e controla suas operações:112

Terceirização estratégica. A empresa com centro estratégico terceiriza e estabelece parcerias com muito mais

empresas do que qualquer outro membro da rede. Ao mesmo tempo, esse tipo de empresa precisa que os parceiros

da rede sejam mais do que contratadores. Espera-se dos membros que encontrem oportunidades para que a rede

crie valor por meio de seu trabalho de cooperação.

Competências. Para aumentar a eficiência da rede, o centro estratégico da empresa busca meios de apoiar os

esforços de cada membro para desenvolver competências essenciais que possam beneficiar a rede.

Tecnologia. O centro estratégico da empresa é responsável pelo gerenciamento do desenvolvimento e compartilha-

mento das idéias baseadas na tecnologia entre os membros da rede. A exigência estrutural para que os membros

enviem relatórios formais para esse tipo de empresa detalhando os resultados de seus esforços voltados para a

tecnologia facilitam sua atividade.113

estratégia. Assim sendo, a Unilever está mudando de uma estratégia multilocal
desenvolvida na Europa continental para uma estratégia transnacional ao atuar no
mundo todo. Ela se espelha, até certo ponto, na estratégia que concorrentes
como a P&G e L’Oreal implementaram anteriormente, porém com mais controle
de área regional versus controle de produto.

Se a reestruturação não funcionar como proposto, muitos acionistas esperam
que a empresa seja dividida em duas companhias diferentes, uma enfocando a
alimentação, e a outra, sabonetes e produtos de cuidado pessoal. Desta maneira,
os negócios individuais podem buscar fusões que reforcem cada um deles. Essa
pressão é sentida ainda mais desde a recente aquisição da Gillette pela P&G, o
que poderia despertar uma maior consolidação nas indústrias de produtos de
consumo e domésticos nas quais a Unilever concorre.

Fontes: 2005, Can Unilever create a masterpiece? Strategic Direction, 11-14 de maio; 2005, Unilever’s restructure
“makes us more like P&G,” Marketing Week, 24 de fevereiro, 8; D. Ball, 2005, Too many cooks: Despite revamp,
unwieldy Unilever falls behind rivals, Wall Street Journal, 3 de janeiro, A1; D. Ball, 2005, Unilever weighs adding CEO
post to alter structure, Wall street Journal, 7 de fevereiro, B5; D. Baishya, 2005, Will realignment aid Unilever marke-
ting strategies?, Media, 4 de janeiro, A20; G. Jones & P. Miskell, 2005, European integration and corporate restructu-
ring: The strategy of Unilever c.1957-c.1990, Economic History Review, 58(1): 113-139; J. Neff, 2005, Unilever gets
snarled in its own untangling, Advertising Age, 2 de maio, 63-64; J. Neff, 2005, Unilever reorganization shifts P&L
responsibility, Advertising Age, 28 de fevereiro, 13.
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FIGURA 11.11 Uma Rede Estratégica

Competir para aprender. O centro estratégico da empresa enfatiza o fato de que as dimensões principais da

competição estão entre as cadeias de valor e entre as redes das cadeias de valor. Por esse motivo, uma rede

estratégica é tão forte quanto a mais fraca de suas conexões de cadeia de valor. Com a responsabilidade e a

autoridade centralizadas da tomada de decisão, a empresa com centro estratégico orienta os participantes nos

esforços para formar vantagens competitivas específicas da rede. A necessidade de que cada participante possua

habilidades que possam ser a base para as vantagens competitivas da rede incentiva a rivalidade amistosa entre

participantes que buscam o desenvolvimento das competências exigidas para formar rapidamente novas

habilidades que possam criar valor para a rede.114

É interessante o fato de que as redes estratégicas estão sendo utilizadas mais freqüentemente, e isso se deve, em parte, à

habilidade da empresa com centro estratégico em executar uma estratégia mais barata de conexão com outras empresas.

Sistemas de informação aperfeiçoados e capacidades de comunicação (por exemplo, a Internet) tornam isso possível.115

Implementação de Estratégias Cooperativas no Nível de Negócios

Como foi observado no Capítulo 9, existem dois tipos de alianças complementares no nível de negócios: vertical e

horizontal. Empresas com competências em diferentes estágios da cadeia de valor formam uma aliança vertical para

integrar de maneira cooperativa suas diferentes, porém complementares, habilidades. As empresas que concordam em

combinar suas competências para criar valor no mesmo estágio da cadeia de valor formam uma aliança horizontal.

Alianças estratégicas complementares verticais, como aquelas criadas pela Toyota Motor Company, são formadas mais

freqüentemente do que as alianças horizontais. Agindo como empresa de centro estratégico, a Toyota modelou seu

sistema econômico de produção em torno de uma rede de empresas fornecedoras.116

Uma rede estratégica de relações verticais, como a rede entre a Toyota e seus fornecedores no Japão, envolve muitas

vezes diversas questões de implementação.117 Primeiramente, o centro estratégico da empresa incentiva as empresas

terceirizadas a modernizarem suas instalações e lhes fornece, se necessário, toda assistência técnica e financeira para isso.

Em segundo lugar, a empresa de centro estratégico reduz o custo de suas transações ao favorecer contratos de longo

prazo com as empresas terceirizadas para que os parceiros fornecedores aumentem sua produtividade em longo prazo.

Centro
Estratégico
da Empresa
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Esta abordagem é diametralmente oposta à dos contratos de curto prazo continuamente negociados e baseados na

precificação unitária. Em terceiro lugar, a empresa com centro estratégico habilita os engenheiros das empresas upstream

(fornecedores) a terem uma melhor comunicação com as empresas com as quais têm contratos de prestação de serviços.

O resultado é mais interdependência e menos independência dos fornecedores e da empresa com centro estratégico.118

O sistema econômico de produção, iniciado pela Toyota e outras empresas, foi difundido por toda a indústria

automobilística global.119 Porém, nenhuma indústria automobilística conseguiu copiar a eficiência e a efetividade de

fabricação que a Toyota obtém com os acordos de cooperação em sua rede estratégica.120 Um fator-chave que responde

pela vantagem competitiva baseada na atividade de fabricação da Toyota é o custo no qual incorreriam as outras

empresas para imitar a forma estrutural utilizada para suportar as aplicações da Toyota. Em parte, a estrutura da rede

estratégica da Toyota, que ela criou como centro estratégico da empresa, facilita as ações de cooperação entre os

participantes da rede, o que os concorrentes não conseguem compreender plenamente e nem copiar.

Nas alianças estratégicas complementares verticais, como aquela entre a Toyota e seus fornecedores, a empresa de

centro estratégico se torna evidente, assim como a estrutura estabelecida por ela. Porém, não é sempre isso que acontece

com as alianças estratégicas complementares horizontais em que as empresas tentam criar valor na mesma parte da

cadeia de valor, como ocorre com as alianças de companhias aéreas comumente formadas para criar valor no segmento

de atividade primária de vendas e marketing da cadeia de valor (ver a Tabela 3.6).121 Nesse setor, fica difícil determinar

a empresa com centro estratégico, pois os transportes aéreos participam normalmente de diversas alianças comple-

mentares horizontais, como a Star Alliance entre a Lufthansa, United, Thai, Air Canada, SAS, e outras. Além disso, a

participação em diversas alianças pode fazer com que as empresas questionem as verdadeiras intenções e a lealdade de

suas parceiras. Também, se as rivais se reúnem em numerosas atividades colaborativas, alguns governos poderão

suspeitar da existência de conluio para realizar atividades ilegais. Por essas razões, as alianças complementares

horizontais são menos utilizadas que suas equivalentes verticais.

Implementação de Estratégias Cooperativas no Nível Corporativo

As estratégias cooperativas no nível de corporação (como as franquias) são utilizadas para facilitar a diversificação de

produto e de mercado. Como uma estratégia cooperativa, a franquia permite que a empresa utilize suas competências

para aumentar ou diversificar o alcance de seus produtos ou mercado, mas sem realizar uma fusão ou aquisição.122 As

pesquisas sugerem que o conhecimento incorporado nas estratégias cooperativas em nível corporativo facilitam a

sinergia.123 Por exemplo, o “McDonald’s lidera os varejistas do setor de alimentação global com mais de 30.000

restaurantes locais que atendem a aproximadamente 50 milhões de pessoas em mais de 119 países diariamente”.124 O

sistema de franquia do McDonald’s é uma rede estratégica. A matriz serve como empresa de centro estratégico para os

franqueados da rede. Ela utiliza controles estratégicos e financeiros para verificar se as operações dos franqueados criam

o melhor valor para toda a rede. Um problema do controle estratégico é a localização das unidades de franquia. O

McDonald’s acredita que suas maiores oportunidades de expansão estão fora dos Estados Unidos. Por exemplo,

o McDonald’s “espera abrir ao menos 100 unidades por ano na China até 2008”.125 Como resultado, enquanto empresa

de centro estratégico, o McDonald’s está dedicando suas despesas de capital (mais de 70% nos últimos três anos)

basicamente ao desenvolvimento de unidades em mercados fora dos Estados Unidos. Os controles financeiros são

estruturados com base nas exigências que a parte interessada deve satisfazer para se tornar franqueada do McDonald’s,

assim como nos padrões de desempenho que devem ser atingidos durante a operação da unidade.126

Implementação de Estratégias Cooperativas Internacionais

As redes estratégicas formadas para implementar as estratégias cooperativas internacionais resultam na competição

entre empresas em vários países.127 As diferenças dos meios de regulamentação entre os países aumenta o desafio de

gerenciar redes internacionais e controlar se as operações da rede ao menos cumprem todas as exigências legais.128

As redes estratégicas distribuídas são a estrutura organizacional utilizada para gerenciar as estratégias cooperativas

internacionais. Como mostra a Figura 11.12, várias empresas com centro estratégico regionais estão incluídas na rede

distribuída para gerenciar os múltiplos acordos cooperativos das empresas parceiras.129 Os centros estratégicos regionais
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da Dell Inc. estão localizados em países no mundo todo, e não somente nos Estados Unidos, onde a empresa é sediada.

Por exemplo, a Dell possui um grande centro europeu em Limerick, Irlanda. Em Limerick, como em outras regiões

locais, a Dell desenvolveu uma sólida rede estratégica para seu modelo de negócios “feito por encomenda” que funciona

em toda a cadeia de fornecimento. Quando um pedido chega à empresa, o primeiro estágio envolve um sistema de

peças que inclui um centro de fornecedores just-in-time (JIT), a maioria deles, muito próxima ao local de interesse da

Dell. Normalmente, os componentes necessários para completar o pedido são entregues quatro horas após o

recebimento deste. Esta rede de fornecimento direcionada pela demanda cria em média 15% menos inventário e uma

melhoria de desempenho do pedido de 17%. A AMR Research sugere que a rede da Dell realize uma melhoria de 5% a

7% na rentabilidade.130

FIGURA 11.12 Uma Rede Estratégica Distribuída

Empresas com Centro Estratégico Distribuído

Centro
Estratégico
da Empresa

Principal
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• A estrutura organizacional especifica as relações hierárquicas da

empresa, os procedimentos, controles e processos de tomada de

decisão e de autoridade. Influenciando o processo administrativo, a

estrutura detalha essencialmente o trabalho a ser feito e o modo como

ele deve ser executado. Os controles organizacionais orientam o uso

da estratégia, indicam como fazer a comparação entre os resultados

reais e os esperados e sugerem ações a serem efetuadas para melhorar

o desempenho quando este cai abaixo das expectativas. Quando feita a

correspondência adequada com a estratégia para a qual foram

planejados, a estrutura e os controles podem ser uma vantagem

competitiva.

• Os controles estratégicos (critérios amplamente subjetivos) e os

controles financeiros (critérios amplamente objetivos) são os dois

tipos de controles organizacionais utilizados para implementar a

estratégia escolhida para a empresa. Os dois tipos de controle são

cruciais, embora seu grau de ênfase varie com base em corres-

pondências individuais entre estratégia e estrutura.

• Estratégia e estrutura se influenciam mutuamente, embora a estratégia

tenha, em geral, uma influência mais forte sobre a estrutura. Pesquisas

indicam que as empresas tendem a trocar de estrutura quando são

forçadas pelo desempenho em declínio. Gerentes eficientes antecipam

a necessidade de mudança estrutural, modificando rapidamente a

estrutura para acomodar melhor as necessidades de implementação

da estratégia da empresa quando as evidências exigem essa ação.

• A estrutura funcional é utilizada para implementar as estratégias no

nível de negócios. A estratégia de liderança em custo exige uma

estrutura funcional centralizada – na qual a eficiência de fabricação e

a engenharia de processo são enfatizadas. A estrutura funcional da

estratégia de diferenciação descentraliza as decisões relacionadas à

implementação, especialmente aquelas relativas ao marketing, para as

envolvidas com as funções organizacionais individuais. As estratégias

de foco, utilizadas freqüentemente pelas pequenas empresas, exigem

uma estrutura simples até o momento em que a empresa diversifica

em termos de produtos e/ou mercados.

• Combinações únicas de formas diferentes da estrutura multidivisional

são combinadas com diferentes estratégias de diversificação em nível

corporativo para implementar adequadamente essas estratégias. A

cooperativa M-form, utilizada para implementar a estratégia limitada

relacionada no nível corporativo, tem um escritório corporativo

centralizado e amplos mecanismos de integração. Os incentivos

divisionais são ligados ao desempenho corporativo geral. A estrutura

M-form da SBU associada relacionada estabelece centros de lucro

independentes dentro da empresa diversificada. Cada centro de lu-

cro possui divisões que oferecem produtos similares, mas esses centros

não estão relacionados entre si. A estrutura competitiva M-form

utilizada para implementar a estratégia de diversificação não-

relacionada, é altamente descentralizada, sem mecanismos integradores

e utiliza critérios financeiros objetivos para avaliar o desempenho de

cada unidade.

• A estratégia multilocal, implementada por meio da estrutura de regiões

geográficas mundiais, dá ênfase à descentralização e instala todas as suas

atividades funcionais no país ou região geográfica anfitriã. A estrutura

divisional global de produto é utilizada para implementar a estratégia

global. Essa estrutura é centralizada para coordenar e integrar diferentes

atividades das funções a fim de obter economias de escopo e de

escala globais. A autoridade tomadora de decisão é centralizada nas

sedes globais da divisão da empresa.

• A estratégia transnacional – por meio da qual a empresa busca a

responsividade local da estratégia multilocal e a eficiência global da

estratégia global – é implementada por meio da estrutura de combi-

nação. Por ter de ser simultaneamente centralizada e descentralizada,

integrada e não-integrada, formalizada e não-formalizada, a estrutura

de combinação é difícil de ser organizada e administrada com

sucesso. Porém, dois modelos estruturais são sugeridos: a estrutura

matricial e a híbrida com as divisões geográficas e voltadas para o

produto.

• As estratégias cooperativas, cada vez mais importantes para o sucesso

competitivo, são implementadas por meio de estruturas organizacionais

estruturadas em torno de redes estratégicas. As empresas de centro

estratégico têm um papel fundamental no controle de redes estra-

tégicas.

RESUMO

QUESTÕES PARA REVISÃO

1. O que é estrutura organizacional e o que são controles organiza-
cionais? Quais são as diferenças entre controles estratégicos e controles
financeiros?

2. O que significa dizer que estratégia e estrutura têm uma relação de
reciprocidade?

3. Quais são as características das estruturas funcionais que são
utilizadas para implementar a liderança em custo, diferenciação e
liderança/diferenciação integrada em custo, e estratégias focadas no nível
de negócios?

4. Quais são as diferenças entre as três versões das estruturas organiza-

cionais multidivisionais (M-form) que são utilizadas para implementar

estratégias limitadas relacionadas, associadas relacionadas e de diversi-

ficação em nível corporativo não-relacionadas?

5. Quais estruturas organizacionais são utilizadas para implementar as

estratégias multilocais, globais e internacionais transnacionais?

6. O que é uma rede estratégica? O que é um centro estratégico da

empresa?
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Estrutura e Controles Organizacionais
Como membro do conselho executivo de uma empresa bem-sucedida

com 50 parceiros que presta serviços de contabilidade para clientes

empresariais, você está interessado na expansão da empresa para oferecer

serviços de assessoria em assuntos empresariais para esses clientes. Outra

possibilidade para sua empresa é oferecer os dois tipos de serviço para

pequenos clientes.

Parte Um
Você está preocupado com o modo como sua estrutura organizacional

pode precisar mudar para suportar esses serviços. Com base no material

do capítulo, utilize a tabela para classificar cada tipo de estrutura

organizacional diante das atividades – processamento de informação,

coordenação e controle – as quais você acredita que terão de ser

fortalecidas.

Parte Dois
Você também se preocupa com um potencial conflito de interesses se sua

empresa prestar serviços de assessoria em contabilidade e administração

para o mesmo cliente. Discuta, em pequenos grupos, se é possível para

uma empresa utilizar a estrutura e o controle organizacionais para al-

cançar seus objetivos estratégicos e também para evitar conflitos de in-

teresses entre suas divisões.

Questões Estruturais da Diversificação
Relacionada
Durante muitos anos, a Kodak utilizou uma forma cooperativa de

estrutura multidivisional para implementar a estratégia de diversificação

limitada relacionada. Seguindo essa estrutura, as funções organizacionais

primárias, tais como fabricação, atendimento ao cliente e planejamento

estratégico, eram centralizadas, o que permitia o compartilhamento

dessa expertise entre as sete divisões de produtos da Kodak. A estrutura

cooperativa funcionou bem para a Kodak porque esta utilizou a

estratégia limitada relacionada para competir nos mercados que, durante

anos, foram relativamente estáveis. Todavia, as tecnologias inovadoras e a

crescente concorrência perturbaram esses mercados, fazendo com que o

compartilhamento das competências da empresa e suas tecnologias

relacionadas entre todas as suas divisões tivesse menos valor competitivo.

Além disso, compartilhar recursos-chave e seus custos correspondentes

pelas várias unidades de negócios que estavam enfrentando níveis

crescentes de concorrência e mercados instáveis dificultou para a Kodak

a avaliação da rentabilidade de suas divisões de produtos (Consumer

Imaging, Digital and Applied Imaging, Kodak Professional, Health Imaging,

Document Imaging e Entertainment Imaging) e divisões operacionais

(Comercial e Governamental, Governo Federal e Transporte Global).

A análise do ambiente externo, assim como dos recursos, aptidões e

competências centrais da Kodak, resultaram na conclusão dos gerentes de

alto nível de que a empresa deveria reduzir a quantidade de conexões entre

as unidades de negócios e seus produtos e serviços. Subseqüentemente a

Kodak mudou para uma estrutura de três SBUs, em outubro de 2000

(consulte o Anexo 1). Nesta estrutura, as seis divisões de produtos foram

agrupadas em duas vastas SBUs voltadas para o cliente (Consumidor e

Comercial). A terceira SBU (Operações Globais) controlava os contratos

governamentais da Kodak junto com várias cadeias de fornecimento e

necessidades operacionais. A estrutura resultante foi vista como abaixo do

ideal pelos executivos da Kodak, que concluíram que seria necessária uma

outra forma de estrutura de SBU. Uma nova versão da SBU foi

implementada em 2001 (consulte o Anexo 2).

Utilizando o material deste capítulo para obter informações nas

quais basear sua análise, responda às seguintes perguntas:

1. Como essas mudanças rápidas, consecutivas e fundamentais na

estrutura corporativa podem tanto facilitar como retardar a

habilidade da Kodak de implementar efetiva e eficientemente sua

estratégia corporativa?

2. Algum dos novos quadros organizacionais da Kodak corresponde às

estratégias limitada relacionada ou associada relacionada em nível

corporativo? Por que sim ou por que não?

Processamento
de informação

Coordenação Controle

Estrutura
simples

Estrutura
funcional

Estrutura
multidivisional

EXERCÍCIOS PARA APLICAÇÃO PRÁTICA
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ANEXO 1

CEO

P&D RH Planejamento
Estratégico

MarketingFinanças

SBU de 
Operações 
Globais

SBU do Grupo 
de Negócios 
Comerciais

SBU do Grupo 
de Negócios ao 
Consumidor

Divisão Consumer 
Imaging

Divisão Digital and 
Applied Imaging

Divisão Kodak 
Professional

Divisão Health 
Imaging

Divisão Document 
Imaging

Divisão Entertainment 
Imaging

Divisão Comercial 
e Governamental

Divisão de Contratos 
com o Governo Federal

Divisão de Transporte 
Global

ANEXO 2

Divisão Kodak Display

Divisão Image
Sensor Solutions

Divisão Optics

Divisão Consumer
Imaging

Divisão Digital and
Applied Imaging

Divisão Kodak
Professional

CEO

P&D RH Planejamento 
Estratégico

MarketingFinanças

SBU de
Entertainment
Imaging

SBU de
Componentes

SBU de
Fotografia

Divisão Document
Imaging

Divisão Comercial
e Governamental

Outra Divisão
Graphics/Commercial
Printing

SBU de Grupo 
de Negócios 
Comerciais

SBU de
Health Imaging
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O estudo deste capítulo dará a você o conhecimento de administração estratégica neces-
sário para:

1. Definir liderança estratégica e descrever a importância da alta administração.

2. Definir equipes de alta administração e explicar sua influência sobre o desempenho da
empresa.

3. Descrever o processo de sucessão gerencial usando mercados de mão-de-obra gerenciais
internos e externos.

4. Discutir o valor da liderança estratégica na determinação dos rumos estratégicos da
empresa.

5. Descrever a importância dos líderes estratégicos no gerenciamento dos recursos da
empresa, com ênfase na exploração e manutenção das competências essenciais, do
capital humano e do capital social.

6. Definir cultura organizacional e explicar o que deve ser feito para manter uma cultura eficaz.

7. Explicar o que os líderes estratégicos podem fazer para estabelecer e enfatizar práticas
éticas.

8. Discutir a importância e a utilização de controles organizacionais.
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Caso de Abertura

Visão de Longo Prazo ou Desempenho Operacional? O “Oposto da
Carly” Assume as Rédeas da Hewlett-Packard
Depois de quase seis anos como CEO da Hewlett-
Packard, Carly Fiorina foi demitida pelo conselho da
empresa, insatisfeito com o preço das ações, cujo
fechamento registrou valor quase equivalente ao
valor do desempenho operacional da empresa. À
época da sua demissão, Fiorina era famosa e talvez
fosse a executiva mais poderosa do mundo. Por
que razão, então, essa mulher inteligente e pode-
rosa perdeu o emprego? Um dos motivos está
relacionado à onda de descontentamento que
atingiu altos executivos de muitas empresas nos
Estados Unidos: um grande número deles perdeu
seus empregos entre 2004-2005, pois investidores e
o conselho desejavam um desempenho mais vigo-
roso de suas empresas. Outras razões para a
demissão de Fiorina foram suas atitudes e algumas
decisões por ela tomadas.

Talvez a decisão mais contundente durante o
mandato de Fiorina tenha sido adquirir a Compaq,
quando ela enfrentou uma dura resistência, tanto
de dentro quanto de fora da empresa. A decisão de
adquirir a Compaq teve como fundamento os pode-
res a ela conferidos pelo conselho à época de sua
contratação. Os conselheiros pediram que ela
transformasse a empresa e melhorasse sua com-
petitividade. No seu pensamento, a integração da
Compaq daria à HP maior poder de mercado no
negócio de computadores pessoais, enriquecendo
também a capacidade de a HP concorrer com a
IBM no ramo de serviços de informação. Por se
tratar de uma aquisição de grande destaque e
tendo em vista que muitas fusões assim são mal-
sucedidas, sua decisão era arriscada. Fiorina teve
que enfrentar membros do conselho, investidores
importantes e alguns gerentes da própria empresa.
Apesar de vencer a batalha, seu futuro estava agora
atrelado ao desempenho da empresa combinada.

Três anos após a fusão da HP com a Compaq, a
nova empresa não demonstrou forças para competir
com a Dell ou a IBM. Alguns analistas acreditam que
Fiorina não levou em consideração certos cuidados
operacionais críticos, imprescindíveis especialmente
para competir com a supereficiente Dell. A estrutura
de custo da HP é bem menor que a da Dell, sua
eficiência em controle de produção e de estoque não

compartilha o mesmo universo competitivo que a
Dell. Ao final de 2004, a HP mal atingiu suas metas
de vendas e lucros, e Fiorina demitiu três altos exe-
cutivos da área. Mesmo assim, a executiva não deu
ouvidos aos avisos dos analistas nem de seus
próprios diretores quanto a reforçar as operações da
HP. Na opinião de alguns, faltou à Fiorina talento
genuíno para trabalhar nessa área. Em função do
desempenho operacional medíocre da empresa, seu
preço por ação ficou extremamente defasado, geran-
do preocupação nos investidores.

Outros ainda acreditam que Fiorina jamais seria
bem-sucedida, pois era o que se costuma chamar de
outsider. Sua abordagem se revelou completamente
diferente da adotada por seus antecessores. Fiorina
era a porta-voz da empresa. Aparecia em comerciais
da HP e promovia grandes reuniões para estimular
os funcionários. Em função de atitudes como essas,
muitos executivos da HP, antigos e em exercício,
jamais aceitaram sua liderança. Para eles, Fiorina
desempenhava mais um papel promocional do que
de líder estratégica. Em resumo, ela tinha uma visão,
mas precisava de força para obter o apoio neces-
sário à concretização dessa visão.

Após demitir Fiorina, o conselho da HP con-
tratou Mark Hurd como CEO e presidente. Muitos se
referem ao calmo e modesto Hurd como o “oposto
da Carly”. Hurd é uma pessoa que sabe lidar com o
trivial e que aparentemente não tem uma visão muito
ampla. Diz-se que ele está trabalhando no processo
de reformulação de grande parte da estratégia de
Fiorina. É provável que Hurd promova uma remo-
delação da força de vendas, acompanhada de uma
grande dispensa de funcionários para redução de
custos. Essa abordagem, tradicional em muitas das
grandes empresas, é mais confortável para os inves-
tidores e analistas de Wall Street. Entretanto, operar
com base em metas de curto prazo para redução de
custos sem uma visão de longo prazo não é um
bom plano para recuperar a glória perdida pela HP.
Mark Hurd está “realizando”, mas sem um senso de
direção de longo prazo. A HP seria, talvez, mais
bem-sucedida se formasse uma equipe com Fiorina
e Hurd. Dessa forma, contariam com uma grande
pensadora e um realizador capaz de executar e
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aumentar a eficiência. Ambos são importantes para
a tarefa de promover a liderança estratégica neces-

sária para concorrer de forma eficaz no atual cenário
competitivo.

Fontes: D. K. Berman e A. Latour, 2005, Too big: learning from mistakes, Wall Street Journal, www.wsj.com, 10 de fevereiro; B. Elgin, 2005, The inside
story of Carly’s ouster, Business Week, www.businessweek.com; 10 de fevereiro; J. Markoff, 2005, Fiorina’s confrontational tenure at Hewlett comes to a
close, New York Times, www.nytimes.com. 10 de fevereiro; C. de Aenille, 2005, See you, Carly, goodbye, Harry, hello, investors, New York Times,
www.nytimes.com, 13 de março. J. Markoff, 2005, A break with style not with strategy, New York Times, www.nytimes.com, 30 de março; P. Burrows e P.
Elgin, The un-Carly unveils his plan, 2005, Business Week, www.businessweek.com, 16 de junho.

Conforme ilustrado no Caso de Abertura, todo CEO se depara com riscos significativos em seu caminho, mas, ao

mesmo tempo, também pode fazer uma grande diferença na forma como determinada empresa atua. Se um líder

estratégico é capaz de oferecer à empresa uma visão estratégica utilizando pensamento de vanguarda, também deverá

ser capaz de agir com firmeza em relação ao capital humano, de modo a alcançar resultados positivos. Contudo, o

desafio apresentado pela liderança estratégica é significativo. Carly Fiorina foi contratada sob muita publicidade, com as

luzes da mídia lançadas sobre ela durante grande parte do seu mandato na HP. A aquisição polêmica da Compaq e as

tentativas de mudar a empresa se revelaram mal-sucedidas à medida que o desempenho enfraquecia. Fiorina pagou o

preço mais alto: a perda do emprego. Seu substituto é diferente dela em diversos aspectos e está se concentrando em

melhorar o desempenho operacional da HP, o que deveria melhorar o desempenho financeiro da empresa. No entanto,

é difícil alcançar o sucesso e mantê-lo por um longo período. A ênfase em desempenho operacional seria algo

proveitoso em curto prazo; no entanto, é necessário manter o foco no longo prazo se a HP pretende restabelecer sua

posição competitiva ao longo do tempo em relação à Dell e à IBM.

Como este capítulo pretende esclarecer, é por meio da liderança estratégica que as empresas demonstram sua

capacidade de utilizar com sucesso o processo de gestão estratégica. Na qualidade de líderes estratégicos, os membros da

alta administração devem orientar a empresa a trilhar por caminhos cuja meta seja a formulação de uma visão e de

uma missão (conforme explicado no Capítulo 1). Essa orientação poderá levar a metas que exigirão de todos na

organização um esforço no sentido de melhorar o desempenho.1 Além disso, os líderes estratégicos devem facilitar o

desenvolvimento de ações estratégicas adequadas, bem como determinar sua forma de execução. Ações como essas

empreendidas pelos líderes estratégicos culminarão em competitividade estratégica e retornos acima da média,2

conforme ilustrado na Figura 12.1.

Como observado no Caso de Abertura, é difícil sagrar-se um líder bem-sucedido. O Caso de Abertura sugere que o

trabalho do CEO é desafiante e estressante, muito mais nos dias de hoje do que em anos anteriores. Pesquisas sugerem

que a permanência provável de um CEO no cargo varia de três a dez anos. O mandato médio de um CEO em 1995 era

de 9,5 anos. No início do século XXI, a média caiu para 7,3 anos e continua em declínio, com o maior número de de-

missões de CEOs jamais visto registrado no início de 2005.3 Além disso, os conselhos de empresas passaram a demonstrar

uma tendência cada vez mais crescente em buscar CEOs fora das premissas da organização ou selecionar “candidatos

desconhecidos” de dentro da própria empresa. Aparentemente, procuram um executivo destemido capaz de promover

mudanças nas práticas tradicionais da empresa. Ainda assim, muitos novos CEOs fracassam (como veremos mais

adiante neste capítulo).4

Este capítulo se inicia com a definição de liderança estratégica, sua importância como fonte potencial de van-

tagem competitiva e os estilos mais eficazes. Em seguida, examinaremos as equipes da alta administração e sua

influência sobre a inovação, mudança estratégica e o desempenho da empresa. Após essa discussão há uma análise

dos mercados de mão-de-obra internos e externos, dos quais os líderes estratégicos são selecionados. Para fechar o

capítulo, são fornecidas descrições de cinco componentes-chave para uma liderança estratégica eficaz: determinação

da direção estratégica, gestão eficiente do portfólio de recursos da empresa (que inclui exploração e manutenção das

competências essenciais, juntamente com o desenvolvimento do capital humano e do capital social), manutenção de

uma cultura organizacional eficaz, ênfase nas práticas éticas e estabelecimento de sistemas de controle organizacional

equilibrados.

CapHITT12.qxd  24.09.07  16:01  Page 342



FIGURA 12.1 Liderança Estratégica e Processo de Gestão Estratégica
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qual as partes interessadas (como funcionários, clientes e fornecedores) podem exercer seu papel com um máximo de

eficiência.8 O ponto crucial da liderança estratégica é a capacidade de gerenciar as operações da empresa de maneira

eficaz, bem como manter seu alto desempenho.9 Esse foi o principal problema enfrentado por Carly Fiorina durante o

tempo em que desempenhou suas funções como CEO da Hewlett-Packard, e é o desafio para seu sucessor, Mark Hurd.

A habilidade de uma empresa em obter vantagem competitiva e alcançar retornos acima da média fica comprome-

tida quando o líder estratégico falha em responder de maneira adequada e rápida às mudanças no complexo ambiente

competitivo global. A incapacidade de responder à necessidade de mudar ou de identificá-la representa uma das razões

pelas quais alguns CEOs fracassam. Líderes estratégicos precisam aprender a lidar com situações competitivas diversas e

complexas. O julgamento individual desempenha uma função crucial no aprendizado e na análise das condições exter-

nas da empresa.10 Contudo, gerentes cometem erros também em sua avaliação das condições competitivas. Erros de

percepção como os mencionados poderão resultar em decisões menos eficazes. Em geral, isso significa que o gerente

deve tomar suas decisões sob condições de mais incerteza. Alguns fazem isso muito bem; outros, no entanto, não conse-

guem. Esses últimos provavelmente serão gerentes ineficazes e com um mandato curto. Para sobreviver, porém, o

gerente não tem de tomar decisões ideais. Precisa apenas tomar decisões melhores que as de seus concorrentes.11 Líderes

estratégicos eficientes são aqueles dispostos a tomar decisões imparciais e corajosas, ainda que pragmáticas – decisões

provavelmente difíceis, mas necessárias –, baseadas na antevisão de fatos, uma vez que refletem as condições externas

diante da empresa. É preciso igualmente compreender como tais decisões afetarão os sistemas internos em uso na

empresa. Líderes estratégicos eficientes utilizam a perspicácia como forma de motivar funcionários. Geralmente solici-

tam de seus colegas, superiores e funcionários um retorno sobre o valor de suas difíceis decisões e de sua visão. Por fim,

desenvolvem fortes parcerias interna e externamente, de modo a facilitar a execução da sua visão.12

A responsabilidade principal pela decisão estratégica é do alto escalão, particularmente, do CEO. Outros líderes

estratégicos comumente reconhecidos incluem membros da diretoria, a equipe de alta administração e gerentes gerais

de divisão. Independentemente do cargo ou função organizacional, os líderes estratégicos estão imbuídos de grandes

responsabilidades na tomada de decisão, que não podem ser delegadas.13 Liderança estratégica é uma forma de

liderança extremamente complexa, porém crítica. Não é possível formular e implementar estratégias destinadas à

geração de lucros acima da média sem que haja líderes eficientes.

Os estilos usados para promover liderança geralmente afetam a produtividade dos liderados. O estilo de liderança

mais eficaz adotado por líderes estratégicos é o conhecido como liderança transformacional, que requer um

desempenho além do esperado por parte de seus adeptos e entusiastas, de modo a enriquecer cada vez mais suas

habilidades e manter os interesses da empresa acima dos seus interesses particulares.14 Líderes transformacionais

desenvolvem e divulgam uma visão para a organização e formulam uma estratégia para concretizar essa visão. Cabe a

eles conscientizar seus adeptos da necessidade de obter resultados organizacionais de valor, bem como encorajá-los

constantemente a buscar altos níveis de realização. Tais líderes são geralmente dotados de grande inteligência

emocional, são capazes de compreender a si mesmos, têm forte motivação e são empáticos com os demais, além de

possuírem habilidades interpessoais eficazes.15

O Papel dos Altos Executivos

Os altos executivos desempenham um papel crítico nas empresas, uma vez que são responsáveis por formular e

implementar estratégias de maneira eficiente.16 Decisões estratégicas tomadas pela alta administração influenciam a

maneira como o projeto da empresa é elaborado e se seus objetivos serão ou não alcançados. Dessa forma, um dos

elementos essenciais para o sucesso organizacional é contar com uma equipe de alta administração com competências

gerenciais superiores.17

Em geral, o gerente utiliza o livre-arbítrio (ou liberdade de ação) ao tomar decisões estratégicas, inclusive aquelas

relacionadas à implementação eficaz de estratégias.18 O critério gerencial varia muito de indústria para indústria. Os

principais fatores que determinam o volume de critério de um gerente na tomada de decisão (especialmente quando

este é membro da alta administração) são: (1) fontes ambientais externas, como a estrutura da indústria, o coeficiente

de crescimento do mercado na indústria principal da empresa e o grau de diferenciação atribuído aos produtos; (2)

características da organização, incluindo seu tamanho, seus recursos e sua cultura; e (3) características do gerente,

incluindo compromisso para com a empresa e seus resultados estratégicos, tolerância à ambigüidade, aptidão em lidar

com diferentes tipos de pessoas e níveis de aspiração (ver a Figura 12.2). Visto que as decisões dos líderes estratégicos
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têm como objetivo contribuir para com a empresa no sentido de alcançar uma vantagem competitiva, a forma como os

gerentes aplicam seu critério ao determinar quais ações estratégicas são apropriadas é crítica para o sucesso da empresa.19

A alta administração deve ser voltada para a ação; dessa forma, suas decisões deverão estimular a empresa a agir.

Ainda no que diz respeito a estabelecer novas iniciativas estratégicas, cabe à alta administração desenvolver uma

estrutura organizacional adequada e os sistemas de remuneração de uma empresa. No Capítulo 11, descrevemos

como a estrutura organizacional e os sistemas de remuneração afetam as ações estratégicas adotadas para

implementar diferentes estratégias. A alta administração também exerce uma grande influência sobre a cultura de

uma empresa. Evidências indicam que os valores dos gerentes são cruciais para modelar os valores culturais da

empresa.20 Conseqüentemente, a alta administração tem uma forte influência sobre as atividades e o desempenho

organizacional.21 Em função dos desafios enfrentados pelos altos executivos, sua eficiência geralmente será mais

evidente quando estes trabalham como equipes de alta administração.

Equipes de Alta Administração
Na maioria das empresas, a complexidade dos desafios e a necessidade de volumes substanciais de informação e

conhecimento requerem liderança estratégica de uma equipe de executivos. Recorrer a uma equipe para tomar deci-

sões estratégicas ajuda também a evitar outro problema potencial que se apresenta quando o CEO age sozinho: a arro-

gância gerencial. Conforme revela a pesquisa, quando os CEOs começam a acreditar que o importante é o glamour

publicitário e a pensar que são infalíveis, estão mais propensos a tomar decisões estratégicas medíocres.22 Aparente-

mente, Carly Fiorina era a principal porta-voz da HP, o que para alguns representou parte do seu problema, e sua

recusa em dar mais ênfase aos detalhes operacionais do negócio pode ter sido, em parte, resultado do seu status de

celebridade. É imprescindível que a alta administração tenha autoconfiança; no entanto, é igualmente necessário se

abster da arrogância e da falsa crença na própria invencibilidade.23 A fim de se proteger dos CEOs exageradamente

autoconfiantes e evitar decisões estratégicas medíocres, as empresas geralmente recorrem a equipes de alta administra-

ção para considerar oportunidades estratégicas e problemas, bem como tomar decisões estratégicas. A equipe de alta
administração é formada por gerentes-chave, os quais são responsáveis pela seleção e implementação das estratégias

corporativas. Normalmente, a equipe de alta administração inclui os executivos da corporação, identificados pela

denominação de vice-presidente e superior, ou por serviço, como membros da diretoria.24 A qualidade das decisões

estratégicas da alta administração afeta a competência da empresa no sentido de inovar e realizar mudanças estratégi-

cas eficazes.25

A equipe de alta administração é formada por gerentes-chave, os quais são responsáveis pela seleção e implementação

das estratégias corporativas.

Equipe de Alta Administração, Desempenho da Empresa e Mudança Estratégica
O trabalho dos altos executivos é complexo e requer um vasto conhecimento das operações da empresa, bem como dos

três elementos-chave do ambiente externo à empresa – os ambientes geral, da indústria e do concorrente, conforme

discutido no Capítulo 2. Portanto, as empresas buscam uma equipe de alta administração com o conhecimento e

expertise adequados para fazer funcionar a organização interna, mas que também seja capaz de lidar com todas as partes

interessadas da empresa, bem como com os seus concorrentes.26 Uma equipe de alta administração heterogênea é

formada por indivíduos com práticas funcionais, experiência e conhecimentos diferenciados. Quanto mais heterogênea

for a equipe, com expertise e conhecimento variados, maior será sua capacidade de formular uma estratégia eficiente.

Os membros de uma equipe heterogênea de alta administração se beneficiam das discussões sobre as diferentes

perspectivas sugeridas por seus membros. Em muitos casos, tais discussões aumentam a qualidade das decisões da

equipe de alta administração, especialmente quando essas perspectivas fazem surgir uma síntese geralmente superior a

qualquer uma das perspectivas individuais.27 O real benefício das atitudes tomadas por equipes heterogêneas tem se re-

velado em termos de participação de mercado e retornos acima da média. A pesquisa revela que uma maior

heterogeneidade entre os membros da equipe de alta administração gera debates, os quais geralmente resultam em

decisões estratégicas de melhor qualidade, que por sua vez elevam o desempenho da empresa.28

Uma equipe de alta administração heterogênea é formada por indivíduos com práticas funcionais, experiência e

conhecimentos diferenciados.
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FIGURA 12.2 Fatores que Influenciam a Idéia de Critério Gerencial
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Fonte: Adaptado de S. Finkelstein e D. C. Hambrick, 1996, Strategic Leadership: Top Executives and Their
Effects on Organizations, St. Paul, MN: West Publishing Company.

Também é importante que os membros da equipe de alta administração desempenhem suas funções de maneira
coesa. Em geral, quanto maior e mais heterogênea for a equipe de alta administração, mais difícil será para ela
implementar eficientemente as estratégias.29 Planos estratégicos abrangentes e de longo prazo podem se tornar inviáveis
em decorrência de dificuldades de comunicação entre os altos executivos, os quais possuem diferentes formações e
aptidões cognitivas.30 Por outro lado, a comunicação entre os membros da equipe de alta administração pode ser
facilitada pelas comunicações eletrônicas, reduzindo, por vezes, os obstáculos antes de um encontro pessoal.31 Contudo,
um grupo de altos executivos com experiências diversas poderá atrapalhar o processo de tomada de decisão, se este não
for conduzido de maneira eficiente. Nesses casos, as equipes de alta administração poderão fracassar na tarefa de
examinar apuradamente as ameaças e oportunidades, resultando, então, em decisões estratégicas abaixo do ideal. Dessa
forma, cabe ao CEO promover uma integração comportamental entre os membros da equipe.32

É igualmente importante para a eficácia da equipe de alta administração poder contar com membros dotados de
expertise substancial na execução das principais funções da empresa. Em uma indústria de alta tecnologia, talvez seja
um ponto crítico para os membros da equipe de alta administração dispor de conhecimentos de P&D, particularmente
quando estão sendo implementadas estratégias de crescimento.33 Contudo, sua provável influência sobre as decisões
estratégicas depende não apenas de sua expertise e da forma como a equipe é conduzida, mas também do contexto em
que as decisões são tomadas (estrutura de governança, compensação por incentivos etc.).34

As características das equipes de alta administração estão vinculadas à inovação e mudança estratégica.35 Por
exemplo, equipes de alta administração com maior heterogeneidade estão associadas, de uma maneira positiva, à
inovação e mudança estratégica. A heterogeneidade poderá levar a equipe ou alguns de seus membros a “fugir dos
padrões”, resultando em decisões tomadas de uma maneira mais criativa. Portanto, as empresas com necessidade de
mudar suas estratégias terão maior probabilidade de fazê-lo se tiverem equipes de alta administração com experiência e
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expertise diversificadas. Quando é contratado um novo CEO de fora da indústria, a possibilidade de mudança
estratégica é maior do que se ele fosse de dentro da indústria ou da empresa.36 Apesar de a contração de um CEO de
fora da indústria contribuir para a diversidade da equipe, a equipe de alta administração deve ser administrada
eficientemente, de modo a utilizar essa diversidade de maneira positiva. Assim, para criar uma mudança estratégica, o
CEO deverá pôr em prática a liderança transformacional.37 Uma equipe de alta administração com diversas áreas de
especialidade tem maiores possibilidades de identificar mudanças ambientais (oportunidades e ameaças) ou mudanças
dentro da empresa que requerem um rumo estratégico diferente.

O CEO e a Força da Equipe de Alta Administração
Conforme observado no Capítulo 10, a diretoria representa um importante mecanismo de governança no
monitoramento do rumo estratégico de uma empresa e na representação dos interesses das partes envolvidas,
especialmente os interesses dos acionistas. De fato, um maior desempenho normalmente é alcançado quando a diretoria
demonstra um envolvimento mais direto na modelagem da direção estratégica de uma empresa.38

As diretorias, no entanto, podem considerar difícil direcionar as ações estratégicas de CEOs influentes e equipes de
alta administração.39 Não é incomum que um CEO influente designe para a diretoria alguns membros externos que têm
empatia com ele ou recorra a membros da diretoria de dentro da empresa pertencentes também à equipe de alta
administração e que se reportam ao CEO.40 Em ambos os casos, o CEO poderá dispor de um controle significativo
sobre as ações da diretoria. Dessa forma, o volume de critério utilizado por um CEO para tomar decisões estratégicas
está vinculado à diretoria e ao método por ele escolhido para supervisionar suas ações e as ações da equipe de alta
administração. Quanto ao fraco desempenho da Hewlett-Packard, explicado no Caso de Abertura, a diretoria foi, em
parte, igualmente culpada. Apesar da oposição de alguns membros da diretoria quanto à decisão de Fiorina de adquirir
a Compaq, a maioria apoiou sua iniciativa. É interessante observar, com base em pesquisas recentes, que vínculos sociais
entre o CEO e os membros da diretoria podem, na verdade, elevar o envolvimento destes nas decisões estratégicas.
Dessa forma, vínculos fortes entre o CEO e a diretoria podem gerar resultados positivos ou negativos.41

CEOs e membros da equipe de alta administração podem alcançar o poder de outras maneiras. Um CEO que
acumula também o cargo de presidente da diretoria geralmente detém mais poder do que o CEO sem esse privilégio.42

Embora essa prática da dualidade do CEO (quando o CEO e o presidente da diretoria são a mesma pessoa) seja hoje
em dia mais comum em negócios nos Estados Unidos, ela surgiu sob muita crítica. A dualidade é tida como responsável
pelo desempenho medíocre e pela resposta lenta à mudança em um bom número de empresas.43

Problemas de decisões tomadas pela alta administração com resultados medíocres e falta de supervisão por parte da
diretoria se revelaram evidentes nas dificuldades recentemente enfrentadas pela General Motors e pela Ford. Sugeriu-se
que ambas as empresas aparentemente emperraram, enquanto os clientes compram automóveis de outros fabricantes. De
fato, após perdas constantes de participação de mercado, a GM anunciou em 2005 seus planos de fechar mais fábricas
nos Estados Unidos e dispensar aproximadamente 25.000 funcionários. Em vez de se concentrar em uma visão de longo
prazo para tornar os produtos da empresa novamente competitivos, a alta administração se dedicou à redução de custos,
particularmente os relativos a benefícios dos funcionários de linha.44 A Toyota está tirando vantagem da falta de visão da
GM e da Ford; a visão da Toyota é se tornar o maior e mais importante fabricante de automóveis do mundo.45

Embora isso varie de indústria para indústria, a dualidade do CEO ocorre mais comumente nas grandes empresas.

Entretanto, o ativismo acentuado dos acionistas fez com que a dualidade do CEO passasse a ser examinada minuciosamente

e atacada em empresas norte-americanas e européias. Historicamente se acreditava que uma estrutura de liderança

desvinculada de uma junta, na qual a mesma pessoa não acumula as funções de CEO e chairman, elevaria a capacidade da

referida junta em monitorar as decisões e ações da alta administração, particularmente em termos de desempenho

financeiro da empresa.46 Conforme discutido no Capítulo 10, muitos crêem que essas duas funções deveriam ser separadas

na maioria das empresas atualmente, de modo a conceder à diretoria uma maior autonomia em relação ao CEO. Por outro

lado, a teoria da governança sugere que a dualidade do CEO facilita as decisões e ações eficazes. Nesses casos, a maior

eficácia obtida com a dualidade do CEO advém do indivíduo que deseja atuar de maneira eficiente e se tornar o possível

administrador dos bens da empresa. Graças à orientação positiva desse indivíduo, serão necessárias uma governança

adicional e a coordenação dos custos resultantes de uma estrutura independente de liderança em nível de diretoria.47

Membros da alta administração e CEOs com mandatos longos – na equipe e na organização – exercem maior
influência sobre as decisões da diretoria. CEOs com maior influência poderão recorrer a ações em seu melhor interesse
particular, e seus resultados poderão aumentar sua remuneração por parte da empresa.48 Mandatos longos são notórios
por limitar o alcance da base de conhecimento dos executivos. Com perspectivas limitadas vinculadas a uma base de
conhecimento restrita, altos executivos com mandatos longos normalmente desenvolvem um número menor de alternativas
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para avaliação das decisões estratégicas a serem tomadas.49 Contudo, executivos com mandatos longos poderão exercer
também um controle estratégico mais eficiente, descartando, dessa forma, a necessidade de envolvimento da diretoria,
pois um controle estratégico eficaz geralmente produz um melhor desempenho.50

Para fortalecer a empresa, os conselhos deveriam desenvolver um relacionamento eficaz com a equipe de alta
administração. Os graus relativos de poder conferidos aos membros da diretoria e da alta administração deveriam ser
avaliados à luz da situação individual da empresa. Por exemplo, a grande quantidade de recursos no ambiente externo
de uma empresa e a volatilidade desse ambiente afetam o equilíbrio ideal de forças entre as equipes da diretoria e da
alta administração. Além disso, um ambiente volátil e duvidoso poderá criar uma situação em que determinado CEO
influente tenha de agir rápido, porém uma equipe de alta administração multiforme poderá promover menos coesão
entre seus membros e impedir ou protelar ações estratégicas necessárias. Por meio do desenvolvimento de
relacionamentos de trabalho eficazes, diretorias, CEOs e membros da equipe de alta administração poderão servir aos
melhores interesses das pessoas envolvidas com a empresa.51

Sucessão Gerencial

A escolha dos altos executivos – especialmente CEOs – é uma decisão crítica, com implicações importantes para o

desempenho da empresa.52 Muitas delas utilizam sistemas de triagem de liderança para identificar indivíduos com

potencial de liderança gerencial e estratégica. O mais eficaz desses sistemas avalia os candidatos dentro da empresa e

reúne informações valiosas sobre as habilidades de gerentes de outras empresas, particularmente de seus líderes

estratégicos.53 Com base nos resultados dessas avaliações, são oferecidos programas de treinamento e desenvolvimento

para os atuais gerentes, na tentativa de pré-selecionar e moldar as habilidades dos indivíduos que provavelmente serão

os líderes de amanhã. O programa de desenvolvimento gerencial “talento em dez etapas” promovido na General

Electric, por exemplo, é considerado um dos mais eficazes do mundo.54

As organizações selecionam gerentes e líderes estratégicos de dois tipos de mercados gerenciais de mão-de-obra –

internos e externos.55 Mercado de mão-de-obra gerencial interno consiste nas oportunidades oferecidas por uma empresa

para os cargos gerenciais, bem como nos funcionários qualificados dentro da empresa. Mercado de mão-de-obra gerencial
externo é o conjunto de oportunidades para carreiras gerenciais, bem como o pessoal qualificado fora da organização que

está oferecendo as referidas oportunidades. Acredita-se que a empresa é beneficiada de várias maneiras quando o mercado

de mão-de-obra interno é usado para selecionar determinado candidato interno à posição de novo CEO. Em virtude de sua

experiência com a empresa e o ambiente de atividade em que ela compete, os internos estão mais familiarizados com os seus

produtos, mercados, tecnologias e procedimentos operacionais. Da mesma forma, procedimentos de contratação internos

reduzem a rotatividade entre o pessoal existente, a maior parte do qual possui conhecimento específico e valioso sobre a

empresa. Quando a empresa vai bem, a sucessão interna é favorecida pela idéia de manutenção dos bons resultados.

Presume-se que a contratação de internos preserva o conhecimento necessário para manter o nível de desempenho. O

consultor em gerenciamento Jim Collins constatou que empresas com alto desempenho quase sempre elegem um interno

para ser o novo CEO. Collins argumenta que a nomeação de um indivíduo de fora bem conhecido, a quem ele se refere

como “cavaleiro branco”, é uma receita para a mediocridade.56 Talvez tenha sido isso o que aconteceu com Carly Fiorina na

HP. Naturalmente, seu sucessor também é de fora, mas ele em nada se assemelha a um “cavaleiro branco”.

Mercado de mão-de-obra gerencial interno consiste nas oportunidades oferecidas por uma empresa para os cargos

gerenciais, bem como nos funcionários qualificados dentro da empresa.

Mercado de mão-de-obra gerencial externo é o conjunto de oportunidades para carreiras gerenciais, bem como o

pessoal qualificado fora da organização que está oferecendo as referidas oportunidades.

Dado o sucesso fenomenal da GE e seu programa de desenvolvimento de grande eficácia, um interno, Jeffrey

Immelt, foi eleito sucessor de Jack Welch.57 As empresas geralmente contam com programas de gerenciamento de

sucessão para o desenvolvimento de gerentes, de forma que um deles provavelmente será preparado para ascender ao

topo.58 Immelt foi bem preparado para assumir o cargo de CEO na GE.

Mesmo nos casos em que o desempenho está abaixo do seu valor, algumas diretorias ainda elegem um interno.

Exemplo disso é a escolha de Robert Iger para substituir Michael Eisner em seu longo mandato como CEO na Disney.

Administração Estratégica348

CapHITT12.qxd  24.09.07  16:01  Page 348



Capítulo 12 | Liderança Estratégica 349

Inicialmente, houve certa desaprovação quanto à sua escolha, com alguns analistas manifestando dúvidas em relação 

à capacidade de Iger ou sua habilidade em não depender de Eisner. No entanto, Iger logo tratou de imprimir seu ritmo à

empresa imediatamente após sua nomeação. Com a saída do CSO de Eisner, sua independência deu um salto ainda maior.59

Não é incomum que funcionários demonstrem uma forte preferência pelo uso do mercado de mão-de-obra gerencial

interno para a escolha dos membros da alta administração e do CEO. Anteriormente, as empresas manifestavam também

uma preferência pelos internos para preencher posições da alta administração em função de seu desejo de continuidade e

compromisso duradouro para com as atuais visão, missão e as estratégias selecionadas da empresa.60 Contudo, em razão

do cenário competitivo inconstante e dos níveis variáveis de desempenho, um número cada vez maior de diretorias tem se

voltado para indivíduos de fora na sucessão dos CEOs.61 Uma empresa geralmente tem motivos convincentes para eleger

uma pessoa de fora como seu novo CEO: um mandato longo na empresa parece reduzir o número de idéias inovadoras

que poderiam ser desenvolvidas pelos altos executivos para fazer frente às condições que se impõem contra a empresa.

Dada a importância da inovação no sucesso de uma empresa no cenário competitivo atual (ver o Capítulo 13), a

incapacidade de inovar ou criar condições que estimulem a inovação por toda a empresa deverá ser um assunto a ser

tratado pelo líder estratégico. A Figura 12.3 ilustra a maneira como a formação da equipe de alta administração e a

sucessão do CEO (mercado de mão-de-obra gerencial) interagem para afetar a estratégia. Por exemplo, quando a equipe

de alta administração é homogênea (seus membros têm experiências funcionais e formação educacional semelhantes) e

um novo CEO de dentro da empresa é eleito, a estratégia em vigor provavelmente permanecerá imutável.

Por outro lado, quando o novo CEO é eleito de fora da empresa e a equipe de alta administração é heterogênea, há

uma grande possibilidade de que a estratégia mude. Quando o novo CEO vem de dentro da empresa e esta conta com

uma equipe de alta administração heterogênea, a estratégia poderá não mudar, mas a inovação provavelmente não será

interrompida. A sucessão de um CEO externo juntamente com uma equipe homogênea cria uma situação de maior

ambigüidade. A recente eleição do Sr. Howard Stringer como CEO da Sony sugere mudanças no futuro daquela

empresa. Ele não é apenas de fora da empresa, mas também um estrangeiro. Sua designação como novo CEO da Sony

provavelmente terá como resultado uma globalização cada vez mais intensa e pode ser uma precursora de futuras

escolhas como esta.62

Para contar com um número adequado de altos gerentes, as empresas devem tirar proveito de um conjunto de

mão-de-obra altamente qualificada, incluindo uma fonte de gerentes, como líderes estratégicos, que foi negligenciada

no passado: as mulheres. As empresas passaram a usar o talento em potencial das mulheres para o gerenciamento com

grande sucesso. Pioneiras como Catherine Elizabeth Hughes (a primeira mulher afro-americana a liderar uma empresa

com ações cotadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos), Muriel Siebert (a primeira mulher a adquirir uma cadeira

na bolsa de valores de Nova York) e a editora Judith Regan trouxeram contribuições importantes como líderes

estratégicas. Algumas novas empresas conquistaram valor usando o talento expressivo de líderes femininas. Porém,

muitas outras empresas deixaram de fazê-lo, o que representa um custo de oportunidade para estas. Por outro lado, as

mulheres estão sendo reconhecidas por suas habilidades em liderança e selecionadas para posições de liderança

estratégica de destaque, como Anne Mulcahy, CEO da Xerox, e Meg Withman, CEO da eBay.

FIGURA 12.3 Efeitos da Sucessão do CEO e Composição da Equipe de Alta Administração na Estratégia
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Mais mulheres estão sendo nomeadas para as diretorias das organizações, em ambos os setores: público e privado.

Essas nomeações adicionais sugerem que a habilidade das mulheres em representar os melhores interesses das partes

envolvidas e especialmente dos acionistas nas empresas com fins lucrativos, em nível de diretoria, começa a ser cada vez

mais reconhecida. Contudo, além das nomeações para diretorias, as empresas que competem em uma economia global

complexa e exigente poderão ser bem servidas, enriquecendo cada vez mais suas equipes de alta administração com tais

executivas. É importante que as empresas criem diversidade nos cargos de liderança. Organizações como a Johnson &

Johnson, o Banco Mundial e a Royal Dutch Shell estão criando equipes de liderança mais diversificadas, a fim de lidar com

ambientes complexos, heterogêneos e ambíguos.63 Para formar equipes multiformes, as empresas precisam acabar

com seus “tetos de vidro”, de modo a permitir que qualquer pessoa, independentemente de sexo ou etnia, possa

assumir cargos-chave de liderança.64 Dessa forma, as empresas utilizarão com muito mais eficiência o capital

humano em sua força de trabalho, oferecendo também mais oportunidades para que todas as pessoas na empresa

satisfaçam suas exigências, como a necessidade de auto-atualização; dessa forma, os funcionários deveriam receber

uma maior motivação, o que resultaria em maior produtividade para a empresa.65

Ações-chave em Liderança Estratégica

Diversas ações identificáveis caracterizam uma liderança estratégica que contribui positivamente para o uso eficaz das

estratégias da empresa.66 Apresentamos a mais importante dessas ações na Figura 12.4. Muitas das ações interagem

umas com as outras. Por exemplo, o gerenciamento eficaz dos recursos da empresa abrange o desenvolvimento de

capital humano e contribui para o estabelecimento do rumo estratégico, a promoção de uma cultura eficiente, a

exploração das competências principais, a utilização de sistemas de controle organizacional eficazes e o estabelecimento

de práticas éticas.

Determinação da Direção Estratégica
A determinação da direção estratégica envolve a definição da imagem e do caráter que a empresa quer desenvolver ao

longo do tempo.67 O rumo estratégico é moldado no contexto das condições (como oportunidades e ameaças) que a

empresa irá enfrentar nos próximos cinco, dez ou mais anos, de acordo com as expectativas dos líderes estratégicos.

A determinação da direção estratégica envolve a definição da imagem e do caráter que a empresa quer desenvolver ao

longo do tempo.

A direção estratégica ideal de longo prazo se divide em duas partes: a ideologia central e um futuro previsto.

Enquanto a ideologia central motiva os funcionários por meio da herança corporativa, o futuro previsto estimula o

funcionário a ir além de suas expectativas de realização e requer mudança e progresso significativos para que seja

concretizado.68 O futuro previsto serve como orientação a muitos dos aspectos do processo de execução de estratégia de

uma empresa, incluindo motivação, liderança, concessão de poderes ao funcionário e desenho organizacional.

A maioria das mudanças na direção estratégica é difícil de ser elaborada e implementada, mas Jeffrey Immelt tinha

um desafio ainda maior na GE. A empresa teve um desempenho excepcional sob a liderança de Jack Welch. Apesar de as

mudanças serem necessárias em função das mutações no cenário competitivo, as partes interessadas, acostumadas a Jack

Welch e ao alto desempenho, talvez não aceitassem tão rapidamente as mudanças de Immelt, especialmente na

estratégia. Immelt procurou colocar em prática as mudanças críticas na cultura, estratégia e governança da empresa e,

ao mesmo tempo, obter o envolvimento de suas partes interessadas com as referidas mudanças. O executivo promoveu

uma transição, saindo da forma de pensar dos gerentes da GE e caminhando para a inovação, que, segundo ele, é crucial

para a futura competitividade da GE. Immelt está vinculando bonificações gerenciais ao desenvolvimento e à

introdução de novas idéias, à satisfação do cliente e ao crescimento das vendas, em oposição ao resultado líquido

utilizado no passado. Ele tem investido recursos expressivos (bilhões de dólares) em um fundo chamado “Avanço da

Imaginação” para projetos que ampliam as fronteiras da GE. Por fim, Immelt espera promover, com menor freqüência,

a rotatividade do pessoal-chave e incentivar uma migração, bem maior do que a da era Welch, de indivíduos de fora da

empresa que sejam especialistas da indústria.69 Um CEO carismático poderá promover o compromisso das partes
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interessadas em torno de uma nova visão e direção estratégica. Entretanto, é importante não perder de vista as forças

estratégicas da organização ao promover as mudanças exigidas pelo novo rumo estratégico. A meta é fazer com que a

necessidade de curto prazo da empresa se ajuste à nova visão e à direção estratégica, mantendo, ao mesmo tempo, sua

capacidade de sobrevivência em longo prazo por meio da gestão eficaz do seu portfólio de recursos.

Gestão Eficaz do Portfólio de Recursos da Empresa
Provavelmente, a tarefa mais importante dos líderes estratégicos seja gerenciar eficazmente o portfólio de recursos da

empresa. As empresas dispõem de recursos múltiplos que podem ser classificados em uma das seguintes categorias:

capital financeiro, capital humano, capital social e capital organizacional (incluindo cultura organizacional).70 A

importância desses recursos é ilustrada no Enfoque Estratégico. A importância do gerenciamento do capital financeiro é

bem aceita, embora os gerentes utilizem abordagens diferentes.71 Muitos proprietários de empresas de pequeno porte,

conforme discutido no Enfoque Estratégico, usam formas pessoais de crédito para obter acesso ao financiamento

necessário. Mais precisamente, o Enfoque Estratégico argumenta a necessidade de as empresas utilizarem a totalidade

do seu capital humano, especialmente ao fazer uso total das habilidades das mulheres. Concluindo, o Enfoque

Estratégico ilustra o valor dos recursos intangíveis, como marca e informações/conhecimento dos clientes. A Wal-Mart

possui uma grande quantidade de dados sobre seus clientes, o que lhe permite, assim como a seus fornecedores, oferecer

um melhor atendimento a esses clientes. A Abro, por outro lado, possui uma marca de valor, mas enfrenta problemas

para protegê-la contra falsificadores. Em todos os casos, a gestão eficiente dos recursos de uma empresa é essencial para

extrair valor destes.

Líderes estratégicos gerenciam o portfólio de recursos da empresa organizando-os em capacidades, estruturando a

firma a usar essas capacidades e desenvolvendo e implementando uma estratégia, de modo a alavancar esses recursos

para alcançar uma vantagem competitiva.72 Em particular, os líderes estratégicos devem explorar e manter as

competências principais da empresa, bem como desenvolver e conservar os capitais humano e social.

Exploração e Manutenção das Competências Essenciais
Conforme examinamos nos capítulos 1 e 3, competências essenciais são capacitações que servem como fonte de van-

tagem competitiva para a empresa frente aos seus rivais. Normalmente, as competências essenciais estão vinculadas às

habilidades funcionais da empresa, como as de manufatura, financeiras, de marketing e de pesquisa e desenvolvimento.

Conforme será visto nas descrições a seguir, as empresas desenvolvem e exploram as competências essenciais em

diversas áreas funcionais distintas. Os líderes estratégicos devem verificar se as competências da empresa estão sendo

realçadas ao implementar estratégias. A Intel, por exemplo, possui competências-chave em agilidade competitiva

(capacidade de agir de várias formas competitivamente relevantes) e velocidade competitiva (capacidade de reagir

rapidamente às pressões ambientais e competitivas).73 As habilidades são desenvolvidas com o tempo, à medida que as
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FIGURA 12.4 Colocação em Prática da Liderança Estratégica Eficaz
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Enfoque Estratégico
Como os Gerentes Adquirem, Protegem e Utilizam
Recursos de Forma Inteligente?

Recursos são a força vital das empresas. Eles são imprescindíveis para seu
funcionamento e devem ser protegidos em função do valor que representam para a
concorrência. Por fim, os recursos devem ser usados eficientemente, de modo a
criar valor para os clientes e obter vantagem sobre os concorrentes. Um recurso
essencial a qualquer organização é o capital financeiro, porém ele é especialmente
importante para as empresas menores. Os empresários geralmente enfrentam
problemas quanto a manter um fluxo de caixa adequado, de modo a dar
continuidade às operações. Contudo, grandes empresas podem igualmente
enfrentar tais problemas. Por exemplo, quando a United Airlines entrou com
processo de proteção contra falência, o motivo foi que ela não dispunha de fluxo
de caixa suficiente para honrar todos os seus compromissos. Os empresários
precisam ter acesso rápido ao caixa. A U.S. Small Business Administration
(Administração de Pequenos Negócios dos Estados Unidos) informou que 46%
dos pequenos negócios utilizam cartão de crédito pessoal (do empresá-
rio/proprietário) e apenas 28% dos negócios têm acesso a linhas de crédito,
geralmente de um banco local. Estes também recebem financiamentos de outras
maneiras, como cartão de crédito empresarial (34%) e empréstimos de veículos
(21%).

Apesar da grande importância do capital financeiro para os negócios, outros
recursos são igualmente ou, talvez, até mais importantes. Um recurso altamente
importante para a maioria das empresas é o capital humano. Em função de sua
importância, as empresas devem estar seguras de que com ele as aptidões
humanas são exploradas e utilizadas ao máximo. Algumas empresas não utilizam
totalmente seu capital humano, especialmente o das mulheres. No início da
década de 1970, as mulheres recebiam menos de 10% dos diplomas de direito,
medicina, odontologia e medicina veterinária. Atualmente, as mulheres recebem
dois terços dos diplomas de medicina veterinária, quase 50% de direito, mais de
40% de medicina e cerca de um terço nas áreas de formação odontológica. Além
disso, as mulheres recebiam 41% dos certificados de MBA em 2002, bem mais
que os 3,6% de 1970. Por fim, em 1970, as mulheres recebiam 13,3% dos diplo-
mas de Ph.D.; esse número saltou para 46% em 2002. Cada vez mais as mulhe-
res ingressam nos mercados de mão-de-obra profissionais, com uma taxa de
participação de 60%, comparado aos menos de 40% de três décadas atrás. Por-
tanto, as mulheres provam ser capazes, instruídas e disponíveis. É imperativo
que as empresas utilizem todo esse capital humano e derrubem os “tetos de
vidro”, pois eles privam as mulheres das oportunidades de ascender a cargos de
nível superior.

Nem todos os recursos são facilmente identificáveis, como capital financeiro e
capital humano. Por exemplo, um recurso valioso de que a Wal-Mart dispõe são
as informações sobre seus clientes e suas compras. A Wal-Mart reúne dados
sobre os tipos de produtos adquiridos pelos clientes, seus hábitos de consumo,
quando estão mais propensos a comprar, e assim por diante. De fato, a Wal-Mart
armazena 460 terabytes de dados, mais de duas vezes o tamanho da Internet. A
empresa compartilha parte desses dados com os fornecedores. Por exemplo, a
Kraft pode acessar uma extranet privada montada pela Wal-Mart para obter
informações em tempo real sobre como seus produtos estão sendo vendidos.
Contudo, a Wal-Mart é cuidadosa em compartilhar suas informações com outros.
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As informações podem ser altamente valiosas para a empresa. Por exemplo,
quando se previu que o furacão Frances atingiria a Flórida, a Wal-Mart pôde
analisar dados de vendas antes da chegada dos furacões e identificar as
prováveis vendas de lanternas e de muitos outros produtos, de modo a ter em
estoque as quantidades adequadas para os seus clientes. Esse conhecimento de
previsão se traduz em lucros para a empresa.

Os direitos de propriedade intelectual e nomes de marcas representam também
recursos valiosos para algumas empresas. Por exemplo, no que diz respeito a uma
empresa relativamente pequena, a Abro Industries, ambos se revelaram importantes.
A Abro desenvolve e comercializa diferentes tipos de colas, fitas e epóxi. Ela vende
seus produtos em mais de 130 países, gerando uma receita de vendas anual de 
US$ 100 milhões. A empresa é lucrativa e detém uma participação de mercado forte
em diversos países. Na verdade, o nome genérico para fitas adesivas na Índia é
“Abro”. O presidente da Abro, Peter Baranay, afirmou: “Vivemos e morremos pela
nossa marca”. Apesar disso, a empresa começou a enfrentar problemas com
empresas vendendo, em outros países, produtos falsificados com a marca Abro.
Isso começou na Índia, Turquia e partes da antiga União Soviética e se espalhou
para a China. É uma tarefa difícil para a Abro proteger sua marca e a venda de
seus produtos. Essas falsificações roubam da empresa suas vendas e lucros.
Dessa forma, Baranay tem à sua frente um grande desafio: o de proteger os
produtos e lucros de sua empresa contra usos ilegais da marca.

Fontes: W. M. Cox e R. Alm, 2005, Scientists are made, not born, New York Times, www.nytimes.com, 28 de
fevereiro; G. Bounds, 2004, The great money hunt, Wall Street Journal, www.wsj.com, 29 de novembro; N. King,
2004, Stuck on you: A tiny glue seller claims identity theft, Wall Street Journal, www.wsj.com, 22 de novembro; C. L.
Hays, 2004, Wal-Mart’s hoard of data staggering, Houston Chronicle, 14 de novembro, D-4.

empresas aprendem com suas ações e intensificam o conhecimento sobre ações específicas necessárias. Por exemplo,

algumas empresas desenvolvem, ao longo do tempo, excelentes recursos para lidar com clientes, além de um

conhecimento cada vez maior desses clientes e de suas necessidades.74 Empresas cujos recursos de P&D evoluem para

competências essenciais são recompensadas pelo mercado graças à natureza crítica da inovação em muitas indústrias.75

Em um bom número de empresas de grande porte, e certamente nas empresas relacionadas e diversificadas, as

competências essenciais são exploradas eficazmente quando desenvolvidas e aplicadas nas diferentes unidades

organizacionais (ver o Capítulo 6). Por exemplo, a PepsiCo adquiriu a Quaker Oats, produtora da bebida esportiva

Gatorade. A PepsiCo usa sua competência nos sistemas de distribuição para explorar os ativos da Quaker. Por exemplo,

os refrigerantes Pepsi (como Pepsi Cola e Mountain Dew) e o Gatorade compartilham da atividade logística. De modo

semelhante, a PepsiCo usa suas competências para distribuir os saudáveis lanches Quaker Oats e os lanches salgados

Frito Lay’s por meio dos mesmos canais. A PepsiCo lançou a rede de apoio Heart and Soul-Mates para oferecer dicas

nutricionais, mensagens de encorajamento e orientações, de modo a promover conjuntamente seus produtos Tropicana

Pure Premium e Quaker Oatmeal.76

As empresas devem se desenvolver continuamente e, quando apropriado, modificar suas competências essenciais

para se manterem à frente de seus concorrentes. Se dispuserem de uma das competências que lhes garanta vantagem,

mas não a modificarem, os concorrentes, ao final, imitarão essa competência e reduzirão ou eliminarão a vantagem com-

petitiva da empresa. Além disso, as empresas devem atentar para que a competência não se transforme em um passivo,

impedindo, desse modo, a mudança. Algumas empresas são relutantes quanto a mudar competências, pois elas as

ajudam a obter vantagem competitiva. Contudo, as competências podem ficar desatualizadas e resultar em perda das

vantagens competitivas, caso não sejam alteradas. Se isso ocorrer, os concorrentes conseqüentemente desenvolverão

uma competência de maior valor, eliminando a vantagem da empresa e se apossando de sua participação de mercado.77

A maioria das competências essenciais requer capital humano de alta qualidade.
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Desenvolvimento do Capital Humano e do Capital Social

Capital humano se refere ao conhecimento e às habilidades de toda a força de trabalho de uma empresa.

Capital humano se refere ao conhecimento e às habilidades de toda a força de trabalho de uma empresa. Com base na

perspectiva de capital humano, os funcionários são vistos como um recurso de capital que requer investimento.78 Esses

investimentos são produtivos a ponto de se poder atribuir o desenvolvimento da indústria dos Estados Unidos à eficiência

de seu capital humano. Tal fato sugere o seguinte: “à medida que a dinâmica da concorrência acelera, o capital humano

talvez seja a única fonte sustentável de vantagem competitiva”.79 A importância cada vez maior do capital humano sugere

um papel importante para as atividades de gestão de recursos humanos da empresa.80 Como forma de atividade de

suporte (ver o Capítulo 3), as práticas de gestão de recursos humanos facilitam os esforços dos indivíduos no sentido

de promover uma seleção bem-sucedida das estratégias da empresa, bem como utilizá-las de maneira especial.81

Capital humano é importante em todos os tipos de organização, grandes ou pequenas, recém-estabelecidas e já em

operação. Por exemplo, em se tratando de capitalistas de risco, um fator primordial para sua decisão de investir em um

negócio empresarial é o capital humano envolvido. Na realidade, este pode ter o mesmo peso ou ser até mais importante

para a qualidade da oportunidade empresarial.82 J. W. Marriott, Jr., CEO da Marriott International, argumentou forte-

mente que a razão principal do sucesso de longo prazo da empresa tem sido a crença no capital humano como seu bem

mais importante. Portanto, a empresa montou e mantém um ambiente familiar e afetuoso, cujo objetivo é apoiar o

crescimento e o desenvolvimento de seus funcionários, chamados de “associados na Marriott”. Ele também sugeriu que a

empresa dedica esforços significativos na contratação de indivíduos atenciosos e seguros, éticos e dignos de confiança.

Dessa forma, a empresa treina e recompensa esses indivíduos por seu desempenho de alta qualidade.83

Programas de treinamento e desenvolvimento eficientes aumentam a possibilidade de um gerente se tornar um

líder estratégico bem-sucedido. Esses programas passam a ser cada vez mais importantes para o sucesso das empresas,

visto que o conhecimento se torna mais integral na conquista e manutenção de uma vantagem competitiva.84 Além

disso, tais programas desenvolvem conhecimento e aptidões, incutem um conjunto comum de valores-chave e oferecem

uma visão sistemática da organização, promovendo, assim, a visão da empresa e a coesão organizacional. Os programas

contribuem também para o desenvolvimento das competências essenciais.85 Além disso, ajudam os líderes estratégicos a

melhorar habilidades que são críticas à realização de outras tarefas vinculadas a uma liderança estratégica eficaz, como

determinação da direção estratégica, exploração e manutenção das competências essenciais e desenvolvimento de uma

cultura organizacional que apóie práticas éticas. Dessa forma, gerar capital humano é vital à execução eficaz da

liderança estratégica.86

Líderes estratégicos devem se apropriar das habilidades necessárias, a fim de contribuírem para o desenvolvimento

do capital humano nas áreas de sua responsabilidade. Investimentos bem-sucedidos em capital humano resultam em

uma força de trabalho capacitada a sempre aprender. Aprendizado contínuo e alavancagem da base de conhecimento

expansível da empresa estão vinculados ao sucesso estratégico.87 O sucesso da Dell nos últimos anos tem sido atribuído

à qualidade de sua liderança. De fato, a empresa avalia o desempenho de seus líderes analisando a forma como estes

mantêm os altos níveis de satisfação dos funcionários entre seus associados e como os referidos líderes ajudam a manter

a “alma da Dell” – seus valores e sua cultura –, bem como os resultados comerciais. Conseqüentemente, os líderes na

Dell estão sempre bastante atentos às necessidades dos funcionários.88

A aprendizagem pode, também, evitar a incidência de erros. Líderes estratégicos geralmente aprendem mais com

suas falhas do que com seus acertos, pois, algumas vezes, se enganam em suas prerrogativas de sucesso.89 Por exemplo,

a eficiência de certas abordagens e o conhecimento podem ser específicos a um contexto.90 Algumas “melhores

práticas” talvez não funcionem tão bem em todas as situações. Sabemos que o uso de equipes na tomada de decisões

pode ser eficaz, mas há ocasiões em que seria mais aconselhável que os líderes tomassem as decisões sozinhos,

especialmente quando estas exigem rapidez (p. ex., em situações de crise).91 É importante aprender tanto com o

sucesso quanto com o fracasso.

Aprender e gerar conhecimento são fatores importantes no que diz respeito à criação de inovações nas empresas.92

Inovação gera vantagem competitiva.93 De modo geral, as empresas que criam e mantêm um maior conhecimento

geralmente alcançam e mantêm vantagens competitivas. Contudo, conforme observado com as competências essenciais,

os líderes estratégicos devem evitar permitir que os altos níveis de conhecimento em determinada área levem à miopia e

à negligência frente a oportunidades de desenvolvimento do conhecimento em outras áreas importantes do negócio.94
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Em função da crise econômica em 2001-2002 e do mal-estar econômico que se seguiu, muitas empresas

dispensaram funcionários em cargos-chave. Cortes podem resultar em perdas significativas do conhecimento

acumulado com o capital humano de uma empresa. Pesquisas revelam que cortes em proporções medianas podem

melhorar o desempenho da empresa, mas, quando em grandes proporções, geram quedas de desempenho mais

acentuadas por conta da perda de capital humano.95 Embora não seja incomum às empresas em reestruturação uma

redução dos gastos com programas de treinamento e desenvolvimento ou investimentos neles, a reestruturação pode, na

verdade, representar uma ocasião importante de intensificação de investimentos nesses programas. Empresas em

reestruturação têm menos folga e não conseguem absorver tantos erros; além disso, os funcionários que permanecem

após os cortes talvez assumam cargos para os quais lhes faltam a habilidade e o conhecimento necessários à execução

eficaz das tarefas exigidas.96 Aperfeiçoamentos na tecnologia da informação poderão facilitar o melhor uso dos recursos

humanos na eventualidade de uma queda da atividade.97

Considerar o funcionário um recurso a ser maximizado, em vez de um custo a ser minimizado, facilita a

implementação bem-sucedida das estratégias de uma empresa, assim como a habilidade do líder estratégico em abordar

os cortes de uma forma justa e imparcial para o funcionário.98 Uma questão crítica para os funcionários é a impar-

cialidade dos cortes e no tratamento em suas funções.99

Capital social envolve relacionamentos dentro e fora da empresa que a ajudam a realizar tarefas e gerar valor para

clientes e acionistas.100 O capital social é um ativo essencial para a empresa. Dentro desta, funcionários e unidades

devem cooperar para realizar o trabalho. Em organizações multinacionais, as unidades geralmente devem cooperar

através das fronteiras territoriais em atividades como P&D, de modo a produzirem os resultados de que a empresa

necessita (por exemplo: novos produtos).101

O capital social externo se tornou crítico para o sucesso das empresas nos últimos anos. Poucas destas, senão

nenhuma, dispõem de todos os recursos de que precisam para competir nos mercados globais (ou locais). Conse-

qüentemente, estabelecem alianças com outras empresas com recursos complementares, de modo a obter acesso a esses

recursos. Essas relações devem ser administradas eficientemente, a fim de assegurar que o sócio confie na empresa e

esteja disposto a compartilhar os recursos desejados.102 De fato, o sucesso de muitos tipos de empresas pode depender,

em parte, do capital social. Grandes multinacionais geralmente estabelecem alianças com o intuito de entrar em novos

mercados estrangeiros. De modo semelhante, empresas empreendedoras geralmente precisam estabelecer alianças para

obter acesso a recursos, capital de risco ou outros tipos de recursos (p. ex., expertise especial de que a empresa

empreendedora não dispõe para se manter em atividade).103 A retenção do capital humano de qualidade e a

manutenção de um valioso capital social interno podem ser grandemente influenciadas pela cultura da empresa.

Capital social envolve relacionamentos dentro e fora da empresa que a ajudam a realizar tarefas e gerar valor para

clientes e acionistas.

Sustentando uma Cultura Organizacional Eficiente
No Capítulo 1, definimos cultura organizacional como um conjunto complexo de ideologias, símbolos e valores-chave

compartilhados por toda a empresa e que influenciam a maneira como o negócio é administrado. As evidências

sugerem que uma empresa pode desenvolver competências essenciais em termos tanto das suas habilidades quanto da

forma como essas aptidões são alavancadas por estratégias, de modo a produzirem os resultados desejados. Em outras

palavras, visto que a cultura organizacional influencia a forma como a empresa conduz seu negócio, ajudando, também,

a regular e controlar o comportamento dos funcionários, ela pode ser, então, uma fonte de vantagem competitiva.104

Dessa forma, moldar o contexto no qual a empresa formula e implementa suas estratégias – isto é, moldar a cultura

organizacional – é a tarefa principal dos líderes estratégicos.105

Cultura organizacional consiste em um conjunto complexo de ideologias, símbolos e valores-chave compartilhados por

toda a empresa e que influenciam a maneira como o negócio é administrado.

Mentalidade Empreendedora
Uma cultura organizacional geralmente estimula (ou desestimula) a busca por oportunidades empreendedoras, espe-

cialmente em grandes empresas.106 Oportunidades empreendedoras representam uma fonte importante de crescimento

e inovação.107 Portanto, um dos papéis-chave dos líderes estratégicos é encorajar e promover a inovação por meio da
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busca de oportunidades empreendedoras.108 Uma das formas pelas quais essa atividade pode ser promovida é investir

em oportunidades como opções reais – ou seja, investir em determinada oportunidade criando o potencial para que a

possibilidade de tirar vantagem da oportunidade em algum momento no futuro possa ser colocada em prática.109 Por

exemplo, uma empresa poderá comprar um terreno para ter a opção de construir no futuro, caso venha a necessitar de

mais espaço ou caso a localidade passe por uma valorização que seja interessante para a empresa. As empresas poderão

firmar alianças estratégicas por razões semelhantes, como, por exemplo, para ter a opção de adquirir a empresa-sócia no

futuro ou para firmar um relacionamento mais sólido com ela (p. ex., desenvolver uma nova joint venture).110 No

Capítulo 13, descrevemos a forma como grandes empresas recorrem ao espírito empreendedor estratégico para buscar

oportunidades empreendedoras e obter vantagens de pioneirismo. Empresas de médio e pequeno porte também

contam com o espírito empreendedor estratégico no desenvolvimento de inovações como forma de estabelecer as bases

de um crescimento lucrativo. Seja qual for o tamanho da empresa, é mais provável que o espírito empreendedor

estratégico obtenha sucesso quando os funcionários estão munidos de uma mentalidade empreendedora.111 São cinco

as dimensões que caracterizam a mentalidade empreendedora de uma organização: autonomia, capacidade de inovação,

capacidade de assumir riscos, proatividade e agressividade competitiva.112 Combinadas, essas dimensões influenciam as

ações da empresa no sentido de se tornar inovadora e iniciar novos empreendimentos.

A primeira das cinco dimensões da orientação empreendedora, autonomia, abre espaço para que os funcionários

tomem decisões livres de restrições organizacionais e permite que indivíduos e grupos sejam auto-orientados. A

segunda dimensão, capacidade de inovação, “reflete a tendência de uma empresa de assumir e apoiar novas idéias,

novidades, experimentos e processos criativos que possam resultar em novos produtos, serviços ou processos

tecnológicos”.113 Culturas com uma inclinação para a inovação estimulam os funcionários a elevar seus pensamentos

para além do conhecimento, tecnologias e parâmetros existentes, no esforço de encontrar formas criativas de agregar

valor. A capacidade de assumir riscos reflete a disposição dos funcionários e de suas empresas para aceitar os riscos na

sua busca por oportunidades empreendedoras. Tais riscos podem abranger a aceitação de níveis significativos de dívida

e a alocação de grandes quantidades de outros recursos (p. ex., pessoas) para projetos que podem não ser concluídos. A

quarta dimensão da orientação empreendedora, proatividade, descreve a capacidade da empresa de usar constantemente

processos com o objetivo de se antecipar às futuras necessidades de mercado e satisfazê-las antes que os concorrentes

aprendam a fazê-lo. Por fim, agressividade competitiva se refere à inclinação da empresa em tomar atitudes que lhe

permitam superar os concorrentes de maneira consistente e substancial.114

Mudança da Cultura Organizacional e Reestruturação
Mudar a cultura organizacional de uma empresa é mais difícil do que mantê-la; líderes estratégicos eficientes, no

entanto, sabem quando a mudança é necessária. Normalmente, as mudanças incrementais na cultura da empresa são

usadas como forma de implementar estratégias.115 Mudanças de maior relevância e, às vezes, até mesmo mais radicais

na cultura organizacional são usadas para apoiar a seleção de estratégias que diferem das estratégias historicamente

adotadas pela empresa. Independentemente dos motivos da mudança, moldar e reforçar a nova cultura requer

comunicação e solução de problemas eficientes, além da escolha das pessoas certas (indivíduos com os valores desejados

pela organização), avaliações de desempenho eficazes (estabelecimento de metas e avaliação do desempenho individual

em relação a metas que se ajustam aos novos valores-chave) e sistemas de remuneração adequados (remuneração dos

comportamentos desejados, que refletem os novos valores-chave).116

Evidências sugerem que as mudanças culturais obtêm êxito apenas quando recebem apoio maciço do CEO, de

outros membros-chave da equipe de alta administração e dos gerentes de nível médio.117 A execução da mudança

requer, particularmente dos gerentes de nível médio, um alto grau de disciplina, para que a cultura da empresa seja

impulsionada e haja um alinhamento com a visão estratégica.118

Tentativas de mudança de uma cultura e abordagens ao negócio geralmente sofrem a resistência de funcionários e

gerentes em exercício. Isso está evidente na discussão do Enfoque Estratégico do Morgan Stanley. Na realidade, ex-

funcionários e funcionários em exercício foram bem-sucedidos na tentativa de impedir as mudanças ao provocarem a

demissão do CEO. Contudo, os vários meses de conflito parecem ter deixado prejuízos sérios para a cultura e o capital

humano do Morgan Stanley. Talvez se questione até mesmo os motivos que cada um dos lados do conflito defendia.

Suas ações visavam aos melhores interesses da empresa e de seus acionistas ou eles estavam tentando apenas proteger

uma porção maior de seus interesses pessoais? Caso a última resposta seja a correta, suas ações revelam motivos para

inquietações éticas cruciais, bem como a necessidade de líderes estratégicos capazes de realçar as práticas éticas no uso

do processo de gestão estratégica.
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Enfoque Estratégico
Mudança Perdida em um “Mar” de Políticas
Organizacionais

Em 1997, a unidade bancária de investimentos do Morgan Stanley e Dean Witter,
um varejista financeiro, concluíram uma fusão, dando início a uma batalha interna
pela posição mais elevada dentro da empresa. Phillip Purcell, CEO do Dean
Witter, conquistou por fim a posição de CEO, derrotando o pessoal do Morgan
Stanley. Contudo, em função de uma defasagem no preço das ações, os
investidores se mostraram insatisfeitos com a liderança de Purcell. Na verdade,
alguns executivos do Morgan Stanley expressaram também preocupação quanto
à sua liderança e oito ex-executivos do Morgan, os quais, juntos, eram detentores
de boa parte das ações da empresa, apelaram para a substituição de Purcell.
Para eles, Purcell não compreendia a cultura nem a natureza dos negócios do
Morgan Stanley.

O tumulto político interno entrou em erupção em março de 2005, quando
Purcell destituiu um alto executivo bastante conhecido, Vikram Pandit, nomeando
co-presidentes, um dos quais Zoe Cruz, com quem Pandit normalmente tinha
atritos. Tais mudanças incitaram ainda mais os sentimentos de inquietação das
partes externas, especialmente de ex-executivos e outros acionistas de destaque.
Apesar disso, as mudanças pretendiam abordar problemas de desempenho co-
mo os que a empresa enfrentava.

O conflito interno fez com que os executivos não apenas “desviassem sua
atenção das questões principais”, mas também deu aos concorrentes a chance
de roubar alguns dos maiores talentos da empresa. Por exemplo, houve relatos de
que os concorrentes Goldman Sachs, Merrill Lynch, UBS e Lehman Brothers
estavam preparando listas dos gerentes do Morgan Stanley que queriam contratar.
Quando há distúrbios dentro de uma empresa, há também maior probabilidade de
que seus profissionais considerem oportunidades de trabalho em outras empresas
em função da instabilidade criada pelo conflito interno. Durante o conflito, que se
arrastou por meses, diversos altos executivos se demitiram de seus cargos no
Morgan Stanley, alguns em protesto contra a liderança de Purcell, que mudou o
estilo, os valores e a cultura do Morgan Stanley implantados pelos ex-executivos,
os quais eram favoráveis à sua demissão.

Por fim, Purcell perdeu a batalha para preservar seu emprego, principalmente
por causa da defasagem no preço das ações. Ele apresentou sua demissão em
13 de junho de 2005. A diretoria, formada em grande parte por homens leais a
Purcell, se lançou em busca de um novo CEO. Contudo, anunciaram também
que os antigos executivos do Morgan Stanley não seriam considerados. Isso
gerou objeções que, por fim, levaram a diretoria a ceder às pressões e iniciar
longas conversações com John Mack, um dos antigos executivos do Stanley,
que, derrotado na batalha política contra Purcell em 2001, havia deixado a
empresa. Como condição para a sua aceitação, Mack exigiu a recontratação de
alguns executivos-chave que haviam deixado a empresa, inclusive Pandit. Por
ocasião do anúncio da nomeação de Mack ao cargo de CEO, o preço das ações
do Morgan Stanley aumentou em 2,7%, indicando uma reação positiva dos
acionistas e investidores. John Mack foi recontratado como CEO do Morgan
Stanley em 2005.

Contudo, será necessário um tempo considerável para abrandar o caos
criado pelo conflito e pela política organizacionais intensos do primeiro semestre
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de 2005. Podem ser necessários anos para restaurar a cultura e o capital humano
de uma empresa aos seus antigos níveis de eficiência.

Fontes: A. Davis, 2005, Morgan Stanley discusses CEO post with John Mack, Wall Street Journal, www.wsj.com, 24
de junho; R. Smith e A. Davis, 2005, At Morgan Stanley, chance increases for exiles’ return, Wall Street Journal,
www.wsj.com, 18 de junho; L. Thomas, 2005, The ties that bind at Morgan Stanley, New York Times,
www.nytimes.com, 24 de abril; L. Thomas e A. R. Sorkin, 2005, Hoping to steal some talent, rivals circle Morgan
Stanley, New York Times, www.nytimes.com, 18 de abril; L. Thomas, 2005, 2 executives are out as intrigue engulfs
Morgan Stanley, New York Times, www.nytimes.com, 30 de março; D. Wells, 2005, Morgan Stanley in management
shake-up, Financial Times, www.ft.com, 29 de março.

Ênfase nas Práticas Éticas
A eficácia dos processos usados na execução das estratégias da empresa aumenta quando essa eficácia se baseia em

práticas éticas. Empresas éticas estimulam e capacitam indivíduos em todos os níveis organizacionais a agir de forma

ética quando as ações necessárias à execução das estratégias da empresa estão sendo realizadas. Por sua vez, práticas

éticas e o critério sobre o qual elas se baseiam geram “capital social” na organização, ou seja, “a boa vontade oferecida a

indivíduos e grupos” se amplia na organização.119 Por outro lado, quando práticas antiéticas surgem em uma

organização, é provável que, ao fim, acabem se tornando aceitáveis por gerentes e funcionários em todas as áreas da

empresa. Um estudo revelou que, nesses casos, os gerentes fatalmente se envolveriam com práticas antiéticas caso não

fossem capazes de atingir suas metas. Em outras palavras, o envolvimento com tais práticas teria como pretexto o

alcance de suas metas.120

De modo a influenciar apropriadamente o bom senso e o comportamento dos funcionários, as práticas éticas

devem moldar o processo de tomada de decisão da empresa, se tornando parte integral de sua cultura. De fato,

conforme revelam as pesquisas, uma cultura com base em valor é o meio mais eficaz de garantir que as exigências éticas

da empresa estejam sendo cumpridas por seus funcionários.121 Conforme discutido no Capítulo 10, na falta de

exigências éticas, os gerentes poderão agir com oportunismo, tomando decisões em seu melhor interesse, e não nos

melhores interesses da empresa. Em outras palavras, gerentes que agem com oportunismo tiram vantagem de seus

cargos, tomando decisões em seu próprio benefício, causando prejuízos aos proprietários da empresa (os acionistas).122

Entretanto, é bem provável que os gerentes incorporem valores éticos a suas decisões quando a empresa dispõe de

códigos éticos explícitos bem definidos, quando o código é integrado ao negócio por meio de um treinamento ético

intensivo e quando o acionista espera um comportamento ético.123

Recentemente, correu a notícia de que os resultados financeiros da Royal Ahold, uma empresa com sede na

Holanda e operações em diversas partes do mundo, como a América do Norte e a América do Sul, continham supostas

irregularidades. A preocupação era de que as irregularidades teriam gerado uma apresentação de lucros acima do real.

O CEO e o CFO da Ahold perderam seus empregos quando as irregularidades vieram à tona. Dessa forma, além dos

acionistas da empresa, ambos pagaram um alto preço pela imprudência. Apesar dos numerosos e amplamente

divulgados incidentes envolvendo comportamentos antiéticos (e ilegais) por parte de altos executivos nos últimos anos,

exemplos de práticas éticas existem. A Dell é sinônimo de empresa ética, pois defende uma declaração de valores a que

ela se refere como a “Alma da Dell”. A declaração de valores encontrada no website da Dell inclui pontos como “Nosso

compromisso é agir de forma ética… Acreditamos na participação responsável no mercado global... entendendo e

respeitando as leis, os valores e a cultura dos locais onde operamos… contribuindo positivamente em cada comunidade

por nós chamada de lar”. Esses valores são incorporados às avaliações de desempenho de gerentes.124

As empresas deveriam contratar líderes estratégicos éticos – líderes que fazem da prática ética uma parte integrante

da sua orientação estratégica dentro da empresa, dispostos a fazerem o que é certo e para quem honestidade, verdade e

integridade são importantes.125 Líderes estratégicos nos quais essas qualidades são uma constante inspiram seus

funcionários a trabalharem com os demais no desenvolvimento e fortalecimento da cultura organizacional, fazendo das

práticas éticas a norma comportamental esperada.126
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Os efeitos do golpe do “colarinho branco” são substanciais.127 Estimativas nos Estados Unidos sugerem prejuízos da

ordem de US$ 200 bilhões a US$ 600 bilhões por ano. Além disso, esse tipo de fraude geralmente equivale a de 1% a 6%

das vendas de uma empresa, e leva à falência cerca de 30% dos novos empreendimentos. Esses valores são incrivelmente

altos quando comparados ao custo total de aproximadamente US$ 20 bilhões gastos nos Estados Unidos.128 Certamente,

os executivos de empresas multinacionais precisam compreender que os valores éticos diferem de cultura para cultura,

globalmente falando.129 Além disso, a pesquisa revela a existência de relações positivas entre os valores éticos (caráter) e

a saúde de um executivo. Portanto, práticas éticas oferecem uma ampla possibilidade de benefícios para a empresa e

para o executivo.130 Líderes estratégicos são desafiados a tomar atitudes que podem aumentar as chances de uma cultura

ética prevalecer em suas organizações. Uma atitude que tem sido muito apoiada é a instituição de um programa formal

de gerenciamento de ética. Funcionando à semelhança dos sistemas de controle, esses programas ajudam a inculcar

valores por toda a organização.131 Quando esses esforços são bem-sucedidos, as práticas associadas a uma cultura ética

se institucionalizam na empresa, isto é, passam a ser o conjunto de compromissos comportamentais e atitudes aceitas

pela maioria dos funcionários e demais partes interessadas da empresa com as quais os funcionários interagem.

Outras atitudes que os líderes estratégicos poderão tomar no intuito de desenvolver uma cultura organizacional

ética incluem: (1) estabelecimento e divulgação de metas específicas destinadas a definir os padrões éticos da empresa

(por exemplo: desenvolvimento e disseminação de um código de conduta); (2) revisão e atualização contínuas do

código de conduta, com base nas informações obtidas de indivíduos ao longo de toda a empresa e de outras partes

interessadas (por exemplo: clientes e fornecedores); (3) disseminação do código de conduta a todas as partes interessadas,

a fim de comunicar-lhes os padrões éticos e práticas da empresa; (4) desenvolvimento e introdução de métodos e

procedimentos a serem usados para atingir os padrões éticos da empresa (por exemplo: uso de práticas de auditoria

interna consistentes com esses padrões); (5) criação e utilização de sistemas de remuneração explícita que reconheçam

atos de bravura (como recompensa a quem faz uso adequado de canais e procedimentos para denunciar maus

procedimentos por eles testemunhados); e (6) criação de um ambiente de trabalho em que todas as pessoas são tratadas

com dignidade.132 A eficácia dessas ações ou atitudes aumenta quando estas são tomadas simultaneamente, apoiando-se

mutuamente. Quando gerentes e funcionários não se empenham em tais ações – talvez pela falta de uma cultura ética –

é provável que surjam problemas. Conforme discutiremos a seguir, controles organizacionais formais podem ajudar a

evitar futuros problemas e reforçar as melhores práticas éticas.

Estabelecimento de Controles Organizacionais Equilibrados
Controles organizacionais são fundamentais para o sistema capitalista e há muito têm sido vistos como parte essencial

dos processos de implementação de estratégias.133 Os controles são necessários, pois ajudam a garantir que os resultados

desejados pela empresa sejam alcançados.134 Definidos como “procedimentos formais com base em informação…

utilizados por gerentes para manter ou alterar padrões em atividades organizacionais”, os controles ajudam os líderes

estratégicos a desenvolver credibilidade, demonstrar o valor das estratégias em relação às partes interessadas da empresa

e promover e patrocinar a mudança estratégica.135 Mais decisivamente, os controles oferecem parâmetros dentro dos

quais as estratégias deverão ser implementadas, bem como ações corretivas a serem tomadas em caso de necessidade de

ajustes relacionados a implementações. Focalizaremos neste capítulo dois controles organizacionais – estratégico e

financeiro – que foram apresentados no Capítulo 11. Nossa discussão sobre controles organizacionais tem como ênfase

os controles estratégicos e financeiros, pois os líderes estratégicos, especialmente aqueles em posições de destaque na

organização, são responsáveis pelo desenvolvimento e uso efetivo desses controles.

As evidências sugerem que, embora críticos para o sucesso da empresa, os controles estratégicos são imperfeitos.

Falhas de controle produzem um efeito negativo sobre a reputação da empresa e desviam a atenção gerencial das ações

necessárias ao uso eficaz do processo de gestão estratégica.

Conforme explicado no Capítulo 11, o controle financeiro se concentra nos resultados financeiros de curto prazo.

Por outro lado, o controle estratégico se concentra no conteúdo das ações estratégicas, em vez de em seus resultados.

Algumas ações estratégicas podem ser corretas, mas mesmo assim culminam em resultados financeiros medíocres em

função das condições externas, como recessão na economia, medidas governamentais locais ou estrangeiros inesperados

ou desastres naturais.136 Portanto, ênfase no controle financeiro geralmente produz um número maior de decisões

gerenciais mesmo de curto prazo e anti-risco, pois os resultados financeiros podem ter como causa eventos fora do

controle direto dos gerentes. Por outro lado, controle estratégico estimula gerentes de nível inferior a tomar decisões que
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incorporem níveis de risco moderados e aceitáveis, pois os resultados são compartilhados entre os executivos em nível

comercial, responsáveis pela formulação de propostas estratégicas, e os executivos em nível corporativo, os quais as avaliam.

O Balanced Scorecard
O Balanced Scorecard é um framework (estrutura) que pode ser utilizado pelas empresas para verificar se estas dispõem

de controles estratégicos e financeiros para avaliar seu desempenho.137 O uso dessa técnica é mais apropriado quando se

está lidando com estratégias em nível de negócios, mas pode ser aplicado também a estratégias em nível corporativo.

A premissa básica do Balanced Scorecard é de que as empresas colocam em perigo suas possibilidades de

desempenho futuro quando os controles financeiros são evidenciados à custa dos controles estratégicos,138 isto é, os

controles financeiros oferecem retorno sobre os resultados obtidos de ações passadas, mas não revelam os agentes do

futuro desempenho da empresa.139 Portanto, uma ênfase demasiada nos controles financeiros poderá promover um

comportamento gerencial cujo efeito puro seria sacrificar o potencial para criação de valor da empresa em longo prazo,

em troca de ganhos de resultado em curto prazo.140 Um equilíbrio adequado dos controles estratégicos e financeiros, em

vez da ênfase em ambos, possibilita às empresas monitorar eficientemente seu desempenho.

Quatro perspectivas se integram para formar a estrutura de Balanced Scorecard: financeira (voltada para o cres-

cimento, lucratividade e riscos, do ponto de vista do acionista), do cliente (voltada para a quantidade de valor que o

cliente consegue perceber como tendo sido gerada pelos produtos da empresa), de processos comerciais internos (com foco

nas prioridades para vários processos comerciais que geram a satisfação do cliente e do acionista) e de aprendizagem e

crescimento (voltada para os esforços da empresa em criar um clima de apoio à mudança, à inovação e ao crescimento).

Portanto, o uso da estrutura de Balanced Scorecard possibilita às empresas compreenderem a forma como são vistas por

seus acionistas (perspectiva financeira), pelos clientes (perspectiva do cliente), os processos que ela deve realçar para usar

com sucesso sua vantagem competitiva (perspectiva interna) e o que pode ser feito para melhorar seu desempenho de

modo a crescer (perspectiva de aprendizagem e crescimento).141 De modo geral, os controles estratégicos tendem a ser

enfatizados quando a empresa avalia seu desempenho em relação à perspectiva de aprendizagem e crescimento, ao passo

que os controles financeiros são enfatizados quando o desempenho é avaliado em termos da perspectiva financeira.

FIGURA 12.5 Controles Estratégicos e Financeiros em um Framework (Estrutura) do Balanced Scorecard

As empresas utilizam diferentes critérios para avaliar sua posição em relação às quatro perspectivas dos scorecards.

• Fluxo de caixa
• Retorno sobre patrimônio
• Retorno sobre ativos

• Avaliação da capacidade de prever as necessidades
  do cliente
• Eficácia das práticas de atendimento ao cliente
• Porcentagem de repeat business
• Qualidade das comunicações com os clientes

• Melhorias na utilização de ativos
• Elevação do moral dos funcionários
• Mudanças nas taxas de rotatividade

• Aperfeiçoamento da capacidade de inovar
• Número de novos produtos em relação à concorrência
• Aumento das habilidades dos funcionários

De Aprendizagem
e Crescimento

De Processos
Comerciais

Internos

Do cliente

Financeira

Perspectivas Critérios
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Exemplos de critérios são apresentados na Figura 12.5. A empresa deveria selecionar o número de critérios que lhe

garantisse uma compreensão tanto estratégica quanto financeira do seu desempenho, sem entrar muito em detalhes.142

Por exemplo, a pesquisa nos ensina que inovação, qualidade dos produtos e serviços, crescimento das vendas e

lucratividade se inter-relacionam.143

Os líderes estratégicos desempenham um papel importante na determinação do equilíbrio ideal entre controles

estratégicos e controles financeiros para suas empresas. Essa é a realidade tanto nas empresas com um único negócio

quanto nas diversificadas. É importante a existência de um equilíbrio adequado entre os controles, isto é, “a criação de

riquezas para organizações que praticam a liderança estratégica é possível porque seus líderes realizam investimentos

apropriados para viabilidade futura [por meio do controle estratégico], enquanto mantêm um nível adequado de estabi-

lidade financeira no presente [por meio do controle financeiro]”.144 De fato, a maioria das reestruturações corporativas

é projetada para redirecionar a empresa aos seus negócios principais, permitindo, assim, que os altos executivos

restabeleçam o controle estratégico de suas unidades de negócios individuais.145 Portanto, conforme realçado no

Capítulo 11, tanto os controles estratégicos quanto os financeiros fortalecem o uso eficaz da estratégia em nível

corporativo da empresa.

O uso bem-sucedido do controle estratégico pelos altos executivos freqüentemente está integrado à autonomia

adequada concedida às várias subunidades, de modo que estas alcancem a vantagem competitiva em seus respectivos

mercados.146 O controle estratégico pode ser usado para promover o compartilhamento tanto dos recursos tangíveis

quanto dos intangíveis entre negócios independentes no contexto do portfólio de uma empresa. Além disso, a autonomia

oferecida confere a flexibilidade necessária para que se tire vantagem das oportunidades de mercado específicas. Como

resultado, a liderança estratégica promove o uso simultâneo do controle estratégico e da autonomia.147

Equilibrar os controles estratégicos e financeiros em empresas diversificadas pode ser difícil. O fracasso em manter

um equilíbrio eficiente entre os controles estratégicos e financeiros geralmente contribui para a decisão de reestruturar

a empresa. Por exemplo, Jean-Pierre Garnier, CEO da GlaxoSmithKline, trabalhou na reestruturação da empresa orga-

nizando seus custos (controles financeiros) e melhorando, simultaneamente, o desenvolvimento de novos medica-

mentos inovadores e de valor (controles estratégicos). A empresa tem de alcançar um equilíbrio nesses controles para

que possa sobreviver na altamente competitiva indústria farmacêutica.148

Tendo recuperado a posição como um dos maiores fabricantes de carros, a Porsche introduziu uma abordagem do

Balanced Scorecard para promover a aprendizagem e o aperfeiçoamento constante do seu negócio. Por exemplo, reuniu

conhecimento de todas as concessionárias Porsche ao redor do mundo. O instrumento utilizado para coletar as

informações foi chamado de “Principais Indicadores de Desempenho da Porsche”. Dessa forma, o Balanced Scorecard foi

utilizado mais como uma ferramenta de aprendizagem do que como uma ferramenta de controle.149
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• Liderança estratégica eficaz é um pré-requisito para o uso bem-

sucedido do processo de gestão estratégica. Liderança estratégica

requer a habilidade de antever eventos, prever possibilidades, manter

a flexibilidade e permitir que outros criem mudanças estratégicas.

• Gerentes de alto nível representam uma fonte importante no

desenvolvimento e na exploração das vantagens competitivas. Além

disso, quando estes gerentes e seu trabalho são valiosos, raros, difíceis

de imitar e insubstituíveis, os próprios líderes estratégicos poderão

ser uma fonte de vantagem competitiva.

• A equipe de alta administração é composta por gerentes-chave, os

quais desempenham um papel crítico na seleção e implementação

das estratégias da empresa. Geralmente, são executivos da corporação

ou membros da diretoria.

• Há uma relação entre as características das equipes de alta

administração, as estratégias da empresa e seu desempenho. Por

exemplo, uma equipe de alta administração com conhecimento

abundante sobre marketing e P&D contribui positivamente para o

uso que a empresa faz das estratégias de crescimento. De modo geral,

a maioria das equipes de alta administração é mais eficiente quando

dotada de habilidades diversificadas.

• Quando as diretorias estão envolvidas na modelagem do rumo

estratégico da empresa, o desempenho desta é geralmente melhorado.

Contudo, é provável que haja um menor envolvimento da diretoria

nas decisões sobre formulação e implementação da estratégia quando

os CEOs detêm maior poder. Os CEOs aumentam esse poder com a

nomeação de indivíduos para a diretoria e quando têm a função de

CEO e de presidente da diretoria simultaneamente.

• Na sucessão gerencial, os líderes estratégicos são escolhidos tanto dos

mercados de mão-de-obra internos quanto externos. Em função de

sua influência sobre o desempenho, a escolha de líderes estratégicos

apresenta implicações para a eficácia de empresa. Há razões válidas

para o uso de ambos os mercados na escolha dos líderes estratégicos

da empresa. Na maioria dos casos, o mercado interno é usado para

nomear o CEO da empresa, mas o número de nomeações de

indivíduos de fora está aumentando. Pessoas de fora geralmente são

nomeadas para dar início a mudanças.

• Liderança estratégica eficaz envolve cinco competências principais:

determinação do rumo estratégico, gestão eficiente do portfólio de

recursos da empresa (que inclui exploração e manutenção das

competências essenciais, juntamente com o desenvolvimento do

capital humano e do capital social), manutenção de uma cultura

organizacional eficaz, ênfase nas práticas éticas e estabelecimento de

sistemas de controle organizacional equilibrados.

• Os líderes estratégicos devem traçar o rumo estratégico da empresa,

que especifica a imagem e o caráter que a empresa deseja desenvolver

ao longo do tempo. Para traçar a direção estratégica, os líderes

estratégicos avaliam as condições (por exemplo: oportunidades e

ameaças no ambiente externo) que, segundo eles, a empresa deverá

enfrentar nos próximos cinco a dez anos ou mais.

• Os líderes estratégicos devem assegurar a exploração, por parte da

empresa, de suas competências-chave, as quais são usadas para

produzir e desenvolver produtos com poder de criar valor para o

cliente, por meio da execução de estratégias. Nas empresas

relacionadas e de grande porte, particularmente, as competências

essenciais são exploradas a partir de seu compartilhamento pelas

unidades e pelos produtos.

• Um elemento essencial da liderança estratégica, que representa

também a execução da estratégia, é a capacidade de gerenciar o

portfólio de recursos da empresa. Isso inclui uma integração de

recursos destinada a criar aptidões e alavancar as referidas aptidões

por meio de estratégias, de modo a estabelecer vantagens compe-

titivas. O capital humano e o capital social são, talvez, os recursos

mais importantes.

• Como parte da gestão de recursos da empresa, os líderes estratégicos

devem desenvolver o capital humano de uma empresa. Líderes

estratégicos e empresas eficientes visualizam o capital humano como

uma fonte a ser maximizada, em vez de um custo a ser minimizado.

O resultado dessa perspectiva é o desenvolvimento e o uso de

programas destinados a treinar líderes estratégicos em exercício e

futuros, a fim de que estes desenvolvam as habilidades necessárias

para a criação do restante do capital humano da empresa.

• Líderes estratégicos eficientes geram e mantêm, também, o capital

social interno e externo. O capital social interno promove cooperação

e coordenação dentro e através das unidades na empresa. O capital

social externo proporciona acesso aos recursos necessários para

competir de maneira eficaz.

• Moldar a cultura da empresa é uma tarefa primordial da liderança

estratégica eficaz. A cultura organizacional adequada estimula o

desenvolvimento da orientação empreendedora entre os funcionários

e a habilidade de mudar a cultura, conforme necessário.

• Em organizações éticas, os funcionários são estimulados a exercitar o

julgamento ético e agir de forma ética o tempo todo. Práticas éticas

melhoradas geram capital social. O estabelecimento de metas espe-

cíficas para a definição dos padrões éticos da empresa, o uso de um

código de conduta, a remuneração por comportamentos éticos e a

criação de um ambiente de trabalho no qual todas as pessoas são

tratadas com dignidade representam exemplos de ações que facilitam

e promovem o comportamento ético dentro da empresa.

• Desenvolver e utilizar controles organizacionais equilibrados é o

componente final da liderança estratégica eficaz. O Balanced Scorecard

é uma ferramenta usada pela empresa e seus líderes estratégicos para

estabelecer um equilíbrio entre seus controles estratégicos e finan-

ceiros. O equilíbrio eficaz entre controles estratégicos e financeiros

possibilita o uso de competências essenciais, porém dentro dos

parâmetros indicados pela posição financeira da empresa.
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RESUMO

QUESTÕES PARA REVISÃO

1. O que é liderança estratégica? De que maneira os altos executivos

são considerados recursos importantes para a organização?

2. O que é a equipe de alta administração e como ela influencia o

desempenho de uma empresa e suas aptidões em inovar e realizar

mudanças estratégicas adequadas?

3. Como os mercados de mão-de-obra gerencial internos e externos

influenciam o processo de sucessão gerencial?

4. Como a liderança estratégica afeta a determinação da direção

estratégica da empresa?
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5. Como os líderes estratégicos gerenciam o portfólio de recursos de

suas empresas de modo que suas competências-chave sejam exploradas e

o capital humano e o capital social sejam alavancados para alcançar uma

vantagem competitiva?

6. O que é cultura organizacional? O que os líderes estratégicos devem

fazer para desenvolver e manter uma cultura organizacional eficaz?

7. Na posição de líder estratégico, que ações você poderia tomar para

estabelecer e enfatizar as práticas éticas em sua empresa?

8. O que são controles organizacionais? Por que os controles

estratégicos e financeiros são componentes importantes do processo de

gestão estratégica?

EXERCÍCIOS PARA APLICAÇÃO PRÁTICA

Ações-chave da Liderança Estratégica
Conforme discutido neste capítulo, há diversas ações que caracterizam a

liderança estratégica eficaz. Neste exercício, você utilizará essas ações

para avaliar três gerentes de alto nível bastante conhecidos e que atuaram

como CEO e/ou presidente da diretoria de suas empresas por um longo

prazo. O tempo em que esses indivíduos trabalharam em suas empresas

permitirá que você reúna uma grande quantidade de informações sobre

suas ações como líderes estratégicos, bem como os resultados dessas

ações. Você poderá consultar o website dessas empresas e seus

mecanismos de busca para localizar informações e material necessários

para a realização deste exercício.

Na tabela a seguir, forneça um exemplo de cada ação de liderança

estratégica em relação a cada um desses três indivíduos (observação:

não é necessário fornecer um exemplo da ação de “exploração e

manutenção das competências essenciais”. A razão para isso é que essa

ação é interna à empresa, ou seja, seria difícil achar um exemplo da

referida ação para incluir na tabela). Cada exemplo fornecido em

relação às cinco ações estratégicas incluídas nessa tabela deverão ser

um indicador importante da ação por ele representada. Esteja

preparado para defender sua escolha ao apresentá-la à classe. Seja

prudente na seleção de exemplos de cada ação desses líderes, pois você

encontrará autores com opiniões tendenciosas (de natureza tanto

positiva quanto negativa) sobre o gerente comentado. Na medida do

possível, é melhor encontrar ao menos dois autores ou analistas que

comentam a mesma coisa sobre a ação do líder estratégico antes de

incluir a ação na tabela.

Determinação da

direção estratégica

Estabelecimento de

controles

organizacionais

equilibrados

Gestão eficaz do

portfólio de recursos

da empresa

Manutenção de uma

cultura organizacional

eficaz

Ênfase nas práticas

éticas

Steve Jobs

Apple Computer

Bill Gates

Microsoft

Michael Eisner

Disney

Exercício de Gerenciamento
Uma das inovações mais copiadas do mandato de Jack Welch como CEO

da General Electric (GE) foi a sessão Workout (Exercício). Embora a

produção de idéias seja um objetivo importante, a intenção dessas

sessões era também produzir resultados, inclusive ajudando os gerentes a

aprender a exercer o papel de mentores daqueles que trabalham para

eles, bem como de facilitadores de ações eficazes por parte dos

funcionários. As sessões foram elaboradas para produzir nos gerentes o

compromisso e a habilidade de atuar em uma cultura organizacional do

tipo bottom-up (de baixo para cima) e de ação rápida. Esse tipo de

cultura requer pessoal bem treinado em toda a empresa, de modo que

ela possa ser eficaz tanto na geração de inovações quando na sua

execução. Portanto, Workout é um processo de amplificação do capital

humano em uma organização por meio do desenvolvimento de

atividades criativas em torno de todos os indivíduos da empresa.

Neste exercício, você saberá mais sobre as sessões Workout da GE e

discutirá a capacidade de utilizar este conceito em todos os tipos de

organizações.

Parte Um
Um excelente resumo do Workout pode ser encontrado no Management

Development Forum (Fórum de Gerenciamento de Gestão), um periódico

sobre aprendizagem gerencial e desenvolvimento organizacional. Leia na

íntegra o artigo intitulado “Adapting General Electric’s Workout for Use

in Other Organizations: A Template” (Adaptação do Workout da General

Electric para Utilização em Outras Organizações: um Modelo). Para

localizar o artigo facilmente, procure no Google “general electric

workout” ou acesse o website do Management Development Forum em

http://www.esc.edu/ESConline/Across_ESC/Forumjournal.nsf/web+view

nf? e clique no link “Volume 2, Number 1”. No índice, clique no título do

artigo.

Parte Dois
Para ter uma idéia do quão difundido o Workout está, visite o website da

empresa de consultoria em http://www.developingpeople-business. com

/workout/index.html e veja as empresas para as quais ela tem realizado

Workouts, bem como o tipo de material padronizado disponibilizado

para as empresas que desejam realizar um Workout do tipo “faça você

mesmo”.

Há uma grande probabilidade de que membros de sua classe te-

nham participado de um Workout ou atividade semelhante. Em caso

positivo, suas experiências poderão ajudá-lo a compreender melhor o

que acontece nessas sessões e o quão eficazes elas são (ou não) na

mudança da organização e no desenvolvimento das habilidades de

liderança de seus membros.
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Parte Três
Após finalizar as Partes 1 e 2 deste exercício, a classe poderá promover

uma discussão sobre as seguintes questões:

1. O Workout é uma ferramenta que ajuda a desenvolver a liderança

estratégica nas pessoas e nas organizações? Por que ou por que não?

2. O Workout é um conceito que pode funcionar em diferentes

tipos de organizações, inclusive organizações sem fins lucrativos e

órgãos governamentais? Por que sim ou por que não?
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O estudo deste capítulo dará a você o conhecimento de administração estratégica neces-
sário para:

1. Definir o empreendedorismo estratégico e o empreendedorismo corporativo.

2. Definir empreendedorismo e oportunidades empreendedoras e explicar sua importância.

3. Definir invenção, inovação e imitação e descrever a relação entre elas.

4. Descrever os empreendedores e a mentalidade empreendedora.

5. Explicar o empreendedorismo internacional e sua importância.

6. Descrever como as empresas desenvolvem as inovações internamente.

7. Explicar como as empresas utilizam estratégias de cooperação para inovar.

8. Descrever como as empresas utilizam a aquisição como método de inovação.

9. Explicar como o empreendedorismo estratégico ajuda as empresas a criar valor.

Empreendedorismo
Estratégico 13C
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Caso de Abertura
W. L. Gore & Associates: a Empresa mais Inovadora dos Estados Unidos?
Para muitos atletas, especialmente os que moram
em regiões de clima frio e úmido, Gore-Tex é um
nome familiar. O tecido respirável e impermeável
tem sido utilizado em uma variedade de produtos e
acessórios de inverno que oferecem conforto e pro-
teção contra o clima frio, úmido e ventoso. 

A fabricante desses produtos, W. L. Gore &
Associates, é, na verdade, bem diversificada e
continua sendo uma empresa de capital fechado.
Utilizando sua excelente experiência em polímeros
de fluorcarbono, os produtos da empresa “ofere-
cem soluções inovadoras em toda a indústria, em
produtos eletrônicos de última geração, para pro-
dutos médicos e utilizando tecidos de alto desem-
penho”. Como exemplo da amplitude das linhas de
produtos da empresa, considere o fato de que,
durante a primeira viagem à Lua, Neil Armstrong e
Buzz Aldrin instalaram equipamentos sismográficos
com cabos leves e para alta temperatura fabricados
pela Gore (nessa viagem, Armstrong foi o primeiro
a andar na superfície lunar). Operando com quatro
divisões (de tecidos, médica, industrial e de ele-
trônicos), a Gore tem vendas anuais excedentes de
US$1,35 bilhões. A empresa emprega mais de 6.000
pessoas em mais de 45 fábricas e locais de venda
ao redor do mundo.

O que contribui para o sucesso inicial e contínuo
dessa empresa? Segundo os funcionários da Gore,
o mais importante para o sucesso da empresa é a
crença na inovação organizacional e de produtos, e
um compromisso com a excelência técnica.

Desde seu princípio como um empreendimento
empresarial, a Gore sempre deu importância à
inovação de produtos. Na verdade, a empresa foi
fundada em 1958 por Bill e Vieve Gore para
explorar as oportunidades dos polímeros de fluor-
carbono, especialmente do politetrafluoretileno
(PTFE). Bill teve a idéia de buscar aplicações para
o PTFE enquanto trabalhava como cientista na
DuPont Corporation. Em razão da falta de interesse
da DuPont, Bill comprou a patente na qual o PTFE
estava baseado e começou seu próprio negócio.

Desde sua fundação, a W. L. Gore produziu um
fluxo constante de inovações de produtos. “Eles
definiram novos padrões de conforto e proteção
para roupas profissionais e esportivas (Gore-Tex);
contribuíram no avanço da ciência de tecidos
regeneráveis destruídos por doenças ou ferimentos

traumáticos; desenvolveram materiais de última ge-
ração para placas de circuito impresso e fibra óptica;
também foram precursores de novos métodos para
detectar e controlar a poluição ambiental.” Regis-
trando anualmente centenas de patentes para seus
produtos, a Gore foi reconhecida diversas vezes pela
inovação do que ela produz. Em 1997, o Escritório
Europeu de Patentes incluiu diversos produtos da
empresa em uma exposição de inovações de produ-
tos no The Hague.

Conforme observado anteriormente, as inova-
ções organizacionais também são parte do sucesso
da Gore. Nas palavras de um analista de negócios:
“A singularidade da Gore está em ser tão inovadora
em seus princípios operacionais assim como em
suas diversas linhas de produtos”. A estrutura orga-
nizacional da empresa é flat (tem poucos níveis
hierárquicos), permitindo uma comunicação fre-
qüente e direta entre todos os associados. Es-
sencialmente, a empresa trabalha desenvolvendo
“uma série de pequenas forças-tarefa”. As equipes,
organizadas ao redor daquilo que é visto como uma
oportunidade para criar produtos inovadores, são
pequenas, assim como as fábricas (nenhuma
fábrica tem mais de 200 associados). Quando um
novo funcionário é contratado pela Gore, escolhe
um mentor que o ajuda a se desenvolver e encon-
trar uma equipe com a qual ele acha que pode
contribuir. Em vez de chefes, os associados têm
líderes, uma posição de prestígio na qual os
membros da equipe elegem seus próprios líderes. E
qualquer associado pode se tornar um líder
lançando uma idéia de produto que atraia outros
associados dispostos a formar uma equipe para
tentar colocá-la em prática. Os membros das
equipes avaliam uns aos outros, criando uma
situação na qual a equipe é verdadeiramente a
parte pela qual cada associado se sente res-
ponsável. Os associados são estimulados a gastar
cerca de 10% de seu tempo em idéias especula-
tivas. Há quatro princípios essenciais na cultura da
Gore: “(1) honestidade uns com os outros e com
todas as pessoas com as quais tivermos contato;
(2) liberdade para estimular, ajudar e permitir a
outros associados aumentar seu conhecimento, sua
capacidade e seu escopo de responsabilidade; (3)
a habilidade de construir seus próprios compro-
missos e mantê-los; e (4) diálogo com outros asso-
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ciados antes de tomar ações que poderiam impac-
tar a reputação da empresa”.

As inovações organizacionais da Gore ajudaram
a empresa a colecionar muitos prêmios de reco-
nhecimento pela sua atratividade como um bom
local para se trabalhar. A Gore entrou várias vezes

na lista das “100 Melhores Empresas para se Traba-
lhar nos Estados Unidos”, foi a primeira colocada
da lista dos “100 Melhores Lugares para se Traba-
lhar no Reino Unido” (2004 e 2005), e foi escolhida
pela Fast Company em 2004 como “A Empresa
mais Inovadora dos Estados Unidos”.

Fontes: D. Miller e I. L. Breton-Miller, 2005, Leveraging the mission in family business, Harvard Business School Working Knowledge,
www.hbswk.hbs.edu, 14 de fevereiro de 2005, W. L. Gore, Times Online, www.business.timesonline.co.uk, 6 de março de 2005, Gore cited as the Amer-
ican’s most innovative company, Home page da W. L. Gore & Associates, www.gore.com, 11 de julho de 2005, About Gore, home page da W. L. Gore &
Associates, www.gore.com, 11 de julho; A. Deutschman, 2004, The fabric of creativity, Fast Company, 54-61.

Empreendedorismo estratégico significa realizar ações empreendedoras utilizando uma perspectiva estratégica.

No Capítulo 1, indicamos que cultura organizacional se refere ao complexo conjunto de ideologias, símbolos e

valores centrais que são compartilhados em toda a empresa e que influenciam o modo como ela administra seus

negócios. Dessa forma, a cultura é a energia social que impulsiona – ou não – a organização. Após ler o Caso de

Abertura deste capítulo, é possível perceber facilmente que a cultura da W. L. Gore é voltada para a contínua inovação

organizacional e de produtos. Cada vez mais, a capacidade de uma empresa de se dedicar a ambos os tipos de inovação

está relacionada às melhorias de desempenho.1

A W. L. Gore é a empresa mais inovadora dos Estados Unidos e uma das mais inovadoras do mundo? Obviamente,

responder a essa pergunta negativa ou positivamente poderia provocar contestações. O que não pode ser contestado

legitimamente é o fato de a Gore produzir constantemente inovações de produtos, bem como inovações organi-

zacionais. Ao ler este capítulo, você verá que a capacidade da Gore de inovar das duas maneiras mostra que a empresa

pratica o empreendedorismo estratégico de forma bem-sucedida. Enquanto a importância da inovação de produtos é

reconhecida há muito tempo, a importância das inovações organizacionais, que são igualmente cruciais, só foi

reconhecida mais recentemente.2

Empreendedorismo estratégico significa realizar ações empreendedoras utilizando uma perspectiva estratégica. Ao

se dedicar ao empreendedorismo estratégico, a empresa se concentra simultaneamente em encontrar oportunidades em

seu ambiente externo para que ela possa tentar explorar por meio de inovações. Identificar oportunidades para explorar

por meio de inovações é a parte empreendedora do empreendedorismo estratégico, enquanto determinar a melhor

maneira de gerenciar os esforços de inovação de uma empresa é a parte estratégica. Assim, o empreendedorismo

estratégico considera as empresas integrando suas ações para encontrar oportunidades e para inovar de forma bem-

sucedida como uma das principais formas de buscar tais oportunidades.3 No cenário competitivo do século XXI, a

sobrevivência e o sucesso da empresa agem cada vez mais como conseqüência da capacidade de uma empresa de

encontrar novas oportunidades continuamente e produzir inovações rapidamente para alcançá-las.4

Para examinar o empreendedorismo estratégico, consideramos diversos tópicos neste capítulo. Primeiro,

examinamos o empreendedorismo e a inovação em um contexto estratégico. As definições de empreendedorismo,

oportunidades empresariais e empreendedores como aqueles que se dedicam ao empreendedorismo para buscar opor-

tunidades de negócios são incluídas como partes desta análise. Descrevemos, então, o empreendedorismo internacio-

nal, um fenômeno que reflete o uso crescente do empreendedorismo nas economias de todo o mundo. Após essa

discussão, o capítulo se volta para a descrição das três formas pelas quais as empresas podem inovar. Internamente, as

empresas inovam por meio de comportamento estratégico autônomo ou induzido. Em seguida, descrevemos as ações

que as empresas adotam para implementar as inovações resultantes desses dois tipos de comportamento estratégico.

Além de inovar por meio de atividades internas, as empresas podem desenvolver inovações utilizando estratégias de

cooperação, tais como alianças estratégicas, e adquirindo outras empresas para obter acesso às suas inovações e

capacidades inovadoras. A maioria das empresas complexas de grande porte utiliza os três métodos para inovar. O

método que a empresa escolhe para inovar pode ser afetado por seus mecanismos de governança. Evidências de

pesquisas sugerem, por exemplo, que os membros da diretoria interna com participações acionárias favorecem a

inovação interna, enquanto os membros do conselho diretivo com participações acionárias preferem adquirir
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inovação.5 O capítulo termina com comentários sucintos sobre o modo como as empresas utilizam o empre-

endedorismo estratégico para criar valor e conseguir retornos acima da média.

Como será possível perceber ao estudar este capítulo, a inovação e o empreendedorismo são cruciais para empresas

novas e experientes, grandes e pequenas, para empresas de prestação de serviços, assim como para empresas de

produção e empreendimentos de alta tecnologia.6 No cenário competitivo global, o sucesso em longo prazo de em-

preendimentos e empresas estabelecidas é uma conseqüência da capacidade de combinar empreendedorismo e

administração estratégica.7

Antes de passar para a próxima seção, é preciso mencionar que nossos enfoques neste capítulo são a inovação e o

empreendedorismo em organizações estabelecidas. Esse fenômeno é chamado de empreendedorismo corporativo, que

é a utilização ou aplicação do empreendedorismo em uma empresa estabelecida.8 Sendo parte importante da disciplina

do empreendedorismo, o empreendedorismo corporativo é visto cada vez mais como algo ligado à sobrevivência e ao

sucesso de corporações estabelecidas.9 Na verdade, as empresas estabelecidas utilizam o empreendedorismo para

fortalecer seu desempenho e melhorar as oportunidades de crescimento.10 É claro que a inovação e o empreen-

dedorismo também desempenham papel crucial no grau de sucesso alcançado por empreendimentos empresariais

iniciais.

Nosso enfoque neste capítulo é o empreendedorismo corporativo. Entretanto, os materiais que descreveremos são

igualmente importantes para os empreendimentos empresariais (às vezes, chamados de start-ups). Além disso, faremos

referências específicas a empreendimentos empresariais em algumas partes do capítulo enquanto estivermos discutindo

a importância do empreendedorismo estratégico para empresas que participam do cenário competitivo do século XXI.

Empreendedorismo é o processo no qual indivíduos ou grupos identificam e buscam oportunidades empresariais sem

serem imediatamente restringidos pelos recursos que controlam atualmente.

Empreendedorismo e Oportunidades Empreendedoras

Empreendedorismo é o processo no qual indivíduos ou grupos identificam e buscam oportunidades empresariais sem

serem imediatamente restringidos pelos recursos que controlam atualmente.11 Oportunidades empreendedoras são

condições nas quais novos produtos ou serviços conseguem atender a uma necessidade do mercado. Essas opor-

tunidades existem em função de imperfeições competitivas nos mercados e entre os fatores de produção utilizados para

produzi-las12 e quando informações sobre tais imperfeições são distribuídas assimetricamente (ou seja, de forma

desigual) entre os indivíduos.13 Há inúmeras formas de oportunidades empreendedoras (p. ex., a chance de desenvolver

e vender um novo produto e de vender um produto existente em um novo mercado).14 As empresas deveriam estar

abertas à busca de oportunidades empreendedoras sempre e onde quer que elas surjam.

Oportunidades empreendedoras são condições nas quais novos produtos ou serviços conseguem atender a uma

necessidade do mercado.

Como essas duas definições sugerem, a essência do empreendedorismo é identificar e explorar as oportunidades

empreendedoras – ou seja, oportunidades que outros não vêem ou das quais não reconhecem o potencial comercial.15

Como um processo, o empreendedorismo resulta na “destruição criativa” de produtos existentes (bens e serviços) ou

dos métodos para produzi-los e os substitui por novos produtos e métodos de produção.16 Assim, as empresas que se

dedicam ao empreendedorismo valorizam muito as inovações individuais, bem como a capacidade de inovar

continuamente.17

Estudamos o empreendedorismo no que concerne a empresas individuais. Entretanto, evidências sugerem que o

empreendedorismo é o motor econômico que impulsiona a economia de diversas nações no cenário global com-

petitivo.18 Assim, o empreendedorismo e a inovação que ele gera são importantes para as empresas que competem na

economia mundial e para os países que procuram estimular as condições econômicas com potencial para melhorar os

padrões de vida de sua população.19

Invenção é o ato de criar ou desenvolver um novo produto ou processo.
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Inovação

Inovação é o processo de criação de um produto comercial a partir de uma invenção.

Peter Drucker afirmou que “inovação é a função específica do empreendedorismo, seja em um negócio existente,

em uma instituição pública ou em um novo empreendimento iniciado por um só indivíduo.”20 Além disso, Drucker

sugeriu que a inovação é “o meio pelo qual o empreendedor cria novos recursos de produção de riquezas ou fornece

recursos existentes com potencial melhorado para produzir riquezas”.21 Assim, o empreendedorismo e a inovação

resultante dele são importantes para empresas de pequeno e grande porte, bem como para novos empreendimentos, à

medida que eles concorrem no cenário competitivo do século XXI.22 Na verdade, alguns afirmam que as empresas

que não inovarem ficarão estagnadas.23 A realidade de concorrência no cenário competitivo do século XXI sugere que

“Nenhuma empresa pode manter uma posição de liderança de longo prazo em uma categoria a não ser que mantenha

um processo contínuo de desenvolvimento de produtos inovadores que atendam às exigências dos clientes”.24 Isso

significa que a inovação deveria ser uma parte intrínseca de praticamente todas as atividades de uma empresa.25

A inovação é o principal resultado que as empresas buscam por meio do empreendedorismo e é geralmente a fonte

do sucesso competitivo, especialmente em ambientes altamente competitivos e turbulentos.26 Por exemplo, resultados de

pesquisas mostram que as empresas que competem em setores globais que investem mais em inovação também

alcançam melhores resultados.27 Na verdade, os investidores freqüentemente reagem positivamente à introdução de um

novo produto, aumentando, assim, o preço das ações de uma empresa. Então, a inovação é um recurso essencial para

empresas de alto desempenho.28 Além disso, “a inovação pode ser necessária para manter ou alcançar a paridade

competitiva, mais do que uma vantagem competitiva em muitos mercados globais”.29 As empresas mais inovadoras

entendem que uma folga financeira deve estar disponível o tempo todo para auxiliar a busca por oportunidades

empresariais.30

Em seu trabalho clássico, Schumpeter afirmou que as empresas se dedicam a três tipos de atividades inovadoras.31

Invenção é o ato de criar ou desenvolver um novo produto ou processo. Inovação é o processo de criação de um

produto comercial a partir de uma invenção. A inovação começa após uma invenção ser escolhida para

desenvolvimento.32 Assim, uma invenção cria algo novo, enquanto uma inovação põe algo novo em uso. Da mesma

forma, critérios técnicos são utilizados para determinar o sucesso de uma invenção, enquanto critérios comerciais são

utilizados para determinar o sucesso de uma inovação.33 Por fim, imitação é a adoção de uma inovação por empresas

similares. A imitação geralmente acarreta a padronização do produto ou processo, e os produtos com base em imitação

são freqüentemente oferecidos a preços mais baixos, mas sem tantos recursos. O empreendedorismo é crucial para a

atividade inovadora no sentido de atuar como um eixo entre invenção e inovação.34

Imitação é a adoção de uma inovação por empresas similares.

Particularmente nos Estados Unidos, a inovação é o mais crucial dos três tipos de atividades inovadoras. Muitas

empresas são capazes de criar idéias que levam a invenções, mas a comercialização dessas invenções por meio da

inovação, às vezes, tem se mostrado difícil. Essa dificuldade é sugerida pelo fato de que aproximadamente 80% de P&D

(Pesquisa e Desenvolvimento) é realizada em empresas de grande porte, mas essas mesmas empresas produzem menos

de 50% das patentes.35 As patentes são um ativo estratégico, e a capacidade de produzi-las regularmente pode ser uma

fonte importante de vantagem competitiva, especialmente para as empresas que competem em indústrias com uso

intensivo do conhecimento36 (p. ex., a indústria farmacêutica).

Empreendedores são indivíduos, atuando de forma independente ou como parte de uma organização, que vêem uma

oportunidade empreendedora e assumem os riscos para desenvolver uma inovação e tentar colocá-la em prática.

Empreendedores

Empreendedores são indivíduos, atuando de forma independente ou como parte de uma organização, que vêem uma

oportunidade empreendedora e assumem os riscos para desenvolver uma inovação e tentar colocá-la em prática.
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Freqüentemente, os empreendedores são indivíduos que recebem crédito por fazer acontecer!37 Eles podem ser

encontrados por toda uma organização – desde gerentes de alto nível até os funcionários que trabalham na fabricação

dos produtos e serviços de uma empresa. Existem empreendedores por toda a W. L. Gore & Associates, por exemplo.

Lembre-se da análise dessa empresa no Caso de Abertura, que mostrou que parte do trabalho de toda a equipe da Gore

é utilizar aproximadamente 10% de seu tempo para desenvolver inovações. Os empreendedores tendem a demonstrar

diversas características, incluindo o otimismo,38 a grande motivação, a disposição para assumir responsabilidade por

seus projetos e a coragem.39 Além disso, eles tendem a demonstrar paixão e emoção no que diz respeito ao valor e à

importância de suas idéias com base na inovação. 40

Evidências sugerem que empreendedores bem-sucedidos possuem uma mentalidade empreendedora. A pessoa com

uma mentalidade empreendedora valoriza a incerteza no mercado e busca identificar continuamente oportunidades

com potencial para conduzir inovações importantes.41 Por ter o potencial para conduzir inovações contínuas, a

mentalidade empreendedora dos indivíduos pode ser uma fonte de vantagens competitivas para uma empresa.42

Howard Schultz, fundador da Starbucks, acredita que sua empresa tem diversos indivíduos com mentalidade

empreendedora. Fazer da música uma parte significativa da experiência dos clientes da Starbucks é um exemplo de

oferta aperfeiçoada de produto resultante de uma mentalidade empreendedora. Nas palavras de Schultz: “O mundo da

música está mudando, e a Starbucks e a Starbucks Hear Music continuarão a inovar no setor. É preciso ter paixão,

comprometimento e até mesmo fazer algumas experiências para manter essa posição”.43 É claro que as mudanças na

indústria da música geram as incertezas que levam às oportunidades empresariais, as quais podem ser buscadas

contando-se com a mentalidade empreendedora.

Como nossas discussões sugeriram, “inovação é uma aplicação do conhecimento para produzir novo

conhecimento”.44 Do mesmo modo, as mentalidades empreendedoras são favorecidas e fortalecidas quando o

conhecimento está prontamente disponível por toda uma empresa. Na verdade, uma pesquisa mostrou que as unidades

dentro das empresas são mais inovadoras quando têm acesso a novos conhecimentos.45 Entretanto, a transferência de

conhecimento pode ser difícil, freqüentemente porque a parte receptora deve ter capacidade de absorção adequada (ou

habilidade) para aprender o conhecimento.46 Isso exige que o novo conhecimento esteja ligado ao conhecimento

existente. Assim, os gerentes precisam aumentar a capacidade de seu capital humano de desenvolver sua base de

conhecimento atual, ao mesmo tempo em que aumenta gradualmente tal conhecimento47 para facilitar o desenvolvimento

da mentalidade empreendedora.

A pessoa com uma mentalidade empreendedora valoriza a incerteza no mercado e busca identificar continuamente

oportunidades com potencial para conduzir inovações importantes.

Ações recentes na Hewlett-Packard Co. (HP) demonstram a utilização do conhecimento como parte da

mentalidade empreendedora que muitos funcionários desenvolveram. Como resposta aos ataques de concorrentes,

como a Dell Inc. e a Lexmark International, às impressoras lucrativas da empresa, a HP introduziu uma nova

tecnologia para impressoras a jato de tinta que reduz o tempo de impressão de fotos pela metade. Um analista

comentou que “Esse parece ser um padrão que já vimos antes – a concorrência bate a HP reduzindo os preços, então a

HP introduz uma nova tecnologia que permite que eles prossigam”.48 Assim, os funcionários da HP utilizam sua

mentalidade empreendedora para identificar oportunidades (p. ex., reduzir o tempo necessário para imprimir fotos) e

então integram o conhecimento disponível por toda a empresa a fim de desenvolver uma inovação para explorar a

oportunidade identificada.

Empreendedorismo internacional é um processo no qual as empresas descobrem e exploram, de forma criativa,

oportunidades externas a seu mercado doméstico a fim de desenvolver uma vantagem competitiva.

Empreendedorismo Internacional

Empreendedorismo internacional é um processo no qual as empresas descobrem e exploram, de forma criativa,

oportunidades externas a seu mercado doméstico a fim de desenvolver uma vantagem competitiva.49 Como as práticas

sugeridas pela definição mostrada, o empreendedorismo é um fenômeno global.50
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Uma razão-chave para o empreendedorismo ter se tornado um fenômeno global é que, em geral, a

internacionalização leva à melhoria do desempenho da empresa.51 Entretanto, os tomadores de decisão devem

reconhecer que a decisão de internacionalizar expõe suas empresas a vários riscos, incluindo moedas estrangeiras

instáveis, problemas com eficiência de mercado, infra-estruturas insuficientes para suportar negócios e limitações no

tamanho do mercado.52 Portanto, a decisão de se dedicar ao empreendedorismo internacional deve ser resultado de

uma análise criteriosa.53

Em função de seus benefícios positivos, o empreendedorismo está no topo da pauta da política pública em muitos

países do mundo, incluindo a Finlândia, a Alemanha, a Irlanda e Israel. Alguns afirmam que incluir o empreendedorismo

nessas pautas pode ser apropriado no sentido de que a regulamentação que impede a inovação e o empreen-

dedorismo é a causa raiz dos problemas de produtividade da Europa.54 Na Irlanda, por exemplo, o governo se

concentra “particularmente em encorajar novos empreendimentos inovadores que tenham crescimento potencial e

sejam orientados para exportação”.55 Alguns acreditam que o empreendedorismo esteja florescendo na Nova Zelândia,

uma tendência com efeito positivo sobre a produtividade da economia das nações.56

Embora o empreendedorismo seja um fenômeno global, a taxa de empreendedorismo varia entre os países. Um

estudo com 29 países constatou que a porcentagem de adultos envolvidos em atividades empreendedoras variou de uma

alta de mais de 20% no México até uma baixa de aproximadamente 5% na Bélgica. Os Estados Unidos apresentaram

uma taxa de cerca de 13%. É importante destacar que esse estudo também encontrou uma forte relação positiva entre a

taxa de atividade empreendedora e o desenvolvimento econômico em um país.57

A cultura é uma das razões para as diferenças nas taxas de empreendedorismo entre países diferentes. Por exem-

plo, a tensão entre o individualismo e o coletivismo é importante no sentido de que o empreendedorismo diminui à

medida que o coletivismo é enfatizado. Simultaneamente, entretanto, resultados de pesquisas sugerem que níveis

excepcionalmente altos de individualismo podem ser disfuncionais para o empreendedorismo. Observados co-

letivamente, esses resultados parecem exigir um equilíbrio entre a iniciativa individual e um espírito de cooperação e a

propriedade de grupo da inovação. Para as empresas serem empreendedoras, elas precisam oferecer autonomia e

incentivos apropriados para a iniciativa individual emergir, mas também devem promover a cooperação e a propriedade

de grupo de uma inovação para que ela seja implementada de forma bem-sucedida. Assim, o empreendedorismo

internacional freqüentemente exige equipes de pessoas com habilidades e recursos singulares, especialmente em culturas

em que o coletivismo é uma norma histórica valiosa.58

O nível de investimento fora do país de origem, feito por empreendimentos novos, também é uma dimensão

importante do empreendedorismo internacional. Na verdade, com a crescente globalização, um número maior de novos

empreendimentos nasceu globalmente (born global).59 Pesquisas mostram que novos empreendimentos que entram em

mercados internacionais aumentam seu aprendizado sobre novos conhecimentos tecnológicos e, assim, melhoram seu

desempenho.60 Em função dos resultados positivos associados a sua utilização, o índice de empreendedorismo

internacional tem aumentado nos últimos anos.61

A probabilidade de entrar em mercados internacionais aumenta quando a empresa tem executivos de alto nível

com experiência internacional.62 Além disso, a empresa tem uma probabilidade maior de competir de forma bem-

sucedida nos mercados internacionais quando os executivos de alto nível têm experiência internacional.63 Em razão do

aprendizado e das economias de escala e escopo mantidos pela operação em mercados internacionais, tanto as empresas

novas quanto as internacionalmente diversificadas estabelecidas são geralmente concorrentes mais fortes em seus

mercados domésticos. Além do mais, como pesquisas mostraram, empresas internacionalmente diversificadas são

geralmente mais inovadoras.64 

Agora discutiremos as três formas pelas quais as empresas inovam.

Inovação Interna

Em organizações estabelecidas, a maior parte das inovações é proveniente de esforços de pesquisa e desenvolvimento

(P&D). Foi isso que aconteceu com as inovações por meio das quais a Toyota Motor Company produziu o Prius, um

híbrido movido a gasolina e eletricidade.65 Como explicado no Enfoque Estratégico, esse também é o caso na Panera

Bread Company. Durante a leitura sobre a Panera, observe como a empresa confia em suas atividades de P&D para

melhorar continuamente a qualidade dos pães que fabrica, bem como oferecer continuamente aos clientes itens

alimentícios inovadores.
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Enfoque Estratégico
Panera Bread Company: Prosperando por meio da
Inovação Interna

A Panera Bread Company, com sede em St. Louis, é uma cadeia de
delicatessens. A empresa foi fundada em 1981 como Au Bon Pain Co., com três
delicatessens e uma loja de cookies. Ela cresceu vagarosamente até meados dos
anos 1990. Naquela época, os dirigentes da empresa observaram o que
acreditavam ser duas tendências importantes: (1) os clientes queriam mais do
que as ofertas usuais disponíveis em conceitos franqueados bem-estabelecidos,
como McDonald’s, Wendy’s, Pizza Hut etc. e (2) enquanto queriam comidas
“melhores”, os clientes também desejavam receber a comida rapidamente. A
combinação dessas dimensões competitivas resultou no que é conhecido hoje
como fast-casual, uma experiência na qual os clientes recebem rapidamente uma
boa comida que podem comer no agradável ambiente de um restaurante. Com
esse foco novo e inovador, a empresa mudou seu nome para Panera Bread
Company (do latim, panera pode ser traduzido como “tempo de pão”).

Trabalhando com a visão de “uma baguete em cada braço” e a missão de
“oferecer produtos de alta qualidade e serviço excepcional para nossos clientes”,
a Panera é líder no negócio de restaurantes do segmento fast-casual. A empresa
tem quase 800 lojas em 35 estados. Aproximadamente 70% das lojas são
operadas por franqueados. Os produtos da empresa incluem sanduíches feitos
por encomenda com “uma variedade de pães artesanais, incluindo pão de queijo
Asiago, focaccia e seu clássico pão sovado“. Sopas, saladas e café gourmet são
outros destaques do menu da Panera. Atlanta Bread, Bruegger’s e Cosi são seus
principais concorrentes.

Inovações de produtos desenvolvidas internamente são essenciais para o
sucesso contínuo e original da Panera. Por exemplo, o “conceito de massa
fresca” da empresa é o principal ingrediente inovador para o modo como
produzem seus pães. A empresa vê as instalações que utiliza para fabricar suas
massas recém-assadas diariamente como uma vantagem competitiva. Vista
como uma “inovação patenteada”, o modo como a Panera fabrica sua massa
tem ativos intangíveis como base. Considere como prova o comentário de um
diretor da empresa: “Em se tratando dos segredos dos nossos métodos,
assumimos uma postura proprietária. [Mas] nossas instalações de produção não
utilizam nenhuma tecnologia que nunca se tenha visto em uma padaria antes.
Nossa massa podre é baseada em fermento biológico, renovado regularmente, e
segue as etapas usuais de fabricação em padarias: mistura, composição,
retardamento e/ou resfriamento”. A Panera utiliza seus recursos para encontrar
maneiras de melhorar de forma inovadora a qualidade do sistema de distribuição
que ela utiliza para oferecer uma massa fresca para suas lojas e melhorar a
qualidade da massa em si. 

A Panera também foca a inovação interna para “melhorar o menu”
continuamente. John Taylor, o encarregado de pesquisa e desenvolvimento para
a experiência do cliente, e Scott Davis, vice-presidente sênior e chief concept
officer (CCO), são os gerentes da Panera responsáveis por muitos dos novos
pães, sanduíches, sopas e saladas que são continuamente apresentados para
manter o menu da Panera sempre novo e empolgante. Considere a abordagem
às sopas da empresa como um exemplo de inovação interna. Cinco vezes ao
ano, a empresa “alterna entre dois sabores especiais por um período de alguns
meses até que eles sejam substituídos pela próxima oferta por tempo limitado”.
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Essas ofertas, além das sopas, são disponibilizadas para os clientes de tempos
em tempos durante o ano. Para desenvolver novas sopas, a Panera trabalha com
uma relação estreita com os parceiros de produção para completar um processo
que geralmente leva de quatro a seis meses e envolve a obtenção de feedback
do cliente.

Fontes: B. R. Barringer e R. D. Ireland, 2006, Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures, Upper Saddle
River, NJ: Pearson Prentice Hall, 95-96; S. Kirsner, 2005, 4 leaders you need to know, Fast Company, fevereiro, 68-
76; 2005, Panera Bread Company Fact Sheet, Hoover’s Online, www.hoovers.com, 8 de julho de 2005, Panera
Bread, Nation’s Restaurant News, 39(19): 94; N. Kruse, 2004, Custom fitting: One kind definitely does not fit all,
Nation’s Restaurant News, 38(44): 34.

A eficaz P&D geralmente leva as empresas a registrarem patentes para proteger seu trabalho inovador. Cada vez

mais, a P&D bem-sucedida é resultado da integração das habilidades disponíveis na mão-de-obra global. As empresas

que buscam inovações internas por meio de sua P&D devem compreender que “Talento e idéias estão florescendo em

todos os lugares – de Bangalore a Xangai e a Kiev –, e nenhuma empresa, independentemente da geografia, pode hesitar

em ir até onde essas idéias estão”.66 Assim, nos próximos anos, a habilidade de ter uma vantagem competitiva com base

na inovação pode resultar em empresas capazes de moldar o talento do capital humano dos países ao redor do mundo.

A W. L. Gore & Associates e a Panera Bread Company parecem ser duas empresas capazes disso.

Cada vez mais, parece possível que, no cenário competitivo do século XXI, a P&D seja o fator mais importante para

ganhar e sustentar uma vantagem competitiva em alguns setores, como o farmacêutico. As empresas de maior porte e já

estabelecidas, certamente aquelas que já competem em âmbito mundial, freqüentemente tentam utilizar seus

laboratórios de P&D para criar novas tecnologias e novos produtos “destruidores de competência”.67 A capacidade de

inovar nesse sentido pode criar uma vantagem competitiva para uma empresa em diversos setores.68 Apesar de ser

essencial para o sucesso em longo prazo, os resultados dos investimentos de P&D são incertos e geralmente não são

alcançados em curto prazo,69 o que significa que é preciso ter paciência à medida que as empresas avaliam os resultados

de seus esforços de P&D.

Inovação Incremental e Radical
As empresas produzem dois tipos de inovações internas – inovações incrementais e radicais – quando utilizam suas

atividades de P&D. A maioria das inovações é incremental – ou seja, elas desenvolvem as bases de conhecimento

existentes e oferecem pequenas melhorias para as linhas de produtos atuais. As inovações incrementais são de natureza

evolucionária e linear.70 “Os mercados para inovações incrementais são bem-definidos, as características dos produtos

são bem-compreendidas, as margens de lucro tendem a ser mais baixas, as tecnologias de produção são eficientes e a

competição é basicamente baseada no preço.”71 A adição de um tipo diferente de agente branqueador a um detergente é

um exemplo de inovação incremental, assim como as melhorias nos aparelhos de televisão nas últimas décadas

(partindo da televisão em preto-e-branco e chegando à colorida, aperfeiçoamento das capacidades de áudio existentes

etc.) A introdução de novas sopas pela Panera Bread Company é outro exemplo de inovação incremental. As empresas

lançam muito mais inovações incrementais do que inovações radicais.72

Diferentemente das inovações incrementais, as inovações radicais geralmente oferecem breakthroughs tecnológicos

significativos e criam nova tecnologia.73 Lembre-se do Caso de Abertura, em que a W. L. Gore & Associates procura

desenvolver principalmente inovações radicais, e não inovações incrementais, por meio de suas atividades de P&D.

Inovações radicais, de natureza revolucionária, e não-linear, tipicamente utilizam novas tecnologias para atender aos

mercados recém-criados. O desenvolvimento do computador pessoal (PC) é um exemplo de inovação radical.

Reinventar o computador desenvolvendo um “chip processador radicalmente novo” é um exemplo do que poderia ser

uma inovação radical. Se os pesquisadores forem bem-sucedidos em seus esforços, os superchips (com capacidade para

processar um trilhão de cálculos por segundo) serão desenvolvidos.74 Obviamente, uma inovação tão radical pareceria

ter a capacidade de revolucionar as tarefas que os computadores podem realizar.

Porque estabelecem novas funcionalidades para os usuários, as inovações radicais têm um forte potencial para acarretar

um crescimento significativo na receita e nos lucros.75 O desenvolvimento de novos processos é um elemento crucial da
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produção de inovações radicais. Ambos os tipos de inovação podem gerar valor, o que quer dizer que as empresas deveriam

determinar quando é apropriado enfatizar a inovação incremental ou a radical.76 Entretanto, as inovações radicais têm

potencial para contribuir mais significativamente com os esforços de uma empresa para receber retornos acima da média.

Inovações radicais são raras em função da dificuldade e do risco envolvidos em seu desenvolvimento.77 O valor da

tecnologia e as oportunidades de mercado são altamente incertos.78 A criatividade é exigida porque a inovação radical

cria novas tecnologias e utiliza apenas alguns ou poucos produtos atuais ou conhecimento tecnológico da empresa. No

entanto, a criatividade não cria as coisas a partir do nada. Em vez disso, a criatividade descobre, combina ou sintetiza o

conhecimento atual, freqüentemente, de diversas áreas.79 Esse conhecimento é então usado para desenvolver novos

produtos que podem ser utilizados de maneira empreendedora para entrar em novos mercados, conseguir novos

clientes e ter acesso a novas pesquisas.80 Tais inovações são freqüentemente desenvolvidas em unidades de negócios

separadas que iniciam empreendimentos internos.81

Inovações radicais e incrementais desenvolvidas internamente resultam de esforços deliberados, que são chamados de

empreendimento corporativo interno, o conjunto de atividades utilizadas pelas empresas para desenvolver invenções

internas e especialmente inovações.82 Como mostra a Figura 13.1, comportamento estratégico autônomo e induzido são os

dois tipos de empreendimento corporativo interno. Cada tipo de empreendimento facilita inovações radicais e in-

crementais. No entanto, um número maior de inovações radicais é proveniente do comportamento estratégico autônomo,

enquanto a maior porcentagem de inovações internas se origina do comportamento estratégico induzido.

Comportamento Estratégico Autônomo
O comportamento estratégico autônomo é um processo de baixo para cima, no qual os campeões de produtos

perseguem novas idéias, geralmente por um processo político, por meio do qual desenvolvem e coordenam a

comercialização de um novo produto ou serviço até que ele consiga sucesso no mercado. Um campeão de produto é um

membro da organização com uma visão empreendedora de um novo produto ou serviço e que tenta auxiliar sua

comercialização. Os campeões de produtos desempenham uma função crucial no aperfeiçoamento do produto.83 Na

verdade, em muitas empresas, “Os campeões de produto são amplamente considerados essenciais para a velocidade e o

sucesso da inovação”.84 A principal razão para isso é que “nenhuma idéia comercial cria raízes apenas por seus méritos;

ela tem de ser vendida”.85 Comumente, os campeões de produto utilizam seu capital social para desenvolver redes

informais dentro das empresas. À medida que o progresso ocorre, tais redes ficam mais formais como uma forma de

empurrar uma inovação até a comercialização bem-sucedida.86 Inovações internas oriundas do comportamento

estratégico autônomo tendem a divergir da estratégia atual da empresa, abrindo suas portas para novos mercados e

talvez para novas maneiras de criar valor para clientes e outras partes interessadas.

FIGURA 13.1 Modelo de Empreendimento Corporativo Interno

Fonte: Adaptado de R. A. Burgelman, 1983, A model of the interactions of strategic behavior, corporate context, and the concept of strategy, Academy of
Management Review, 8:65.
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O comportamento estratégico autônomo tem como base a fonte de conhecimento de uma empresa e as pesquisas

que são as fontes da inovação da empresa. Assim, as capacitações e competências tecnológicas de uma empresa são a

base para novos produtos e processos.87 A GE depende do comportamento estratégico autônomo regularmente para

produzir inovações.88 Essencialmente, “a busca por serviços comercializáveis pode começar em qualquer um dos

incontáveis negócios da GE. Por exemplo, uma unidade operacional procura tecnologia apropriada para desempenhar

melhor suas funções. Após dominar a tecnologia, ela a incorpora em um serviço que pode vender para terceiros”.89

A mudança do conceito de estratégia de nível corporativo por meio do comportamento estratégico autônomo

acontece quando um produto é gerenciado dentro dos contextos estratégico e estrutural (ver a Figura 13.1). O contexto

estratégico é o processo utilizado para chegar a decisões estratégicas (o que freqüentemente requer processos políticos

para conseguir aceitação). As melhores empresas mudam constantemente seu contexto estratégico e suas estratégias em

função das mudanças contínuas no cenário competitivo atual. Assim, alguns acreditam que as empresas mais bem-

sucedidas em termos de competição reinventam seu setor ou desenvolvem um setor novo com o tempo, à medida que

competem com concorrentes atuais ou futuros.90

Para ser eficaz, um processo autônomo para o desenvolvimento de novos produtos exige que novos conhecimentos

sejam continuamente propagados pela empresa. Particularmente, a difusão de conhecimento tácito é importante para o

desenvolvimento de novos produtos mais eficazes.91 É interessante notar que alguns dos processos importantes para o com-

portamento autônomo de desenvolvimento de novos produtos variam de acordo com o ambiente e com o país em que

a empresa opera. Por exemplo, a cultura japonesa despreza incertezas. Desse modo, uma pesquisa descobriu que as

empresas japonesas têm mais propensão a se dedicar ao comportamento autônomo sob condições de pouca incerteza.92

Comportamento Estratégico Induzido
A segunda das duas formas de empreendedorismo corporativo interno, o comportamento estratégico induzido, é um

processo de cima para baixo em que a estratégia e a estrutura atuais da empresa favorecem inovações intimamente

associadas a tais estratégia e estrutura. Nesse tipo de empreendimento, a estratégia adequada é filtrada por uma

hierarquia estrutural correspondente. Essencialmente, o comportamento estratégico induzido resulta em inovações

internas altamente condizentes com a estratégia atual da empresa.

O fabricante de móveis noruegueses Stokke introduziu recentemente um carrinho de bebê altamente sofisticado

(na época de seu lançamento, o preço mínimo era de US$ 749). Esse carrinho tem como base o projeto do produto

mais famoso da empresa, um cadeirão chamado de KinderZeat. Utilizando o conceito do projeto do KinderZeat (que

era desenvolver um assento que pudesse “crescer” com os bebês), a empresa se baseou na sua estratégia e estrutura

existentes para desenvolver seu carrinho de bebê altamente sofisticado. Ao estudar o produto, os gerentes da empresa

sabiam que queriam uma “abordagem de projeto diferente que traria o bebê para mais perto da mamãe e do papai, ao

mesmo tempo em que seria flexível o suficiente para passear pelo cenário moderno (de todos os tipos; das mesas da

Starbucks até escadas rolantes)”.93 Assim, utilizando a estratégia de diferenciação e uma forma específica da estrutura

funcional (ver o Capítulo 11), a estratégia e a estrutura da Stokke criaram um produto muito bem-sucedido por meio

de uma inovação interna.

Implementação de Inovações Internas

Para ser inovador e desenvolver empreendimentos corporativos internos bem-sucedidos, é preciso ter uma

mentalidade empreendedora. Ao avaliar a incerteza ambiental e do mercado, que são partes importantes da

mentalidade empreendedora, os indivíduos e as empresas demonstram sua disposição para assumir riscos a fim de

comercializar inovações. Embora eles tenham que tentar identificar oportunidades continuamente, também devem

selecionar e perseguir as melhores oportunidades, e fazê-lo com disciplina. Assim, empregar uma mentalidade

empreendedora não requer somente desenvolver novos produtos e mercados, mas também enfatizar a execução.

Aqueles dotados de mentalidade empreendedora “utilizam a energia de todos que estão sob seu domínio”, dentro e

fora da organização.94

Ter processos e estruturas adequados por meio dos quais uma empresa consegue implementar de forma bem-

sucedida os resultados de empreendimentos corporativos internos e comercializar as inovações é crucial. Na verdade, a
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introdução bem-sucedida de inovações no mercado reflete a eficácia da implementação.95 No contexto de empre-

endimentos corporativos internos, os processos são os “padrões de interação, coordenação, comunicação e tomada de

decisão que os funcionários utilizam” para converter as inovações resultantes de comportamentos estratégicos

autônomos ou induzidos em entradas de mercado bem-sucedidas.96 Como foi descrito no Capítulo 11, estruturas

organizacionais são o conjunto de relações formais que dão suporte aos processos organizacionais.

A integração efetiva das várias funções envolvidas nos processos de inovação – da engenharia à produção e, por fim,

à distribuição no mercado – é exigida para implementar as inovações incrementais e radicais resultantes dos

empreendimentos corporativos internos.97 Cada vez mais, as equipes de desenvolvimento de produtos estão sendo

utilizadas para integrar as atividades associadas a funções organizacionais diferentes. Tal integração envolve a coor-

denação e a aplicação do conhecimento e das habilidades de diferentes áreas funcionais a fim de maximizar a

inovação.98 As equipes eficientes de desenvolvimento de produtos também criam valor quando “põem um ponto final”

em um projeto.99 Apesar de ser difícil finalizar um projeto, às vezes em função de envolvimentos emocionais com os

projetos baseados em inovação, as equipes eficientes reconhecem quando as condições mudam e passam a obstruir a

capacidade de criar valor, conforme previsto originalmente.

Equipes Multifuncionais para o Desenvolvimento de Produtos
As equipes multifuncionais facilitam os esforços para integrar atividades associadas a diferentes funções

organizacionais, como projeto, produção e marketing.100 Além disso, os processos de desenvolvimento de novos

produtos podem ser completados mais rapidamente e os produtos podem ser mais facilmente comercializados quando

as equipes multifuncionais trabalham de maneira eficaz.101 Utilizando equipes multifuncionais, os estágios de

desenvolvimento de produtos são agrupados em processos paralelos ou sobrepostos para permitir que a empresa adapte

seus esforços para o desenvolvimento de produto a suas competências essenciais únicas e às necessidades do mercado.

Estruturas organizacionais horizontais apóiam a utilização de equipes multifuncionais em seus esforços para

integrar atividades às funções organizacionais com base em inovação.102 Por esse motivo, em vez de ser estabelecida com

base em funções ou departamentos hierárquicos verticais, a organização é estabelecida com base em processos

horizontais centrais que são utilizados para produzir e gerenciar inovações. Alguns dos processos horizontais centrais

que são cruciais para os esforços de inovação são formais; eles podem ser definidos e documentados como

procedimentos e práticas. Entretanto, esses processos são mais comumente informais: “São rotinas ou maneiras de

trabalhar que evoluem com o tempo”.103 Freqüentemente invisíveis, os processos informais são cruciais para as

inovações bem-sucedidas e são melhor suportados de forma adequada por estruturas organizacionais horizontais do

que por estruturas organizacionais verticais.

As duas principais barreiras que podem impedir a utilização bem-sucedida das equipes multifuncionais como

forma de integrar as funções organizacionais são os sistemas independentes de referência de membros da equipe e a

política organizacional.104

Os membros da equipe que trabalham com uma especialização distinta (p. ex., uma função organizacional

específica) podem ter um sistema de referência independente com base em experiências e backgrounds comuns. Eles

estão propensos a utilizar os mesmos critérios de decisão para avaliar questões, como esforços de desenvolvimento de

produtos, que utilizam em suas unidades funcionais. Uma pesquisa sugere que departamentos funcionais variam entre

quatro dimensões: orientação temporal, orientação interpessoal, orientação de objetivos e formalidade de estrutura.105

Assim, pode-se esperar que indivíduos de diferentes departamentos funcionais com diferentes orientações nessas

dimensões vejam as atividades de desenvolvimento de produto de formas diferentes. Por exemplo, um engenheiro de

projetos pode considerar que as características mais importantes do produto são aquelas que fazem com que o produto

seja funcional e utilizável. Por outro lado, uma pessoa que trabalha com marketing pode considerar mais importantes as

características que satisfazem as necessidades dos clientes. Essas orientações diferentes podem criar barreiras para a

comunicação eficaz entre as funções.106

A política organizacional é a segunda barreira potencial para a integração efetiva em equipes multifuncionais. Em

algumas organizações, a atividade política considerável pode enfocar a alocação de recursos para funções diferentes.

Conflitos entre unidades podem resultar de competições agressivas por recursos entre aqueles indivíduos que

representam diferentes funções organizacionais. Esse conflito disfuncional entre funções gera uma barreira para a
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integração entre elas.107 É preciso encontrar métodos para alcançar a integração multifuncional sem conflitos políticos

excessivos e sem alterar as características estruturais básicas necessárias para especialização e eficiência de tarefas.

Facilitação de Integração e Inovação
Valores compartilhados e liderança eficaz são importantes para alcançar uma integração multifuncional e para

implementar inovação.108 Valores compartilhados altamente eficazes são construídos com base na visão e na missão da

empresa, e se tornam o elo que promove a integração entre as unidades funcionais. Dessa forma, a cultura da empresa

promove a unidade e a inovação internas.109

A liderança estratégica também é altamente importante para alcançar a integração multifuncional e promover a

inovação. Os líderes estabelecem os objetivos e alocam os recursos. Os objetivos incluem desenvolvimento e

comercialização integrados de novos produtos e serviços. Os líderes estratégicos eficazes também garantem um sistema

de comunicação de alta qualidade para facilitar a integração multifuncional. Um benefício crucial da comunicação

eficaz é o compartilhamento de conhecimento entre os membros da equipe.110 Desse modo, a comunicação eficaz ajuda

a criar sinergia e consegue fazer que os membros de equipes de toda a organização se comprometam com uma

inovação. Os valores compartilhados e as práticas de liderança modelam os sistemas de comunicação que são formados

para auxiliar o desenvolvimento e a comercialização de novos produtos.111

Criação de Valor a partir da Inovação Interna
O modelo na Figura 13.2 mostra como as empresas podem criar valor a partir dos processos de empreendimento

corporativo interno que utilizam para desenvolver e comercializar novos produtos e serviços. É preciso ter uma

mentalidade empreendedora para que os gerentes e funcionários tentem identificar, de forma persistente, opor-

tunidades empresariais que a empresa possa perseguir desenvolvendo novos produtos e serviços e novos mercados.

Equipes multifuncionais são importantes para promover o comprometimento e as idéias integradas de projetos de

novos produtos para sua implementação subseqüente. A liderança eficaz e os valores compartilhados promovem

integração e visão para a inovação e o comprometimento com ela. O resultado final para a empresa é a criação de valor

para os clientes e as partes interessadas, desenvolvendo e comercializando novos produtos.112

Nas próximas duas seções, discutiremos as duas outras formas de inovar – utilizando estratégias de cooperação e

adquirindo empresas.

FIGURA 13.2 Criação de Valor por meio de Processos de Inovação Interna
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Inovação por meio de Estratégias de Cooperação

A praticamente todas as empresas faltam a amplitude e a profundidade de recursos (p. ex., capital humano e capital

social) em suas atividades de P&D que são necessárias para desenvolver internamente uma quantidade suficiente de

inovações. Mesmo à luz de seu sucesso e de sua habilidade amplamente respeitada de produzir constantemente

inovações incrementais e principalmente radicais, a W. L. Gore & Associates, por exemplo, utiliza estratégias de

cooperação freqüentemente para desenvolver inovações e acelerar o ritmo no qual algumas de suas próprias inovações

são distribuídas.113 Em outros casos, as empresas utilizam estratégias de cooperação para alinhar o que acreditam ser

ativos complementares com o potencial para acarretar inovações futuras. Essa é a razão para os acordos de cooperação

recentes entre a Netflix e o Wal-Mart. Como explicado no Enfoque Estratégico, as inovações exatas que podem resultar

da cooperação dessas empresas são desconhecidas, apesar de ambas estarem interessadas em tais possibilidades.

As tecnologias em constante mudança do cenário competitivo do século XXI, a globalização e a necessidade de

inovar em níveis muito superiores são influências primárias sobre as decisões da empresa de inovar cooperando com

outras empresas. As evidências mostram que as habilidades e o conhecimento fornecidos pelas empresas que formam a

estratégia de cooperação para inovar tendem a ser baseados em tecnologia, um fato que sugere como as tecnologias e

suas aplicações continuam a influenciar as escolhas feitas pelas empresas enquanto competem no cenário competitivo

do século XXI.114 Na verdade, alguns acreditam que, em função dessas condições, as empresas estão se tornando cada

vez mais dependentes das estratégias de cooperação como um caminho para a competição bem-sucedida na economia

global.115 Pode ser isso que acontece com a Netflix e o Wal-Mart, visto que estas empresas buscam maneiras de integrar

suas habilidades para desenvolver uma maneira inovadora de fornecer VoD (Video on demand – Vídeo sob Demanda)

para um número significativo de clientes.

Os negócios empreendedores e as empresas já estabelecidas utilizam estratégias de cooperação (p. ex., alianças

estratégicas e joint ventures) para inovar. Um negócio empreendedor, por exemplo, pode precisar do capital de

investimento, bem como das capacidades de distribuição, das empresas estabelecidas para introduzir com sucesso um

de seus produtos inovadores no mercado.116 Como alternativa, as empresas mais estabelecidas podem precisar de novos

conhecimentos tecnológicos e podem ter acesso a isso formando uma estratégia de cooperação com negócios

empreendedores.117 Para melhorar seus resultados financeiros, a Sony Corp. está formando alianças com empresas

menores para desenvolver novas tecnologias inovadoras.118 Cada vez mais, alianças entre empresas farmacêuticas e de

biotecnologia de grande porte estão sendo formadas para integrar o conhecimento e os recursos de ambas a fim 

de desenvolver novos produtos e trazê-los ao mercado.119

Em razão da importância das alianças estratégicas, particularmente no desenvolvimento de novas tecnologias e na

comercialização de inovações, as empresas estão começando a construir redes de alianças que representam uma forma

de capital social para elas.120 Este capital social na forma de relações com outras empresas as ajuda a obter o

conhecimento e outros recursos necessários para desenvolver inovações.121 O conhecimento alcançado a partir dessas

alianças auxilia as empresas no desenvolvimento de novas capacidades.122 Atualmente, algumas empresas permitem até

mesmo que outras participem de seus processos internos de desenvolvimento de novos produtos. Não é incomum, por

exemplo, a presença de representantes de fornecedores nas equipes multifuncionais de inovação das empresas em

função da importância das contribuições dos fornecedores para garantir materiais de qualidade para qualquer novo

produto desenvolvido.123

Entretanto, as alianças formadas para fins de inovação não são isentas de riscos. Além do conflito natural que

ocorre quando empresas tentam trabalhar juntas para atingir um objetivo em comum,124 aqueles que participam da

estratégia de cooperação também correm o risco de o parceiro se apropriar de uma tecnologia ou de um conhecimento

da empresa e utilizá-lo para melhorar suas próprias habilidades competitivas.125 Para evitar ou pelo menos diminuir

este risco, as empresas, principalmente os novos empreendimentos, precisam escolher cuidadosamente seus parceiros.

A parceria ideal é aquela na qual as empresas têm habilidades complementares, bem como objetivos estratégicos

compatíveis.126 Entretanto, porque as empresas estão operando em uma rede de empresas e, assim, podem participar de

diversas alianças simultaneamente, elas enfrentam desafios no gerenciamento de tais alianças.127 Uma pesquisa mostrou

que as empresas podem se envolver em muitas alianças, o que pode prejudicar mais do que favorecer suas capacidades

de inovação.128 Dessa forma, um gerenciamento eficaz de uma estratégia de cooperação para a produção de inovação

é essencial.
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Enfoque Estratégico
Cooperando para Inovar nos Mercados de Locação e
Venda de DVDs

Antes de 1999, acontecia o seguinte: como consumidores querendo alugar filmes
para assistir em casa, íamos a uma loja, olhávamos fileiras e mais fileiras de
produtos a fim de encontrar um que nos interessasse; eventualmente, ficávamos
na fila para efetuar o pagamento, às vezes, esperando enquanto o atendente
respondia às perguntas de uma pessoa que ligou para locadora a fim de saber
quais filmes eles tinham disponíveis, pagávamos o aluguel e então levávamos o
item alugado para casa por um determinado período. Ocasionalmente,
esquecíamos de devolver o produto alugado no prazo, um erro de julgamento
que nos fazia pagar a terrível “multa de atraso”. Tais multas geravam receitas
significativas para algumas empresas; no seu auge, a Blockbuster Inc. recolheu a
quantia estimada de US$ 300 milhões anuais em multas de atraso. Então o
empreendedor Reed Hastings revolucionou essa experiência de aluguel.

Com base fundamentalmente em sua frustração por não conseguir encontrar
filmes antigos para alugar e por causa de sua aversão ao pagamento de multas
de atraso, Hastings lançou a Netflix, em 1999, como um catálogo com base na
Web. Fundamentado em uma inovação de sistema de distribuição (ou seja, a
utilização de serviço postal para entregar produtos aos clientes em qualquer
lugar), a Netflix oferecia inicialmente opções para os clientes alugarem filmes
menos conhecidos e mais antigos em formato de DVD. Mas Hastings e as
pessoas que trabalhavam com ele em seu negócio empreendedor perceberam
rapidamente que seus clientes, na verdade, valorizavam a possibilidade de evitar
a chatice de escolher, alugar e devolver os vídeos em locadoras convencionais –
e não a possibilidade de alugar filmes difíceis de encontrar. “Assim nasceu o
serviço por assinatura inovador da Netflix, que permitia ao cliente guardar os
vídeos pelo tempo que desejassem.” Essa inovação é a base para o rápido
crescimento da Netflix. Agora, sendo o maior serviço de aluguel de DVDs do
mundo, a empresa oferecia recentemente mais de 45.000 títulos para mais de 3
milhões de assinantes, que podem escolher entre oito planos de assinatura
diferentes para encontrar um que melhor se adapte às suas necessidades.

Não é surpresa que o sucesso da Netflix tenha atraído concorrentes, e um
deles é a megavarejista Wal-Mart, que entrou no setor de aluguel on-line em
outubro de 2002. Utilizando sua plataforma Wal-Mart.com, seus planos de serviço
eram bem parecidos com os da Netflix. Mas o Wal-Mart nunca atingiu o nível de
sucesso que gostaria. Uma razão para isso pode ser o fato de a expertise de dis-
tribuição do Wal-Mart ser voltada para a entrega de grandes números e quan-
tidades de produtos a localizações centrais para entregas subseqüentes às lojas.
Trocando em miúdos, o Wal-Mart não possui o mesmo nível de expertise da
Netflix no que diz respeito à distribuição de pequenas quantidades de itens para
um grande número de localizações diferentes.

A competição entre a Netflix e o Wal-Mart terminou formalmente em 19 de
maio de 2005, com o anúncio de que as empresas entraram em um acordo
conjunto de cooperação no setor de vídeos on-line. O objetivo do acordo é unir a
expertise de venda de filmes do Wal-Mart com a expertise de aluguel da Netflix.
Segundo este acordo, o Wal-Mart venderá, mas não alugará DVDs. “Em troca, a
Netflix promoverá o negócio de venda de filmes on-line do Wal-Mart, incluindo a
opção de garantia de preço de pré-encomenda no Walmart.com, tanto em seu
website quanto nas correspondências enviadas para os assinantes da Netflix.”
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Assim, essas empresas combinaram suas respectivas habilidades a fim de
oferecer capacidades de entrega inovadoras para dois grupos de clientes. O
mercado reagiu de forma favorável a esse acordo corporativo, aumentando o
preço das ações da Netflix em 30% no dia do anúncio do acordo conjunto.

Vídeo sob demanda (VoD) pode ser o novo desafio com o qual essas
empresas terão de lidar por meio de seu acordo de cooperação. Atualmente, o
número de clientes da Netflix e do Wal-Mart interessados em downloads é bem
pequeno. Mas Hastings espera que isso mude: “Estamos investindo ativamente
em VoD e continuaremos a experimentar e a encontrar nichos em que o
download seja realmente a melhor solução para o cliente.” Ser capaz de fornecer
VoD em larga escala em vez de fornecê-lo para segmentos-nicho de clientes é
um grande desafio tecnológico. Alguns analistas acreditam que a junção do
conhecimento da Netflix sobre clientes de aluguel e suas necessidades com as
capacitações tecnológicas do Wal-Mart poderia resultar em uma oferta de VoD
bem-sucedida que ofereceria a ambas as empresas uma vantagem de
pioneirismo nesse mercado emergente.

Fontes: J. Heilemann, 2005, Showtime for Netflix, Business 2.0, março, 36-39; W. Civils, 2005, Bulls, bears debate
Netflix, Wall Street Journal Online, www.wsj.com, 25 de maio; J. Seid, 2005, Can Netflix stay on top? CNNMoney,
www.cnnmoney.com, 24 de maio de 2005, About Netflix, Home Page da Netflix, www.netflix.com, 16 de julho de
2005; Wal-Mart.com and Netflix announce new promotional agreement, Home Page da Netflix, www.netflix.com, 19
de maio.

Inovação por meio de Aquisições

As empresas às vezes adquirem outras empresas para conseguir acesso às suas inovações e capacitações inovadoras. Uma

razão para as empresas fazerem isso é que o mercado de capital valoriza o crescimento; as aquisições oferecem um meio

de ampliar rapidamente uma ou mais linhas de produtos e aumentar as receitas da empresa. As aquisições realizadas

por esse motivo deveriam, no entanto, ter uma análise racional estratégica. A empresa farmacêutica Novartis AG, por

exemplo, está adquirindo outras empresas para progredir em direção a seu objetivo de crescimento de se tornar uma

das maiores do mundo nesse setor. Entretanto, as transações que estão sendo realizadas são parte do que a Novartis vê

como um conjunto de “aquisições estratégicas para criar o líder mundial da indústria de medicamentos genéricos”.129

A Pfizer Inc. também utiliza aquisições para inovar. Na verdade, a Pfizer anunciou recentemente que pretende

intensificar seus “... esforços para adquirir novos produtos e tecnologias para fortalecer ainda mais (sua) principal linha

de produtos”.130

Assim como o empreendimento corporativo interno e as alianças estratégicas, as aquisições não são uma

abordagem livre de riscos da inovação. Um dos principais riscos das aquisições é o fato de uma empresa poder

substituir a habilidade de produzir inovações internamente pela habilidade de comprar inovações. Apoiando este

argumento, uma pesquisa mostra que as empresas que se dedicam às aquisições introduzem menos produtos novos no

mercado.131 Essa substituição pode ocorrer porque as empresas perdem controle estratégico e, em vez disso, se

concentram no controle financeiro de suas unidades de negócios originais e especialmente no controle das unidades

adquiridas.

Notamos, no Capítulo 7, que as empresas também podem aprender novas capacitações com as empresas que

adquirem. No caso do assunto desse capítulo, isso significaria que as empresas podem conseguir habilidades para

produzir inovações a partir de uma empresa adquirida. Além disso, as empresas que enfatizam a inovação e selecionam

cuidadosamente para adquirir empresas que também a enfatizam têm mais propensão a continuarem inovadoras.132

Este capítulo termina com uma avaliação de como o empreendedorismo estratégico, como discutimos, auxilia as

empresas a criar valor para as partes interessadas por meio de suas operações.
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As empresas empreendedoras mais novas geralmente são mais eficazes do que as empresas maiores e mais bem-

estabelecidas em relação a identificar oportunidades empreendedoras.133 Como conseqüência, parece que os negócios

empreendedores produzem mais inovações radicais do que as empresas maiores e mais bem-estabelecidas. A

flexibilidade estratégica e a disposição para assumir riscos dos negócios empreendedores podem ser responsáveis por

sua habilidade de localizar oportunidades e, então, desenvolver inovações radicais para buscar tais oportunidades.

Por outro lado, as empresas maiores e mais bem-estabelecidas geralmente têm mais recursos e capacitações para

explorar oportunidades já identificadas.134 As empresas mais jovens e empreendedoras geralmente se sobressaem na

busca pela oportunidade do empreendedorismo estratégico, enquanto aquelas mais bem-estabelecidas geralmente se

sobressaem na busca pela vantagem. No entanto, para competir eficazmente no cenário competitivo do século XXI, as

empresas não devem apenas identificar e explorar as oportunidades, mas fazê-lo enquanto alcançam e sustentam uma

vantagem competitiva.135 Desse modo, relativamente, as empresas empreendedoras mais novas devem aprender a

alcançar uma vantagem competitiva, e as mais velhas e mais bem-estabelecidas devem reaprender a identificar

oportunidades empreendedoras. Outro modo de dizer isso é que, em geral, empresas empreendedoras precisam

aperfeiçoar seu comportamento de busca por vantagens, enquanto as empresas maiores precisam melhorar suas

habilidades de busca por oportunidades.

Em algumas organizações de grande porte, medidas estão sendo tomadas para lidar com esses problemas. Por

exemplo, um número crescente de empresas de grande porte bastante conhecidas, incluindo a Blockbuster Inc., a

Williams-Sonoma, Inc., a Wendy’s International, a AstraZeneca e o Choice Hotels, criou um novo cargo gerencial de

alto nível comumente chamado de Presidente ou Vice-presidente Executivo de Marcas Emergentes. A principal

responsabilidade das pessoas que assumem esses cargos é encontrar oportunidades empresariais para suas empresas. Se

inovações tiverem de ser desenvolvidas para se dedicar a uma ou mais oportunidades identificadas, essa pessoa também

comandará a análise para determinar se as inovações devem ser desenvolvidas internamente, obtidas por meio de um

empreendimento corporativo ou adquiridas. O objetivo é que essas atividades auxiliem as empresas a desenvolver de

forma bem-sucedida tanto inovações incrementais quanto radicais.

Para serem empreendedoras, as empresas devem desenvolver mentalidades empreendedoras entre seus gerentes e

funcionários. Os gerentes devem enfatizar a gestão de seus recursos, particularmente dos capitais humano e social.136 A

importância do conhecimento para identificar e explorar oportunidades, bem como para conseguir e manter uma

vantagem competitiva, sugere que as empresas devem ter um forte capital humano.137 O capital social é essencial para 

o acesso a recursos complementares dos parceiros a fim de competir de forma eficaz nos mercados doméstico 

e internacional.138 

Muitas oportunidades empreendedoras continuam surgindo nos mercados internacionais, uma realidade que está

contribuindo com a disposição das empresas para se dedicarem ao empreendedorismo internacional. Ao entrar em

mercados globais que são novos para elas, as empresas podem aprender novas tecnologias e práticas de gerenciamento e

difundir esse conhecimento por toda sua organização. Além disso, o conhecimento que as empresas adquirem pode

contribuir para suas inovações. Uma pesquisa mostrou que as empresas que operam nos mercados internacionais

tendem a ser mais inovadoras.139 Agora, negócios empreendedores e empresas de grande porte têm entrado

regularmente nos mercados internacionais. Ambos os tipos de empresas também devem ser inovadores para competir

de forma eficaz. Assim, ao desenvolver recursos (capital social e humano), aproveitar as oportunidades nos mercados

domésticos e internacionais e utilizar os recursos e o conhecimento adquiridos em tais mercados para ser inovadoras, as

empresas alcançam as vantagens competitivas.140 Com isso, criam valor para seus clientes e para as partes interessadas.

As empresas envolvidas em empreendedorismo estratégico contribuem para o desenvolvimento econômico de um

país. Na verdade, alguns países, como a Irlanda, tiveram um progresso econômico drástico ao modificar as regras

institucionais aplicáveis às empresas que operavam no país. Isso poderia ser visto como uma forma de empre-

endedorismo institucional. Da mesma forma, as empresas que procuram estabelecer sua tecnologia como padrão, o que

também representa empreendedorismo institucional, estão se dedicando ao empreendedorismo estratégico, pois a

criação de um padrão gera uma vantagem competitiva para a empresa.141

Uma pesquisa mostra que, por causa de sua importância econômica e dos seus motivos característicos, a atividade

empreendedora está crescendo em todo o mundo. Além disso, mais mulheres estão se tornando empreendedoras em

função da oportunidade econômica e da independência que o empreendedorismo oferece.142 Nos Estados Unidos, por
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exemplo, as mulheres formam o grupo de empreendedores que cresce mais rápido.143 No futuro, a atividade

empreendedora poderá aumentar a riqueza de países menos afluentes e continuar contribuindo para o desenvolvimento

econômico daqueles mais afluentes. De qualquer maneira, os empreendimentos empresariais e as empresas de grande

porte estabelecidas que escolhem se dedicar ao empreendedorismo estratégico estão propensos a serem vencedores no

século XXI.144

Após identificar oportunidades, os empreendedores devem agir para desenvolver as capacitações que irão se tornar

a base das competências essenciais e vantagens competitivas de sua empresa. O processo de identificação de

oportunidades é empreendedor, mas essa atividade isolada não é suficiente para criar riqueza máxima ou mesmo para

sobreviver com o passar do tempo.145 Como aprendemos no Capítulo 3, para explorar de forma bem-sucedida uma

oportunidade, uma empresa deve desenvolver capacidades valiosas, raras, difíceis de imitar e insubstituíveis. Quando as

capacitações atendem a esses quatro critérios, a empresa tem uma ou mais vantagens competitivas para explorar as

oportunidades identificadas (como descrito no Capítulo 3). Sem uma vantagem competitiva, o sucesso de uma empresa

será apenas temporário (como explicado no Capítulo 1). Uma inovação pode ser valiosa e rara já no início de sua vida

se uma perspectiva de mercado for utilizada em seu desenvolvimento. No entanto, ações competitivas devem ser

tomadas para introduzir o novo produto no mercado e proteger sua posição contra concorrentes para se conseguir uma

vantagem competitiva. A combinação dessas medidas representa o empreendedorismo estratégico.
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• Empreendedorismo estratégico é tomar ações empreendedoras utili-

zando uma perspectiva estratégica. As empresas que se dedicam ao

empreendedorismo estratégico se vêem envolvidas simultaneamente

com comportamentos de busca por oportunidades e por vantagens. O

propósito de fazer isso é encontrar continuamente novas oportunida-

des e desenvolver inovações para tirar vantagem delas.

• O empreendedorismo é um processo utilizado pelos indivíduos e

grupos para identificar oportunidades empreendedoras sem ser ime-

diatamente impedido pelos recursos que controlam. O empreende-

dorismo corporativo, foco principal desse capítulo, é a aplicação do

empreendedorismo (incluindo a identificação de oportunidades

empreendedoras) dentro de organizações estabelecidas, com opera-

ções contínuas. As oportunidades empreendedoras são condições nas

quais novos produtos ou serviços podem satisfazer uma necessidade

do mercado. Cada vez mais, o empreendedorismo está contribuindo

positivamente para o desempenho de empresas individuais e estimu-

lando o crescimento em economias inteiras.

• As empresas dedicam-se a três tipos de atividade inovadora: (1)

invenção, que é o ato de criar um novo produto ou processo, (2) ino-

vação, ou o processo de criação de um produto comercial a partir de

uma invenção, e (3) imitação, que é a adoção de uma inovação por

empresas similares. A invenção dá vida a algo novo, enquanto a ino-

vação encontra uma nova utilidade para algo.

• Os empreendedores enxergam ou prevêem as oportunidades empre-

endedoras e então tomam medidas para desenvolver inovações a fim

de perseguir as oportunidades. Os empreendedores mais bem-sucedi-

dos (que estiverem estabelecendo seu novo empreendimento ou tra-

balhando em uma organização com operações contínuas) têm men-

talidade empreendedora; uma orientação que valoriza as

possibilidades sugeridas pelas incertezas de mercado.

• O empreendedorismo internacional, ou o processo de identificar e

explorar as oportunidades empreendedoras fora do mercado doméstico

da empresa, está se tornando importante para as empresas ao redor do

mundo. Algumas evidências sugerem que as empresas capazes de se

dedicar de forma eficaz ao empreendedorismo internacional superam

aquelas que competem somente em seus mercados domésticos.

• Três abordagens básicas são utilizadas para produzir inovação: (1)

inovação interna, que acontece ao formar empreendimentos corpora-

tivos internos, (2) estratégias de cooperação, como alianças estratégi-

cas, e (3) aquisições. O comportamento estratégico autônomo e com-

portamento estratégico induzido são duas formas de empreendi-

mento corporativo interno. O comportamento estratégico autônomo

é um processo de baixo para cima por meio do qual um gerente de

produtos facilita a comercialização de um produto ou serviço inova-

dor. O comportamento estratégico induzido é um processo de cima

para baixo no qual a estratégia e a estrutura atuais de uma empresa

facilitam as inovações de produtos ou processos que estão associados

a elas. Assim, o comportamento estratégico induzido é direcionado

pela estratégia e estrutura corporativas atuais da organização,

enquanto o comportamento estratégico autônomo pode resultar em

uma mudança na organização da estratégia e da estrutura atuais de

uma empresa.

• As empresas criam dois tipos de inovação – incremental e radical –

por meio da inovação interna que acontece na forma de comporta-

mento estratégico autônomo ou de comportamento estratégico indu-

zido. De modo geral, as empresas produzem mais inovações incre-

mentais, apesar de as inovações radicais terem uma probabilidade

maior de aumentar significativamente as receitas e os lucros de

venda. Cada vez mais, a integração multifuncional é crucial para os

esforços de uma empresa para desenvolver e implementar atividades

de empreendedorismo corporativo interno e para comercializar a

inovação resultante. Além disso, integração e inovação podem ser

facilitadas por meio do desenvolvimento de valores compartilhados e

da utilização eficaz da liderança estratégica.

• Para obter acesso ao tipo de conhecimento especializado que é fre-

qüentemente exigido para inovar na complexa economia global, as

empresas podem construir uma relação de cooperação, como uma

aliança estratégica, com outras empresas, algumas das quais podem

ser concorrentes.

• As aquisições são outro meio que as empresas utilizam para inovar.

Ela pode ser adquirida por meio de aquisição direta, ou as empresas

podem aprender novas capacitações a partir de uma aquisição, enri-

quecendo assim suas capacitações  internas de inovação.

• A prática do empreendedorismo estratégico por todos os tipos de

empresas, de grande ou pequeno porte, novas ou mais estabelecidas,

cria valor para todas as partes interessadas, especialmente para os

acionistas e clientes. O empreendedorismo estratégico também con-

tribui para o desenvolvimento econômico de nações inteiras.

RESUMO

QUESTÕES PARA REVISÃO

1. O que é empreendedorismo estratégico? O que é empreendedorismo

corporativo?

2. O que é empreendedorismo e o que são oportunidades empreen-

dedoras? Por que eles são importantes para as empresas que competem

no cenário competitivo do século XXI?

3. O que são invenção, inovação e imitação? De que modo estes conceitos

estão relacionados?

4. O que é um empreendedor e o que é uma mentalidade empreen-

dedora?

5. O que é empreendedorismo internacional? Por que ele é importante?

6. Como as empresas desenvolvem inovações internamente?

7. Como as empresas utilizam estratégias de cooperação para inovar e

para obter acesso a capacitações inovadoras?

8. Como uma empresa adquire outras empresas para aumentar o

número de inovações que produz e melhorar sua capacitação de

produzir inovações?

9. Como o empreendedorismo estratégico ajuda as empresas a criar

valor ao competirem no cenário competitivo do século XXI?

CapHITT13.qxd  24.09.07  16:04  Page 387



Empreendedorismo é mais Vantajoso para
a Koch
Uma das empresas de grande porte empreendedoramente mais bem-

sucedidas é a Koch (pronuncia-se “coke”) Industries. Mas não tente des-

cobrir o preço de uma ação dessa empresa – a Koch é uma empresa pri-

vada. Na verdade, a Koch é a maior empresa privada dos Estados Unidos,

em volume de vendas. Ela atingiu esse status em 2005, após adquirir a

Georgia Pacific. Uma das razões pelas quais a empresa continua privada

é o fato de seus dirigentes acreditarem piamente que é muito mais fácil

ser empreendedor quando não se está sofrendo pressão de analistas e

investidores de Wall Street. É interessante notar que durante as negocia-

ções para a aquisição dessa empresa, o CEO da Georgia Pacific, Pete Cor-

rell, observou de forma especial que “não ter que jogar na defensiva” a

respeito de Wall Street quando as atividades de aquisição e reestrutura-

ção são realizadas foi um fator importante na decisão de sua empresa de

ser adquirida pela Koch.

O sucesso da Koch é proveniente da aquisição de negócios com

crescimento potencial, mesmo se tais negócios competirem em indús-

trias consideradas tradicionais, de produtos plenamente desenvolvidos e

do tipo commodity, assim como produtos de papel. Na Georgia Pacific, o

CEO Correll tentou alterar seu modelo empresarial para outro com mais

produtos de valor agregado e por meio da eliminação de produtos que

apresentavam desempenho ruim. Como parte da Koch Industries, se

espera que essa transição nas partes da antiga Georgia Pacific acelere.

Uma das razões é que o empreendedorismo foi integrado por todas as

operações da Koch. A filosofia de Gestão Baseada no Mercado, da Koch,

inclui Empreendimento Baseado em Princípios. As atividades associadas

ao Empreendimento Baseado em Princípios são propostas pela seguinte

declaração: “Nossos valores também incluem uma mentalidade de desco-

bertas, que é refletida nas iniciativas e na vontade de aprender de nossos

funcionários. O resultado é o ‘empreendimento baseado em princípios’ –

fazer bem para fazer o bem”.

Para saber mais sobre como o empreendedorismo está envolvido

em toda a Koch Industries, visite o website da empresa. Primeiro, estude

as Diretrizes da Koch disponíveis em http://www.kochind.com/-

about/guiding_principles.asp. Em seguida, estude as idéias da Koch em

relação ao Desenvolvimento de Negócios, disponíveis em http://www.-

kochind.com/industry/bus_development.asp. Observe também os Prin-

cípios e a Filosofia da Koch, os Valores da empresa, suas declarações de

Visão e Missão e seus Segredos para o Sucesso. Continue navegando pelo

site e pelos links do Google para obter mais esclarecimentos sobre a

orientação da Koch quanto ao empreendimento corporativo.

Em discussões envolvendo a classe toda, aborde as seguintes questões:

• Quais medidas e orientações a Koch Industries toma para estabe-

lecer uma cultura empreendedora?

• É provável que a Koch seja mais bem-sucedida no empreendedo-

rismo corporativo por ser uma empresa privada? Por que sim ou

por que não?

• Que função a Koch Genesis Company desempenha no grande

foco empreendedor da Koch? Por que ela é separada da empresa

estabelecida?

Cultura Empreendedora
Uma de suas responsabilidades como líder empresarial é construir valo-

res compartilhados que auxiliarão o comportamento empreendedor.

Escolha uma das duas opções seguintes e descreva as etapas que você

seguiria para construir uma cultura empreendedora.

Opção A
Assuma a perspectiva de um gerente em uma empresa de grande porte

que acaba de receber a responsabilidade de comandar uma unidade de

negócios recém-adquirida, que tem um produto inovador. Como

gerente, prepare para a equipe da alta administração um relatório que

descreva as medidas a serem tomadas por você para comandar a uni-

dade de negócios recém-adquirida. Utilizando o material deste capí-

tulo, forneça uma breve análise racional para as medidas que você pre-

tende tomar.

Opção B
Assuma a perspectiva de um empreendedor que desenvolveu pessoal-

mente uma invenção e está estabelecendo um novo empreendimento

para produzi-la e comercializá-la. Prepare um relatório para os investi-

dores sobre como você, o empreendedor, planeja construir uma cultura

empreendedora para que os investidores se disponham a fornecer recur-

sos financeiros que apóiem o empreendimento que você quer lançar, a

fim de transformar sua invenção em uma inovação comercialmente viá-

vel. Explique como seus esforços para construir uma cultura empreende-

dora levarão à competitividade estratégica e a retornos acima da média.
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das oportunidades, 263-265

Acionistas de grandes blocos, 285-288

Acionistas, 19-20

de grande blocos, 282-285

riscos para os, 278

Ações competitivas

dependência do mercado nas, 140

direcionadores de, 132-134

estratégias e táticas, 134-135

reputação do ator nas, 139-140

tipo de, 139

Ações estratégicas, 134-135 

Ações não competitivas para conluio,

254

Ações táticas, 135

Acordo de Livre Comércio da América

Central (CAFTA), 223

Acordo de Livre Comércio da América

do Norte (NAFTA), 223

Acordos comerciais, 222-223

Acordos de code-share, 246

Acordos de distribuição, 248

Adaptabilidade nas aquisições, 196

Aditamentos para confundir, 294

Administração do capital financeiro,

358

Administradores

centrados em aquisições, 194-195

motivos para diversificar, 171-172

nas diretorias, 285-288

nas estratégias internacionais, 232

nas estruturas multidivisionais, 318-

320

no ambiente interno, 76

oportunismo dos, 279

papéis dos, 344-345

desempenho da empresa e

mudança estratégica, 345-347

e dos CEOs, 347-348

equipes de, 345-347

remuneração dos, 289-291

como incentivo, 275-276

complexidade da,

eficácia da, 290-291

na diversificação que reduzir o

valor, 171-172

sucessão dos, 348-350

Administrando estratégias de

cooperação, 263-265

Agilidade competitiva, 351

Agilidade competitiva, 351
Agilidade

aquisições para, 189
competitiva, 351
nos mercados de ciclos rápidos, 143

Agressividade competitiva, 356
Agressividade na personalidade

mentalidade empresarial, 355-356
Alavancagem na criação de valor, 71
Alcance nos relacionamentos com o

cliente, 100
Alemanha, governança corporativa na,

293-295
Aliança estratégica complementar

horizontal, 253
Aliança estratégica sinérgica, 256
Aliança estratégica transnacional, 259-

260
Alianças com diferentes participações

acionárias
definição de, 247 
nas estratégias internacionais, 225

Alianças estratégicas complementares,
251-253
horizontais, 253
verticais, 251-252

Alianças estratégicas de diversificação,
256

Alianças estratégicas verticais 
complementares, 251-252
nas estratégias de cooperação nono
nível de negócios, 330-331

Alianças estratégicas, 245-246
benefícios das, 248-251 
complementares, 251-253
de diversificação, 256
entre vários países, 259-260
inovações por meio das, 382
nas estratégias cooperativas no nível
de negócios, 330-331
nas estratégias internacionais, 225-
226
sinérgica, 256
tipos de, 247-248

Alianças
estratégicas, Ver alianças
estratégicas.
inovação através de, 261, 382
internacionais, 225-226

Alocação eficiente no mercado
interno de capitais, 165-166

Alocação no mercado interno de
capitais, 165-166

Alterar os custos,
como barreira à entrada, 51
nas rivalidades, 55

Alvos estreitos, 104-105
Ambiente 

externo,. Ver Ambiente Externo 
interno, Ver Ambiente Interno
nas estratégias internacionais, 220-
223

no modelo de I/O, 15

Ambiente do concorrente, 35-37 
Ambiente externo, 33-35

análise da indústria, 47-49
interpretando a, 56-57
novos entrantes, 50-52
poder de negociação do

comprador, 52-53 
poder de negociação dos

fornecedores, 52
produtos substitutos, 53
rivalidades, 53-56

análise do, 38-39
avaliar, 39
escanear, 38
monitorar, 38-39
prever, 39

análise dos concorrentes, 37
considerações éticas, 60
finalidade, 58-60

exercícios para aplicação prática, 61-
62
grupos estratégicos, 57-58
no modelo de I/O, 15
notas, 63-67
questões para revisão, 61
resumo, 61
segmentos ambientais, 35-37, 40-42
econômicos, 42
mundiais, 45-47
político/jurídico, 43
segmentos, 40-47
socioculturais, 43-44
tecnológicos, 45

Ambiente interno, 69-70
análise dos desafios, 72-73
capacidades no, 76-79
competências essenciais no, 78-79, 87 
análise da cadeia de valor nas, 82-84 
para vantagem competitiva

sustentável, 79-82
contexto, 71
criando valores nas, 71-72
exercícios para aplicação prática, 87
notas, 89-93
pontos fortes e pontos fracos nas, 87
questões para revisão, 88
recursos nas, 74-76
resumo, 88
terceirização nas, 85

Ameaças
dos produtos substitutos, 53
no ambiente externo, 38
nos mercados mundiais, 47
novos entrantes, 49-50

Aprendizado
a partir das falhas, 354
em estratégias internacionais, 214
nas estruturas de rede, 329-330
no balanced scorecard, 360-361

Aqueles que reagem muito tempo
depois (late movers), 136

Aquisição de serviços de chamadas

interurbanas e internacionais, 181
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Aquisição de uma empresa pela

administração (Management

buyout), 200

Aquisição do controle da empresa

pela gerência, 201

Aquisição do controle de

subsidiárias integrais, 201

Aquisição

na análise da cadeia de valor, 84

nas estratégias de diferenciação,

112

nas estratégias de liderança de

custos, 106

Aquisições amigáveis, 196

Aquisições de mídia, 199-200

Aquisições de uma empresa por

outra

hostis, 196, 292-294

no mercado para controle

corporativo, 291-293

vs. aquisições, 183

Aquisições do controle de uma

empresa (buyouts), 198, 200

Aquisições horizontais, 184-185

Aquisições hostis, 292-293

Aquisições internacionais, 181-182,

186-188, 226

Aquisições nacionais, 181-182

Aquisições verticais, 185

Associação em relacionamentos com

o cliente, 100

Ataques de concorrentes, 135

fatores de qualidade nos, 138-139

incentivos aos First-movers

(pioneiros) nos, 135-137

tamanho da organização nos, 137-

138

Atividades de apoio, 82

Atividades integradas, 103

Atividades primárias na análise da

cadeia de valor, 82-83

Atividades

na análise da cadeia de valor, 82-83

na diversificação que cria valor

159, 161

nas estratégias de liderança em

custos 105-106

nas estratégias no nível de

negócios, 103-104

Ativos complementares, 196

Ativos estratégicos, 79

Ativos

na diversificação, 166,167

no modelo de I/O, 14

Atributos estruturais nas estratégias

internacionais, 217

Atributos socioculturais nos

mercados culturais, 46

Aumento da receita a partir de

alianças estratégicas, 249

Auto-interesse, dos gerentes, 278-

281

Autonomia na mentalidade

empresarial, 355-356

Avaliação na análise ambiental, 39-40

B
Baixos graus de diversificação, 155-

156

Balanças comerciais, 209

Balanced scorecard, 360-361

Bancos de investimentos para due

diligence, 192

Bancos

aquisições de, 181-182, 226

na Alemanha, 293-295

no Japão, 295-296

Barreiras à entrada 

aquisições para, 186

de novos entrantes, 50-52

Barreiras à saída, 56

Bônus para executivos, 289-290

C
CAFTA (Acordo de Livre Comércio

da América Central), 223

Calçados e acessórios esportivos, 259

Campeão de produto, 378

Capacidade de reação, 132

Capacidade na diversificação que

reduz o valor neutro, 171

Capacidades custosas de imitar, 80-81

Capacidades de distribuição 

como barreira à entrada, 51

no ambiente interno, 78

Capacidades não substituíveis, 81-82

Capacidades proprietárias, 142-143

Capacidades raras, 80

Capacidades

aquisições para, 190-191 

definição de, 16

na vantagem competitiva, 79-80

nas alianças estratégicas sem

participação acionária, 248

nas estratégias de cooperação, 262

no ambiente interno, 76

no modelo de recursos, 15-16

nos mercados de ciclos lentos,

142-143

terceirização para obter, 85 

Capacitação de inovar, 69

Capacitações de concertos e serviços

locais, 212

Capital e alocação de capital na

diversificação, 165-166

administração de, 352-353

capital social, 249, 355, 358

como barreira à entrada, 50

em estruturas competitivas

multidivisionais, 323

na tomada de controle hostil de

outras empresas, 294

Capital social externo, 355

Capital social

administração do, 355

nas alianças estratégicas, 248-249

proveniente de práticas éticas, 358

Características

na qualidade dos produtos, 138

referentes às necessidades dos

clientes, 101-102 

Carrinho de bebê, 379

Cavaleiros brancos, 348

centrado nas aquisições, 194-195

Centralização nas estruturas

funcionais, 316

CEOs

e as diretorias, 286-288, 347-348

na governança corporativa, 347-348

remuneração para os, 289-290

como incentivo, 275-276
complexidade da, 290
controversa, 77-78
eficácia da, 290-291

responsabilidades de liderança,
343-344
risco para os, 342
sucessão dos, 349

Chaebols, 228
China

aquisições estrangeiras pela, 209-
210
governança corporativa na, 296
sanções sobre a propriedade
intelectual na, 233-234

Clientes, 99-100
como stakeholders, 19
definindo os, 100-101
em balanced scorecard, 360-361
necessidades dos, 101-102
relacionamentos com os, 99-100

Código de conduta, 359
Coerência na qualidade de serviços,

138
Colaboração nas diretorias, 288-289
Coletivismo, 375
Comandar diretores externos

independentes, 287-288
Comer com as mãos, 257
Companhias aéreas que oferecem

descontos, 34
Compartilhamento de atividades,

159-160
Competências essenciais, 16

análise da cadeia de valores nas,
82-84
em estratégias internacionais, 214
exploração e manutenção as, 352-
353,
nas estruturas de rede, 327-330
no nível corporativo, 161, 331
para as necessidades do cliente,
102-103
para uma vantagem competitiva
sustentável, 79-82

Competências
essenciais. Ver Competências
essenciais em estruturas
multidivisionais, 320 
nas estratégias cooperativas, 264

Competir para aprender, 330 
Competitividade estratégica

a missão na, 18-19
a visão na, 17-18
cenário atual, 6-7
economia globalizada, 7
exercícios para aplicação prática,
26-27
globalização, 8-9
líderes estratégicos na, 21-23
modelos de I/O de retorno acima
da média, 12-15
notas, 27-31
perguntas para revisão, 25
recursos, 15-16
resumo, 25
stakeholders, 19-21
tecnologia 

Complementadores, 60
Complexidade social, capacidades

provenientes da, 81

Complexidade

capacitações a partir da, 80

na aliança estratégica

transnacional, 259

na análise interna, 72

na remuneração dos executivos,

289-290

nas empresas multinacionais, 230

Comportamento competitivo, 127

Comportamento estratégico

autônomo, 378-379

Comportamento estratégico

induzido, 379

Compra alavancada do controle de

empresa, 200-201

Concentração da propriedade, 282-

284 

Concorrência em múltiplos

mercados, 126

Concorrência interna, 323

Concorrência multipontos, 162

Concorrência

modelo das cinco forças de, 14, 49,

107 

na indústria automobilística

global, 48-49

em vários mercados, 127

em vários pontos, 162, 164

terceirização na, 86-87

alianças estratégicas para, 254-255

em grupos estratégicos, 57-58

Concorrentes, rivalidade entre, 53

Concorrentes

análise dos, 37, 58-60

definição de, 127

Condições de demanda em

estratégias internacionais, 216

Condições históricas, capacidades a

partir das, 80

Conexão corporativa,

diversificação para, 159

vínculo corporativo na

diversificação, 161, 164-165

Confiabilidade como vantagem

competitiva, 119

Confiabilidade para vantagem

competitiva, 119

Conflitos dentro da organização, 72-73

Conformidade na qualidade do

produto, 138

Conglomerados nas estratégias de

diversificação, 156

Conhecimento (expertise) nas

equipes de alta administração, 347

Conhecimento que permite prever,

352

Conhecimento

no comportamento autônomo

estratégico, 378

no franchising, 258

Conluio 

definição de, 246

para reduzir a concorrência, 254-

255 

Conluio explícito, 254

Conluio tácito, 254

Consciência para ações

competitivas, 132

Considerações e práticas éticas

na inteligência competitiva, 58-59 
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na governança corporativa, 297
liderança estratégica para, 358-359

Contratos de fornecimento, 248
Controle gerencial e de propriedade,

separação do, 278-282
Controles burocráticos nas

aquisições, 195
Controles estratégicos 

a finalidade dos, 311-312
no balanced scorecard, 360-361

Controles financeiros, 312
Controles organizacionais

equilibrados, 359-361
Controles

corporativos. Ver governança
corporativa
equilibrados, 360-361
organizacionais, 309-312
separação de

Conveniência na qualidade dos
serviços, 138

Cookies, 38
Coordenação nas estruturas

multidivisionais, 321
Corporativa, governança. Ver

governança corporativa.
na diversificação para reduzir o
valor, 171-172

Cortesia na qualidade dos serviços,
138

Crescimento dos subúrbios, 44
Crescimento,

alianças com outros países para
no balanced scorecard, 360-361 

Criação de valor
conexão corporativa na, 161, 164
diversificação para a, 159-160
poder do mercado na, 162, 164

Criação de valor
através do empreendedorismo
estratégico, 385-386
nas estratégias de diferenciação,
112
nas estratégias de liderança em
custos, 106-107
no ambiente interno, 71-73
segregação parcial de empresas
para a, 199-200
terceirização para a, 85

CRM (gerenciamento do
relacionamento com o cliente), 117

Cuidados com a visão, 189
Cultura organizacional, 24, 355-356

capacidades provenientes da, 80-
81 
mentalidade empreendedora na,
355-356
mudando a, 356
política na, 357

Custo de transações em aquisições,
193

Custos de armazenamento, 55
Custos de transporte, 224
Custos diretos de aquisições, 193
Custos do combustível, 33
Custos fixos nas rivalidades, 55
Custos indiretos das aquisições, 193
Custos

como barreira à entrada, 50-52
de agências, 281-282

diversificação para, 165

D
Definição de preços, 254-255

Demanda especializada, 216

Demissões, 356

Dependência do mercado na reação

competitiva, 140

Dependência do mercado, 140

Desconto de conglomerados, 166

Descontos na aquisição de

conglomerados, 166

Desempenho operacional vs. visão

de longo prazo, 341-342

Desempenho

na diversificação de valor neutro,

168

na qualidade do produto, 138

nas aquisições horizontais, 184-

185

no mercado para controle

societário, 291-292

papéis da alta direção para, 345-

347

vs. visão de longo prazo, 341-342

Desenvolvimento econômico,

empreendedorismo estratégico

para, 385-386

Desenvolvimento, aquisição de

produtos para, 188-189

equipes multifuncionais para, 380

estratégias de redução de

incertezas para, 253-254

Desintegração vertical, 252

Diferenças de recursos nas ações

competitivas, 132

Diferenciação de produtos como

barreira à entrada, 50-51

Difusão de tecnologia, 9

Dinâmica competitiva, 140, 142

mercados de ciclo padrão na, 145

mercados de ciclo rápido na, 143-

145

mercados de ciclos lentos na, 142-

143

Direção estratégica, 350-351

Direcionadores de ações e respostas

competitivas, 132-134

Direitos de propriedade intelectual

administrando, 353

nas estratégias internacionais, 233-

234

Diretores, 285-288

classificações de, 286

e CEOs, 287-288, 347-348

eficácia dos, 288-289

mulheres como, 349

na Alemanha, 293-295

papéis dos, 347-348

Diretorias, 285-286

classificações de, 286

e CEOs, 275-276, 287-288

eficácia das, 288-289

mulheres nas, 349

na Alemanha, 293-295

papéis da, 347-348

Discernimento na análise do

ambiente, 72-73

Distribuição de renda, 42

Diversidade da força de trabalho, 44

Diversidade

em cargos de liderança, 349-350

em recursos humanos, 77

na força de trabalho, 44

Diversificação que neutraliza o

valor, 158, 171-172

Diversificação, 154-155

baixos, 155-156

em aquisições, 168, 189, 194

estrutura competitiva

multidivisional para, 320-322

graus de, 155

incentivos para, 167-170

moderados e altos, 156, 159

motivos para, 158-159

na GE, 157-158

não relacionada, 165-167

nas estratégias internacionais, 211,

228-230

no problema de agência, 280-281

para criar valor, 159

poder do mercado na, 162, 164

que neutraliza o valor, 167

que reduz o valor, 171-172

recursos na, 170

vínculo corporativo na, 161

vínculo operacional na, 160-161,

164-165

Diversificação, graus de, 155

baixo, 155-156

moderado e alto, 156

Dívidas provenientes de aquisições,

193

Divisões nas estruturas

multidivisionais, 314-315, 318

para estratégia limitada

relacionada, 318-320  

para estratégias associadas

relacionadas, 320-322

para estratégias de diversificação

não relacionadas, 322-323

Downscoping, 197, 198, 201

Downsizing, 198, 201

Dualidade dos CEOs, 347-348

Due diligence nas aquisições, 192-

193, 196

Durabilidade na qualidade dos

produtos, 138

Durabilidade na qualidade dos

serviços, 138

E
Economia de escala

como barreiras à entrada, 50-52

nas estratégias internacionais, 214

Economia globalizada, 7

Economias de escala,

como barreiras à entrada, 50

nas estratégias internacionais, 214

Economias de escopo, 158, 159

Economias financeiras na

diversificação, 165-167

Elementos no ambiente geral, 36-37

Empreendedorismo corporativo

interno, 378

Empreendedorismo estratégico, 369-

372

criação de valor por meio do, 385-

386

exercícios para aplicação prática,

388

inovações no, 373
internacional, 374-375
internas, 375-381
notas, 388-392
oportunidades no, 372
os empreendedores no, 373-374
perguntas para revisão, 387
por meio de aquisições, 384
por meio de estratégias de
cooperação, 382 

Empreendedorismo internacional,
374-375

Empreendimento corporativo para
negócios, 378

Empreendimentos on-line nas
estratégias internacionais, 220, 222

Empresas controladas por famílias,
278

Empresas de capital privado, 200
Empresas de cigarro, 224  
Empresas de cimento, 219
Empresas de entretenimento, 185
Empresas de fundos mútuos, 287-

288
Empresas diversificadas, o equilíbrio

em, 362
Empresas multinacionais,

administração de, 230
nfase nas práticas éticas, 358-359

Engenharia reversa, 143
Entrantes potenciais

nas estratégias de diferenciação,
113
nas estratégias de liderança em
custos, 108

Entrantes
novos, 49-50
barreiras à entrada de, 50-52

possíveis
nas estratégias de diferenciação,

113
nas estratégias de liderança em

custo, 108
Equipamentos fotográficos, 37
Equipes de alta administração, 345

e CEOs, 347-348
para desempenho e mudanças
estratégicas, 345-347

Equipes de desenvolvimento de
produtos para inovação interna,
380

Equipes heterogêneas de alta
direção, 345-347

Equipes multifuncionais para
desenvolvimento de produtos, 380
tomografias computadorizadas, 86

Era da informação, 10
Escaneamento da IRS (Imagem de

Ressonância Magnética), 86
Escaneamento na análise do

ambiente, 38
Escopo competitivo

nas estratégias no nível de
negócios, 104-105

Especialização profissional, 316
Especialização

nas equipes multifuncionais de
desenvolvimento de produtos, 380
nas estruturas funcionais, 317

Estabilidade na estrutura
organizacional, 308-309

Administração Estratégica410
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Estética na qualidade do produto,

138

Estilo, liderança estratégica, 343-344

Estratégia de recompra de ações,

293-294

Estratégia integrada de liderança em

custos/diferenciação, 116, 318

redes de informações nas, 117

riscos competitivos nas, 118

sistemas de gerenciamento total de

qualidade nas, 117

sistemas flexíveis de fabricação

nas, 116-117

Estratégia integrada de liderança em

custos/diferenciação, 116-118 

Estratégias associadas relacionadas

Diversificação, 155

forma SBU para, 320-322

Estratégias associadas

diversificação, 156

formulário SBU relacionado para,

327-330

Estratégias cooperativas, 244-246

administrando as, 263-265

alianças estratégicas, Ver Alianças

estratégicas

estruturas de rede correspondem

às, 327-330

exercícios para aplicação prática,

267-268

inovação através das, 381

internacionais, 259-260, 331-332

no nível corporativo, 255-256, 331

aliança estratégica de

diversificação, 256

alianças estratégicas sinérgicas,

256, 258

avaliação das, 258-259

franchising, 258

no nível de negócios, 251, 330-331

alianças complementares, 251-

253

avaliação das, 255

de redução das incertezas, 253-

254

de redução de concorrência, 254-

255

reação à concorrência, 253

notas, 268-272

perguntas para revisão, 266-267

rede de, 260-262

resumo, 266

riscos competitivos na, 262-263

Estratégias de aquisição, 180-182

aquisições internacionais, 181-182,

186-188, 226

eficazes, 195-197

exercícios para aplicação prática,

202-203

mídia, 199-200

motivos para 

barreiras à entrada, 196

capacitações, 190

desenvolvimento de novos

produtos, 188-189

diversificação, 189

escopo competitivo, 190

menor risco, 189

na diversificação de valor neutro,

167

poder de mercado, 194-195

questões para revisão, 202

resumo, 202

notas, 203-207

pela China, 209-210 

popularidade das, 182-183

por meio de inovações, 384

problemas nas, 190-191

avaliação do alvo, 192

diversificação, 194

dívida, 192-193

foco, 194-195

integração, 191-192

sinergia, 193

Estratégias de diferenciação, 110-111

estruturas funcionais para, 317-

318

focadas na, 115

poder de negociação nas, 111-112

possíveis entrantes nas, 108

produtos substitutos nas, 108

riscos competitivos nas, 108

rivalidades nas, 111

Estratégias de diversificação de um

único negócio, 155-156

Estratégias de diversificação não

relacionadas, 156, 165-167

alocação do mercado de capitais

nas, 165-166

estrutura competitiva

multidivisional para, 322-323

reestruturação dos ativos nas, 166-

167

Estratégias de foco, 113-114

diferenciação, 115

liderança em custo, 114

riscos competitivos nas, 115

Estratégias de liderança em custo,

105-107

de foco, 113-114

estruturas funcionais para, 316

poder de negociação nas, 107-108

possíveis entrantes nas, 108

riscos competitivos nas, 108

rivalidades nas, 107

substitutos nas, 113

Estratégias de reação à concorrência,

253

Estratégias de redução da

concorrência, 254-255

Estratégias de redução das

incertezas, 253-254

Estratégias de reestruturação, 197

aquisições de compras alavancadas

(LBO), 198-200

de ativos, 166-167

downscoping, 198, 199-200

downsizing, 198

exercícios para aplicação prática,

202-203

notas, 203-207

questões para revisão, 202

resultados, 200-201

resumo, 202

spin-offs, 198-200

Estratégias e fatores globais, 8-9. Ver

também Estratégias internacionais

divisões de produtos mundiais,

estruturas para, 325-326

indústria automobilística, 48-49

modelo matricial, 326

na análise do ambiente, 71

no ambiente geral, 35, 46-47

Estratégias em rede de cooperação,

tipos de aliança, 259-260

Estratégias genéricas, 99

Estratégias internacionais, 209-211,

219

de cooperação, 259-260

diversificação e retornos nas, 228-

230

estruturas mundiais que

correspondem às, 324

exercícios para aplicação prática,

236

franchising nas, 257

incentivos para, 211-213

economias, 231-232

retorno sobre investimento, 213-

214

tamanho do mercado, 213

vantagens das localidades, 233

inovação nas, 211, 229-230  

limites para as, 232

modos de entrada nas, 223

alianças estratégicas, 225-226

aquisições, 226

dinâmica dos, 227-228

exportação, 223-224

licenciamento, 224-225

subsidiárias integrais, 226-227

tendências ambientais nas, 220-

223 

no nível corporativo, 217-220

no nível de negócios, 215-217

notas, 236-243

perguntas para revisão, 235

propriedade intelectual nas, 233-

234

resultados, 228-230

resumo, 235

riscos nas, 230-232

Estratégias limitadas relacionadas

diversificação, 156

estruturas multidivisionais para,

318-320

Estratégias multilocais 

estruturas de regiões geográficas

mundiais para, 324-325

internacionais, 218

Estratégias no nível corporativo,

152-155

correspondências da estrutura

multidivisional com as, 318-323

de cooperação, 255, 331

aliança estratégica de

diversificação, 256

alianças estratégicas sinérgicas,

256, 258

avaliação das, 258-259

franchising, 258

diversificação. Ver Diversificação

exercícios para aplicação prática,

173-174

internacional, 217-220

notas, 174-179

questões para revisão, 173

resumo, 173 

Estratégias no nível de negócios, 96-

99

clientes, 107-108

como stakeholders, 20

determinando os, 99-102

necessidades dos, 101-102

relacionamentos com, 99-100

combinações da estrutura

funcional com, 315-318

de cooperação, 251, 330-331

alianças complementares, 251-

253

avaliação das, 255

de reação à concorrência, 253

de redução da concorrência, 254-

255

redução das incertezas, 253-254

diferenciação. Ver Estratégias de

diferenciação

exercícios para aplicação prática,

121

integrada de liderança em custos /

diferenciação, 116-117

internacionais, 215-217

liderança em custo. Ver Estratégias

de liderança em custo 

notas, 121-124

objetivo das, 103-104

questões para revisão, 120

resumo, 120

tipos de, 104-105

Estratégias restritas, 156

Estratégias transnacionais 

descrição de, 219

estruturas de combinação para,

326-327

planejamento de, 221-222

Estratégias

a nível corporativo. Ver Estratégias

a nível corporativo

aquisições, 180-182 

de cooperação. Ver Estratégias de

cooperação

de diferenciação, Ver Estratégias de

diferenciação

de liderança em custo. Ver

Estratégias de liderança em custos

definição de, 4

internacionais, Ver Estratégias

internacionais

no modelo de I/O, 15

no modelo de recursos, 17

no nível de negócios. Ver

Estratégias no nível de negócios

relacionamento de estrutura para,

313

Estratégico, empreendedorismo. Ver

Empreendedorismo estratégico

Estrutura competitiva, 322-323

Estrutura cooperativa, 320-321

Estrutura e controles

organizacionais, 308-312

controles, 308-309

estratégias de cooperação 

estrutura, 308-312

exercícios para aplicação prática,

334-335

internacionais, 331-332

no nível corporativo, 331

no nível de negócios, 330-331

notas, 336-339

padrões de estratégia de evolução.
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Ver Padrões de estratégia 

perguntas para revisão, 333

relação estratégia e estrutura, 312-

313

resumo, 333

Estrutura etária no segmento

demográfico, 40-41

Estrutura híbrida, 327

Estrutura simples, 313-314

Estruturas combinadas, 326-327 

Estruturas funcionais, 314

para estratégias de liderança em

custo, 315-316

para estratégias integradas de

liderança em custo/diferenciação,

318

Estruturas funcionais, 314

de rede, 329-330

globais, 324-327

multidivisionais, 314-315, 318

organizacionais, 309-311, 380

para estratégias associadas

relacionadas, 320-322

para estratégias de diferenciação,

317

para estratégias de diversificação

não relacionadas, 322-323

para estratégias de liderança em

custo, 315-316 

para estratégias integradas de

liderança/diferenciação em custo,

318

para estratégias limitadas

relacionadas, 318-320

relacionamento de estratégia com,

312-313

simples, 313-315

Estruturas globais

correspondências das estratégias

internacionais nas, 324-329 

de divisões, 325-326

Estruturas multidivisionais, 314-315,

318

para estratégias de diversificação

não relacionadas, 322-323

para estratégias limitadas

relacionadas, 318-320

Estruturas multidivisionais, 314-315,

318-322

para estratégias associadas

relacionadas, 320-322

para estratégias de diversificação

não relacionadas, 322-323

para estratégias limitadas

relacionadas, 318-320

Estruturas mundiais de regiões

geográficas, 324-325

Estruturas organizacionais

horizontais, 380

Excesso de capacidade na

diversificação, 170

Exploração

em mercados de ciclos lentos, 142-

143

em mercados de ciclos rápidos, 144

em redes de alianças estáveis, 262

Exportação em estratégias

internacionais, 223-224

F

Fabricação na análise do ambiente,

78

Fase de contra-ataque

em mercados de ciclos lentos, 142-

143

em mercados de ciclos rápidos,

145

Fatores culturais

capacitações de, 80-81

em empreendimentos

internacionais, 374-375

em mercados internacionais, 46

mentalidade empreendedora, 355-

356

mudança dos, 356 

nas organizações, 22, 355-356

política nas, 357

Fatores de produção nas estratégias

internacionais, 215-216

Fatores de produção

em estratégias internacionais, 215

Fatores de reputação na reação

competitiva, 139-140

Fatores geográficos

na segmentação de clientes, 101

no segmento demográfico, 40

Fatores governamentais

na barreira à entrada, 51

no ambiente externo, 34

nas estratégias internacionais, 230-

231, 232

Lei Sarbanes-Oxley, 282, 283-284

Fatores institucionais 

nas estratégias internacionais, 232

nos mercados globais, 46

Fatores perceptivos, 101

Fatores psicológicos, 101

Fatores socioculturais, 36, 43-44

Fatores sócio-econômicos, 101

Fazendo acordos para terceirização,

85 

Firmas de centro estratégico, 260,

327-330

Firmas que emperram, 118

Fixação de preços nas estratégias de

diferenciação, 110

Flexibilidade

como fator de ataque, 137-138

estratégica, 12

na estrutura organizacional, 308-309

na qualidade do produto, 138

nas aquisições, 195

nas estratégias de liderança em

custos/diferenciação, 116

nas estruturas competitivas

multidivisionais, 323

Fluxo livre de caixa

na diversificação de valor neutro,

167

no problema de agência, 280

Fluxos de caixa futuros na

diversificação, 169

Fluxos de caixa

administração dos, 279

na diversificação de valor neutro,

170

problema de agência, 280-281

Forma cooperativa, 318-320

Forma de SBU (Unidades de

Negócios Estratégicas), 320-322

Franchising

nas estratégias de cooperação, 258

nas estratégias internacionais, 225-

226

Fusões vs. aquisições, 183-184

G
Geração baby boom, interesses e

necessidades da, 101

Geração X, os interesses e as

necessidades da, 101

Gerenciamento das relações com o

cliente (CRM), 117

Gerenciamento do portfólio de

recursos, 351-355

Gerentes do alto escalão

como incentivo, 275-276

complexidade da, 290

controversa, 77-78

desempenho da empresa e

mudanças estratégicas, 345-347

e dos CEOs, 347-348

eficácia da, 290-291

na diversificação que reduz o

valor, 171-172

papel dos

remuneração dos, 289-290 

Golpe do colarinho branco, 359

Governança corporativa

internacional, 293-295

na Alemanha, 293-295

no Japão, 295-296

no mundo, 296

Governança corporativa, 274-277 

compensação dos executivos, 299

comportamento ético na, 297

concentração da propriedade na,

282-284  

diretorias, 285-288

exercícios para aplicação prática, 299

internacional, 293

mercado para o controle

corporativo, 291-292

notas, 300-305

questões para revisão, 298

relações de agências na, 278-281

custos, 281-282

problemas, 280

separação entre propriedade e

controle administrativo, 278-282

resumo, 298

Governança de parcerias, 85

Grau alto de diversificação, 156, 158

Graus moderados de diversificação,

156

Grupos estratégicos, 57-58

Guanxi, 46

Guerra 

instabilidade proveniente da, 230

riscos econômicos na, 11

Guerra do Iraque, riscos na, 42

H
Habilidades

folga organizacional, 136

na gerência de recursos humanos,

343-344, 362

no franchising, 258 

no modelo de I/O, 15

Hiperconcorrência, 7

Hipotecas de residências, 136

Hipotecas, 136

Hospitais, integração nos, 192

I
Ideologia central, 350

Imitação, 373

Implantação de modelos de retorno

acima da média,

I/O, 12

Recurso, 17

Impostos sobre ganhos de capital,

167

Incentivos aos first-movers

(pioneiros), 135-137

Incentivos

a compensação como, 275-276  

aos first-movers (pioneiros), 135-

137

para a diversificação de valor

neutro, 168-169

Incerteza

na análise do ambiente interno,

72-73

na diversificação de valor neutro,

169

Independência na estrutura

competitiva multidivisionais, 323

Índia, sanções sobre a propriedade

intelectual na, 233-234

Indústria aeroespacial, 189, 218, 227

Indústria automobilística

atitudes e reações competitivas na,

133

diversificação internacional na,

228-229

economias de escala na, 214

global, 48-49 

Indústria da tecnologia da

informação

alianças estratégicas na, 245, 250

inovação na, 261-262

Indústria de computadores, 245-246

Indústria de linhas aéreas

alianças estratégicas na, 245-246,

255

ambiente na, 33-34

atividades integradas na, 103

barreiras à entrada na, 50

rivalidade e dinâmica competitiva

na, 126

Indústria de restaurantes

franchising na, 257

segmento de refeições informais,

153, 372

Indústria de serviços, aquisições

verticais nos, 185

Indústria de utensílios, 119

Indústria do aço, 187-188

Indústria do petróleo, 259

Indústria farmacêutica

aquisições na, 188-189

governança na, 287-288

normas na, 43

Indústria varejista de alimentos

no franchising, 257

segmento de refeições informais,

153, 372

Indústrias de apoio, 216

Indústrias que crescem lentamente,
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rivalidade nas, 53, 55-56  

Indústrias relacionadas, 216

Indústrias

análise das, 35-37, 47-49

interpretando a, 56-57

novos entrantes, 49-50

poder de negociação dos

compradores, 52-53

poder de negociação dos

fornecedores, 52

produtos substitutos, 53

rivalidades, 53-56  

no modelo de I/O, 15

Informações para a compra de

carros,100

Informantes nas diretorias, 285-286

Infra-estrutura

na análise da cadeia de valor 84

nas estratégias de liderança de

custos, 106

Inovação 

a partir da excelência técnica, 370

alianças de rede para, 261

através de estratégias de

cooperação, 382

e aquisições, 194, 196, 384

estratégias internacionais para,

211-212, 229-230

interna. Ver Inovação interna

licenciamento, 224-225

na mentalidade empreendedora,

355-356

nas estratégias de diferenciação,

317

no empreendedorismo estratégico,

373

nos mercados de ciclo padrão, 261

nos mercados de ciclos rápidos,

144-145

para vantagem competitiva, 69-70

pelas equipes de alta direção, 345-

347

permanente, 9-10

Inovação incremental, 377-378

Inovação interna, 375-377

comportamento estratégico

autônomo na, 378-379

comportamento estratégico

induzido, 379

equipes multifuncionais para o

desenvolvimento de produtos,

380-381

implantando, 379-380

incremental e radical, 377-378

integração na, 381

sucesso por meio da, 376

valor a partir da, 381

Inovação permanente, 9-10

Inovação radical, 377-378

Integração vertical, 162-164

Integração virtual, 164

Integração

na inovação interna, 381

nas aquisições, 191-192

Inteligência competitiva, 58-59, 60

Inteligência competitiva, 59

Intensidade do conhecimento, 10-12

Interesses comerciais locais, 276-277

Internet

aceitação da, 9  

como tecnologias disruptivas, 9-10

comprar na, 10, 12, 52, 101-102

de produtos substitutos na, 53

e mercados de ciclos lentos, 250

na cadeia de valores, 82-84

nas estratégias internacionais, 215,

219, 220

nos relacionamentos com os

clientes, 100

para escaneamento, 38

Invenções vs. inovações 373 

Investimentos de capital em

empreendimentos comerciais, 282

iPods, 10

IPOs, 282

J
Japão, governança corporativa no,

295-296

Jia meng, 257

Joint ventures, 245

funcionamento das, 247-248

inovação por meio das, 382

Junk Bonds, 192-193

L
Lamp Company, 97

Lançamento

nos mercados de ciclos lentos,

142-143

nos mercados de ciclos rápidos,

143-145

Lavadora de roupa Duet, 163, 221

Lei antifusão de Celler-Kefauver, 167

Lei de Reforma Fiscal, 167

Lei Sarbanes-Oxley (SOX), 282-285

Leis de impostos para corporações

na diversificação, 167

Leis fiscais, 167-168

Leis

fiscais, 167-168

no ambiente externo, 35, 43   

Licenciamento

nas alianças sem participação

acionária, 248

nas estratégias internacionais, 224-

225

Liderança estratégica, 21-23, 340-

343

desempenho da empresa e

mudanças estratégicas, 345-347

e CEOs, 347-348

equipes, 345

estilo na, 343-344

exercícios para aplicação prática,

363-364

notas, 364-368

papéis da alta direção, 344-345

para a cultura organizacional, 355-

356

para controles organizacionais

equilibrados, 358-361

para direção estratégica, 350-351

para o gerenciamento do portfólio

de recursos, 351-355

para práticas éticas, 358-359

perguntas para revisão, 362-363

resumo, 362

sucessão gerencial, 348-350

Liderança estratégica. Ver

Estratégica, Liderança

Liderança transformacional, 344,

347

Limitações no ambiente externo, 38

Litígio

em aquisições hostis, 294

proveniente de conluio, 254

Locação e venda de DVDs, 383-384

Logística externa, 83, 84

Logística

na análise da cadeia de valores, 83,

84

nas estratégias de diferenciação,

112

nas estratégias de liderança de

custos, 106  

M
Mala-direta, 101

Mão-de-obra

diversidade na, 44

gerencial, 348-350

nas estratégias internacionais, 213

Mapas de atividades, 103-104

Máquinas de lavar roupa, 163, 221-

222

Marketing de celebridades, 259

Marketing e vendas 

nas estratégias de diferenciação,

112

nas estratégias de liderança de

custos, 106

no ambiente interno, 78

Membros externos nas diretorias,

285-288

Membros externos relacionados em

diretorias, 285

Mercado de frete aéreo, 227

Mercado

para o controle corporativo, 293-

296

segmentação do, 100

Mercados de ciclos lentos

alianças estratégicas nos, 248-249

na dinâmica competitiva, 142-143

Mercados de ciclos padrão

na dinâmica competitiva, 145

nas alianças estratégicas, 248-251

Mercados de ciclos rápidos

na dinâmica competitiva, 143-145

nas alianças estratégicas, 248-250

Mercados em comum, 130

Mercados externos de mão-de-obra

gerencial, 348-349

Mercados internos de mão-de-obra

gerencial, 345-347

Metas amplas, 104-105

Metas para práticas éticas, 358-359

Metas

de aquisição, 192

no escopo competitivo, 104-105

Microprocessadores, 261

Missão na competitividade

estratégica, 18-19

Mistura étnica, 41-42

Modelo das cinco forças, 15, 47, 49,

107

Modelo de organização industrial

(I/O) de retorno acima da média,

12-15

Modelo de recursos de retorno

acima da média, 15-16

Modelo de retorno acima da média

de uma I/O, 12-15  

Modelo matricial

mundial, 326-327

nas estruturas multidivisionais,

318-320

Modos de entrada internacional, 223

alianças estratégicas, 225-226

aquisições, 226

dinâmica dos, 227-228

exportação, 223-224

licenciamento, 224-225

subsidiária integral, 226-227

Monitorando o ambiente externo,

38

Motivação das ações e das reações

competitivas, 132

Mudanças e administração de

mudanças,

para terceirização, 85

tecnologia para, 11, 13-14

Mudanças estratégicas, 1-6

Mulheres

como gerentes e diretoras, 350

na alta direção, 77

oportunidades para as, 352

N
NAFTA (Acordo de Livre Comércio

da América do Norte), 223

Necessidades,

do cliente, 101-102

na estratégia de foco, 116 

Negócio dominante

estratégias de negócio, 156

Negócios de entrega, 156-157, 163

Negócios de música on-line, 307

Negócios na área da música, 307-

308

Normas antitruste, 167-168

Normas de telecomunicações, 43

Normas

na diversificação que neutraliza o

valor, 167-168

no ambiente externo, 43

nos mercados de ciclos lentos,

142-143

Novas subsidiárias integrais, 223

Novos empreendimentos

envolvendo riscos, 201

Novos empreendimentos, 200-201

Novos entrantes, 49-50

barreiras à entrada para, 50-52 

retaliação contra, 52

Novos produtos

aquisições para, 188-189

estratégias para reduzir a incerteza

para, 254-255

O
O individualismo no

empreendedorismo, 375

Omissão mútua, 254

Opções de ação, 275-276, 290-291

Opções de ações, 275-276

Opções de gastos, 275-276

Operações na análise da cadeia de

valor, 83
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Oportunidades de telefonia celular,

37-38

Oportunidades

no ambiente externo, 37-38

no empreendedorismo, 373

Oportunismo

dos gerentes, 279

nas estratégias de cooperação, 262

Os impostos sobre a renda na

diversificação, 168

Os investimentos nas estratégias de

cooperação, 263

Os second mover, 136

P
P&D - indústrias intensivas,

estratégias internacionais para, 213

P&D (pesquisa e desenvolvimento)

competências essenciais em, 102-

103

inovação interna a partir de, 375-377

Padrões corporativos, 277

Padrões de consumo, 101

Padrões de estratégia, 313

correspondências internacionais e

nas estruturas globais, 324-327

de cooperação e correspondências

na estrutura de redes, 327-330

de estrutura funcional e

correspondências no nível de

negócios, 315-316

de estrutura multidivisionais e

correspondências no nível

corporativo, 318-323

de estruturas multidivisionais,

314-315

de estruturas simples, 313-314

estruturas funcionais, 314

Padrões de estratégia. Ver Estratégia,

padrões de.

Padrões de evolução das estratégias.

Ver Padrões Estratégicos.

Padronização

nas estratégias internacionais, 219

para governança corporativa, 276-

277 

Panificadoras, inovação interna nas,

376

Papéis, alta direção, 344-345

desempenho da empresa e

mudança estratégica, 345-347

e CEOs, 347-348

equipes, 345-346

Pára-quedas de ouro, 294

Patentes

nos mercados de ciclo lento, 142-

143

para inovações, 377-378

PDAs, 10

Pensões, indústria das companhias

aéreas, 33-34

Perspectiva de processos internos no

balanced scorecard, 360

Perspectiva financeira no balanced

scorecard, 360

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

aptidões gerenciais para, 343-344,

352-353

competências essenciais na, 102

desenvolvendo o, 354-355

inovação interna a partir de, 375-

377

na análise da cadeia de valor, 84

nas estratégias de diferenciação, 112

nas estratégias de liderança de

custos, 106

nas estratégias internacionais, 220

no ambiente interno, 75, 77-78

no ambiente interno, 78-79
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Este livro oferece a cobertura mais abrangente e completa de administração 

estratégica disponível no mercado. Aborda tanto o conceito de economia 

industrial-organizacional quanto a visão empresarial baseada nos recursos. As 

pesquisas aqui utilizadas foram extraídas de textos clássicos e das contribui-

ções mais recentes da administração estratégica. As pesquisas historicamente 

relevantes dão a base para grande parte do conhecimento sobre administra-

ção estratégica, e as contribuições mais recentes revelam insights sobre como 

utilizá-la eficazmente para que as empresas busquem melhor desempenho.

É uma obra extremamente voltada para a prática e dá aos leitores exemplos e 

aplicações sobre esse assunto. Apresenta a análise de mais de 600 empresas 

para descrever a utilização das ferramentas, das técnicas ou dos conceitos de 

administração estratégica.

Aplicações
Livro-texto para as disciplinas administração estratégica, planejamento 

estratégico e estratégia empresarial em cursos de Administração nos níveis de 

graduação, MBA e especialização. Leitura complementar para as disciplinas 

administração estratégica, planejamento estratégico e estratégia empresarial 

em programas de mestrado acadêmico e profissional e em disciplinas relacio-

nadas a negócios internacionais, fusões e aquisições, alianças estratégicas, 

estrutura organizacional, globalização, liderança e governança corporativa.
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