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Resumo 
A aceleração das inovações, a necessidade da diversificação produtiva, a globalização da 
economia e o acirramento da concorrência têm levado as organizações a repensarem suas 
estratégias de negócios frente às novas tecnologias e demandas. O presente trabalho busca 
traçar um paralelo entre os aspectos teóricos relacionados ao crescimento da empresa e aos 
aspectos verificados na empresa. Procurou-se levantar a trajetória de crescimento da 
empresa, a partir de dados quantitativos, sendo explicada à luz de elementos qualitativos 
levantados. A empresa estudada foi constituída a partir de outras do mesmo setor que 
vislumbravam uma oportunidade de negócio aproveitando-se de uma folga de recursos 
existente. Uma questão que merece destaque para a análise do setor é o caráter de 
commodity que assumem os produtos. Foi notória a importância das habilidades gerenciais e 
empreendedoras ao longo da história da organização, destacando-se como vantagem 
competitiva da organização, a agilidade e empreendedorismo da direção para implementar 
mudanças. O setor apresenta algumas ameaças para a existência continuada da empresa. 
Porém, esta vem buscando novas alternativas para manter seu crescimento em ascensão. 
Palavras-chave: crescimento, estratégia, telecomunicações, empreendedorismo. 
 
 
1 Introdução 
A aceleração das inovações, a necessidade da diversificação produtiva, a globalização da 
economia e o acirramento da concorrência têm levado as organizações a repensarem suas 
estratégias de negócios frente às novas tecnologias e demandas. Também, a difusão dos 
computadores em rede a partir da década de 90 vem revolucionando a sociedade no que tange 
o processamento, armazenamento e a forma de acesso à informação (BELL, 1973). 
Nesta análise, a valorização da produção intangível ganha destaque com a consolidação de 
instituições produtoras do conhecimento, como as grandes empresas de comunicação de 
massa, que definem marcas, valores e inovações tecnológicas. As grandes fábricas dão lugar 
às empresas dotadas de um sistema de informações on-line, com capacidade de pesquisar em 
diferentes mercados, fatores desafiantes para atuar no mercado global, tais como 
oportunidades, tendências, riscos e recursos. 
Corroborando esta abordagem, Chandler (2000) estrutura o processo de desenvolvimento 
industrial dividindo-o em três fases distintas: comercial, industrial e da informação. A 
perspectiva atual, da “Era da Informação”, está centrada no provimento de serviços, 
relacionados à informação e concentrados em áreas predominantemente urbanas.  
Fleck (2003) destaca que a identificação das razões pelas quais as firmas têm sucesso ou 
fracassam constitui, possivelmente, a questão central em estratégia. Entretanto, a autora 
aponta que ainda hoje nenhuma teoria geral do crescimento da firma tomou corpo, 
enfatizando a necessidade de pesquisas e estudos na área. 
Dentro destas perspectivas é que se insere o presente trabalho: traçar um paralelo entre os 
aspectos teóricos relacionados ao crescimento da empresa, e, em uma outra ponta, com os 
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aspectos verificados na empresa. Para tanto, enfatiza-se a necessidade de compreensão do 
fenômeno do crescimento da empresa. Toma-se isto, aliado a uma crescente importância das 
organizações que provêm serviços relacionados à informação. Busca-se levantar os aspectos 
teóricos que permeiam o crescimento da firma, traçando um paralelo com uma pesquisa 
empírica realizada em uma empresa que presta serviço de informação. 
 
1.1 Desenvolvimento da Empresa 
A empresa americana ABC1 era uma investidora de capital na Companhia Energética de 
Minas Gerais (Cemig). Aliando o perfil de diversificação da empresa com as turbulências 
com o Governo de Minas Gerais, que forçaram sua retirada da Cemig, a ABC fundou a 
Empresa Gama. O objetivo da Gama é ofertar serviços através da rede de fibra-ótica 
implantada para comunicação da empresa mineira, a própria Cemig. Sendo assim, a Gama foi 
criada a partir da constatação de folgas organizacionais nos recursos da Cemig, destacando-se 
a disponibilidade de pessoas capacitadas para a operação da rede e também a capilaridade da 
rede de fibra óticas em áreas densamente povoadas para transmissão de dados. O produto 
central da Gama seria a administração e aluguel da rede para transmissão de dados de 
terceiros. Porém, a empresa empreende e decide operar na rede, em vez de somente alugá-la. 
É criada então a empresa Alfa, com a finalidade ofertar serviços de telefonia, TV por 
assinatura e internet banda larga. Estes três serviços compõem o triple play, que representa a 
convergência das possibilidades de atuação de empresas de telecomunicações. A Gama é, 
então, a controladora e a principal fornecedora da Alfa. A Alfa tem concessão para operar TV 
por assinatura nas cidades de Belo Horizonte, Barbacena, Poços de Caldas e Uberlândia. No 
momento, os serviços de TV a Cabo estão presentes em todas as cidades e o serviço de 
Internet em três delas, excluindo-se Uberlândia. O foco deste trabalho será na cidade de Belo 
Horizonte, onde sua principal concorrente na TV por assinatura é a Beta. 
A Alfa nasce com o diferencial de não ter de despender o pesado investimento inicial para 
construção da rede física de transmissão de dados, pois a aluga da própria controladora. Este 
modelo no qual a empresa oferta o serviço e a parte física da rede ser alugado de outra 
empresa foi considerado ideal pela ABTA (Associação Brasileira de Televisão por 
Assinatura). 
A Alfa configura-se como uma das maiores Multi-service Operator (MSO) do Estado de 
Minas Gerais. É função da Alfa a gestão e operação de concessões no setor de 
telecomunicações, enfatizando em uma primeira fase a TV a Cabo e, em seguida, a internet 
banda larga. Ainda que não utilizadas inicialmente, a empresa nasce com o potencial para a 
convergência de produtos, visando ofertar, inicialmente, telefonia pela rede. 
A Alfa completou cinco anos de operações de serviços de TV a cabo e quatro anos de serviços 
de internet no ano de 2005 e já possui 38.000 clientes de TV e 29.000 clientes de Internet. A 
missão da empresa, traçada em seu planejamento estratégico é “integrar pessoas através da 
melhor tecnologia em comunicação, contribuindo para o desenvolvimento e bem estar da 
sociedade”. A composição acionária da empresa é apresentada conforme o Quadro 1. 
 

Quadro 1 – Composição Acionária da Empresa Alfa 
ACIONISTA Participação 

Empresa Gama 49,90% 

CLIC - Clube de Investimentos dos empregados da Cemig 1,10% 

Brasil Telecomunicações S/A 29,89% 

Diários Associados Ltda 19,11% 

Fonte: Site da empresa Alfa 
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Nas cidades de Poços de Caldas, Uberlândia e Barbacena, a Alfa tem a franquia da 
programação da empresa Beta para o serviço de TV a cabo. Entre os principais atrativos da 
programação Beta estão os canais exclusivos da Deltasat.  
O mercado de TV por assinatura a ser estudado de forma mais profunda é o de Belo Horizonte 
como já se disse. Este mercado é divido por quatro empresas, sendo que a principal diferença 
entre elas consiste na forma de transmissão dos dados, pois duas operam por rede de cabos e 
as outras duas, por antenas, via satélite. O estudo buscará aprofundar a análise entre a Alfa e a 
Beta, que ofertam serviços através da transmissão de dados por rede de cabos, o que é 
economicamente mais interessante para áreas densamente povoadas. 
 
2 Referencial Teórico 
Caracterizando o processo de surgimento da empresa, Chandler (1992) expõe que firmas 
estabelecidas têm exercido um papel central na criação de novas empresas em detrimento de 
empreendedores individuais. Isto em virtude do tempo e do custo para comercializar novos 
produtos, tecnologicamente complexos, estar concentrado em um processo de aprendizado 
contínuo, comumente acumulado nas organizações em termos de aspectos técnico-produtivos, 
marketing, finanças e assim sucessivamente.   
Caracterizando o processo de crescimento da empresa, suas funcionalidades e limitações, 
valemo-nos de Penrose (1959). Segundo a autora, o processo de crescimento não acontece de 
forma espontânea, é a conseqüência de um processo decisório que envolve questões de 
implementação de projetos, contratação de pessoas, aumentos da produção, aumento da 
publicidade, e assim por diante. O processo de identificação e viabilização de oportunidades 
de crescimento é, antes de tudo, um processo de intuição e imaginação do gestor e 
obrigatoriamente precede a “decisão econômica”. Segundo a autora diferentes capacidades 
gerenciais e empreendedoras estão presentes nas firmas e determinam sua gestão e 
crescimento. Também, existem três classes de fatores que explicam as limitações de 
crescimento da firma: habilidade gerencial, fatores do mercado e a relação de risco e 
incerteza. Desta forma a autora enfatiza a questão das pessoas que trabalham em uma empresa 
e sua valorização como diferencial competitivo. 
A autora prossegue expondo que a taxa de crescimento não é sempre ascendente, havendo 
uma possibilidade de que ela se torne ascendente com o passar do tempo. Os fatores que 
determinam a disponibilidade de habilidades gerenciais e empreendedoras e a necessidade 
deles na expansão vão determinar a taxa máxima de crescimento da firma. 
Na mesma linha, Chandler (1992), tendo analisado o processo de desenvolvimento de 
diversas indústrias e firmas na economia americana, expõe sua ênfase no processo de 
aprendizagem contínua como fator explicativo para o crescimento da empresa. Neste sentido, 
as competências exercem um papel central, segundo o autor. 
Um mercado competitivo pode ser ocupado por grandes e pequenas empresas. Penrose expõe 
que, em muitas indústrias, existe um tamanho mínimo para operação e que o tamanho traz 
vantagens comparativas para grandes empresas. Através de uma comparação de custos 
unitários, é possível evidenciar que o tamanho da empresa exerce influência no seu custo de 
produção, embora nem sempre seja possível identificar totalmente onde residem estas 
vantagens. A autora expõe as economias tecnológicas (derivadas da produção de grandes 
quantidades de produtos em grandes plantas), economias gerenciais (a necessidade gerencial 
cresce a uma quantidade marginalmente menor do que o aumento da base de produtos), 
economias financeiras (maiores empresas têm maior acesso a recursos) economias de 
transação (maiores empresas reduzem as despesas unitárias com compras e vendas em função 
do maior volume transacionado).  
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Chandler (1992) identificou o processo de crescimento contínuo da firma, dotado de um 
mecanismo de auto-reforço, por meio do qual a expansão efetuada com vistas a aumentar a 
utilização lucrativa de recursos e de habilidades gerava outras modalidades de recursos e 
habilidades subutilizadas, o que conduzia à expansão adicional. Estas folgas, geradas pela 
subutilização dos recursos, constituem condição necessária ao crescimento da firma. 
Congruente com esta idéia, Fleck (2003) descreve o motor de crescimento contínuo: 
crescimento que intensifica o existente, aumentando em quantidade e qualidade o elenco de 
recursos e habilidades subutilizadas, ou seja, a folga de recursos (slack), a expansão alimenta 
condições favoráveis a novas expansões. O motor de crescimento é constituído de três blocos 
principais: desequilíbrio que ocorre dentro ou ao redor da firma; expansão; mecanismos de 
reforço, que intensificam o desequilíbrio. 
O outro motor descrito por Fleck (2003) é o motor de co-evolução: o desenvolvimento da 
capacidade de crescimento de uma indústria é um requisito para que o crescimento da firma 
ocorra. É constituído de cinco blocos: cooperação entre as partes; padronização do todo; 
homogeneização de ofertas de produtos e/ ou serviços; competição; crescimento. 
Para o entendimento da dinâmica setorial é preciso referenciar a obra de Chandler (2000), que 
descreve o surgimento das empresas de negócios desde as ferrovias americanas até a indústria 
de computadores. Nestes processos alguns elementos destacam-se como recorrentes, como 
uma necessidade de padronização de produtos e processos, uma tendência a uma centralização 
da indústria em poucos e poderosos competidores e a agregação de serviços e diferenciais 
adaptativos aos produtos.  
Em uma outra obra, o autor expõe que nas batalhas competitivas em que um pequeno número 
de grandes empresas domina o mercado, inovação e estratégia são armas mais poderosas que 
o preço. A capacidade de competir, não só mantendo-se na competição, mas ganhando 
mercado, é um indicativo de que a empresa está crescendo (CHANDLER 1990). 
O autor destaca que, para atuar neste ambiente competitivo, é necessário que os gerentes 
sejam maduros e capazes de encontrar o caminho para o crescimento. É função dos gerentes 
incentivar seus funcionários a estarem alinhados à missão e aos objetivos da empresa, 
colaborando para seu crescimento. 
Os gerentes seniores devem investir em reformular e racionalizar os processos de modo a 
manter a competitividade. Quando a empresa cresce de maneira rápida e intensa, há um maior 
esforço para manter este novo formato. A empresa precisa lidar com os novos desafios e saber 
como deve agir neste novo contexto interno, que é gerado pelo crescimento. 
Desta forma estrutura-se a base teórica que servirá de fomento para o entendimento da 
trajetória de crescimento e da situação competitiva da Alfa. 
 
3 Metodologia 
Segundo Chandler (1992), a unidade de análise para compreensão do processo de produção e 
distribuição, o incremento de produtividade, as transformações e o crescimento financeiro 
deve ser a firma. Somente enfocando a firma, a teoria pode compreender a sua existência 
continuada como um instrumento de crescimento econômico e agente de transformação em 
uma economia crescente em competitividade. 
Fleck (2003) aponta que o estudo da teoria de organizações, em especial aquela que incorpora 
aspectos qualitativos para explicação do crescimento, não deve estruturar-se em relações 
causais. Estas relações causais tem um caráter preditivo, pois os fatores enumerados são 
definidos como necessários e suficientes para uma determinada conseqüência. Por outro lado, 
uma abordagem centrada no processo, visa desenvolver uma visão sobre elementos que 
embora necessários, não são suficientes, obtendo assim uma maior sintonia com a 
compreensão do fenômeno, embora de menor poder preditivo. 
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Como já se disse, o presente trabalho busca traçar um paralelo entre os aspectos teóricos 
relacionados ao crescimento da empresa, e, em uma outra ponta, com os aspectos verificados 
na empresa. Procurar-se-á levantar a trajetória de crescimento da empresa, a partir de dados 
quantitativos, sendo explicada à luz de elementos qualitativos levantados.  
Esta é uma pesquisa exploratória e os dados são de fontes primárias e secundárias. Os dados 
primários constituem-se de entrevistas, demonstrações financeiras e relatórios de 
administração obtidos junto à administração. Os dados secundários foram obtidos no órgão de 
regulação do setor, em dados da consultoria Pay-TV-Survey, especializada no setor, e também 
em reportagens jornalísticas vinculadas nos principais meios econômicos. 
Foram realizadas entrevistas com o Diretor Comercial e o Gerente de Controladoria e 
Planejamento Estratégico para traçar um panorama da história da empresa e da situação 
concorrencial atual. Buscou-se também levantar aspectos relacionados às vantagens 
competitivas e criação de valor.  

 
4 Resultados 
Primeiramente, foi possível verificar que a empresa surge de acordo com o apresentado por 
Chandler (1992). Não se trata de uma empresa familiar, estruturada nas habilidades de um 
fundador para aproveitar uma situação financeiramente favorável. Trata-se de uma empresa 
constituída a partir de outras do mesmo setor que vislumbravam uma oportunidade de negócio 
no provimento de serviços que demandavam habilidades complexas.  
A Alfa é uma empresa enxuta, tem 150 funcionários próprios e alguns são terceirizados, como 
os atendentes do call center, e tem mantido estável o número de funcionários. 
A empresa considera, conforme dito pelo Gerente de Controladoria e Planejamento 
Estratégico, que os colaboradores são o diferencial competitivo, juntamente com a capacidade 
de decisão rápida da diretoria, pois criou-se desde o início da organização uma cultura de 
inovação, uma cultura de quebra de paradigmas. Então, as pessoas não têm muita resistência à 
mudança. 
A Alfa trabalha com equipes multitarefas, com intercâmbio entre as áreas. As reuniões para 
tomada de decisão, lançamento de novo produto contam com a participação de representantes 
de todas as áreas e com os fornecedores. As idéias de todos são ouvidas, o que colabora para a 
caracterização da empresa como horizontalizada. 
As pessoas aprenderam, ao longo dos cinco anos de existência da empresa, que os conflitos 
são benéficos, para construir e para resolver problemas, por isto não há disputas entre áreas. A 
cúpula trabalha para que as discussões sejam benéficas à organização. Quanto ao papel das 
lideranças de grupo, estas escutam os funcionários para fazerem o melhor para a empresa, 
deixando clara a diferença entre os objetivos profissionais e o lado pessoal da discussão. Os 
gerentes deixam as pessoas se expressarem, argumentando em favor de sua idéia, respeitando 
todas as opiniões. 
Os funcionários são originados da concorrente (empresa Beta), da Cemig, e muitos são jovens 
profissionais. A origem da concorrência é maior na área técnica. Já nos cargos 
administrativos, há muitos jovens profissionais. A diferença de cultura organizacional é 
diferenciada nas empresas Alfa e Beta, portanto, muitos profissionais saíram por não se 
adaptarem à cultura da Alfa. 
A empresa tem como um de seus princípios a valorização do empregado – reconhecimento do 
comprometimento e participação, estimulando o desenvolvimento de competências. Os 
recursos humanos são fatores relevantes para a Alfa na análise estratégica da organização. No 
rol de forças, encontra-se potencial humano, grupo aberto à mudança, capacidade e vontade 
de inovação, agilidade na tomada de decisões/ adaptações. Nas fraquezas tem-se falhas na 
comunicação interna (definição de canais formais e informais), falta política de treinamento, 
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falta de Gestão de sucessão, desalinhamento dos interesses entre os acionistas. Uma das 
ameaças consideradas na análise estratégica é a perda de talentos para o mercado. 
Verifica-se a questão da folga de recursos físicos (linhas de transmissão) e pessoas (ex-
funcionários da Cemig e da Gama) para explicação do surgimento da empresa. Também, a 
empresa surge em função da constatação de um desequilíbrio no ambiente, de acordo com o 
modelo de Fleck (2003). 
Uma questão que merece destaque para a análise do setor é o caráter de commodity que 
assumem os produtos, uma vez que é baixo o seu grau de diferenciação. A qualidade dos 
pacotes de internet são mensuráveis por sua velocidade em termos de kbps (kilobytes por 
segundo). Os pacotes de TV por assinatura são mensuráveis pela relação entre preço e número 
de canais oferecidos. Nesta questão, enfatizando o caráter de serviço e suas particularidades, o 
papel desempenhado pelas pessoas como elemento competitivo assume papel central. 
Penrose (1959) expôs diversas vantagens comparativas de grandes empresas frente a menores. 
Pode-se inferir que, dada a oferta de serviço do setor, é necessário um certo tamanho para 
atingir um ponto de equilíbrio econômico e entre investimentos e receita. Nesta perspectiva de 
tamanho mínimo, a Alfa entrou na indústria com um planejamento inicial de obter lucros a 
partir do quinto ano, meta que foi ultrapassada pela direção. Com relação ao tamanho ser 
diretamente proporcional às vantagens comparativas, não se pode afirmar que esteja 
acontecendo no setor. Do ponto de vista do retorno financeiro não foram analisados dados de 
sua principal concorrente. Do ponto de vista das vendas unitárias, parâmetro da análise, foi 
possível verificar que a empresa vem ganhando mercado frente à concorrência, 
independentemente do tamanho. Fato evidenciado pela pesquisa do Estadão (2002), que 
verifica a queda de participação no mercado das grandes empresas frente aquelas 
consideradas pequenas.  
Por outro lado, do ponto de vista de oferta de produto, a Alfa não disponibiliza os canais da 
Deltasat em Belo Horizonte, que incluem aqueles relacionados a esportes e variedades e tem 
significativa aceitação do público generalizado. Isto pode configurar uma ameaça competitiva 
no longo prazo para a empresa. Segundo matéria vinculada na consultoria Pay-TV, entre os 
cinco primeiros canais de maior alcance da TV paga brasileira, vê-se que três são da Deltasat 
(distribuição Beta).  
Com relação a ameaças relacionadas ao tamanho, dois possíveis gargalos podem ser 
observados. O primeiro tange a questão da “commoditização” do setor em termos de oferta de 
produto, uma vez que o pacote de canais é praticamente o mesmo. Assim, empresas pequenas 
poderiam ter restrições para ofertar o serviço em virtude de não conseguirem escala para 
negociar os pacotes de canais. No caso especifico da Alfa, este problema aparentemente está 
sanado, pois a empresa participa de uma espécie de cooperativa nacional com mais outras 65 
empresas para negociar os canais de forma consolidada com as multinacionais fornecedoras 
de conteúdo.  
Outro elemento está relacionado com a negociação da rede física que transita nas ruas, pelas 
quais as empresas transmitem seu sinal. É considerado um enorme dispêndio para o gasto de 
uma empresa, sendo sugerido o aluguel pela ABTA. Por outro lado, isto leva a uma 
dependência da empresa a um único e fundamental fornecedor. Também, no caso especifico 
da Alfa, esta questão parece ter sido contornada pois a detentora das linhas de transmissão da 
empresa, a Gama, é também sua controladora.  
Na entrevista realizada, foi possível perceber a importância das habilidades gerenciais e 
empreendedoras ao longo da história da organização. Segundo o diretor comercial, uma das 
grandes vantagens competitivas da empresa é o seu compromisso com a inovação tecnológica 
tendo estado sempre à frente da concorrência na incorporação de novos equipamentos, 
serviços e técnicas comprovadamente bem sucedidas nos países desenvolvidos. 
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Um fator destacado pela direção para a competitividade da empresa foi sua agilidade para 
responder às mudanças nas situações de mercado. Os diretores levantaram, para evidenciar tal 
fato, os pacotes flexíveis de canais e planos de internet que não são múltiplos de 64 kbps, 
atualmente copiados por outras operadoras. Levantaram, também, a perspectiva de 
implantação de novos pacotes de serviços visando atender um público de menor poder 
aquisitivo, em que os serviços têm um peso maior no orçamento doméstico. Esta perspectiva 
está em sintonia com matéria publicada no jornal “O Tempo” de 15/08/05, que expõe a 
tendência da TV a Cabo tornar-se mais accessível em virtude de reformulações 
implementadas pela Anatel. 
De forma consolidada, é possível verificar que o setor em Belo Horizonte vem crescendo. 
Assim, misturam-se o crescimento do setor, em virtude da demanda do mercado, e aquele da 
empresa. Segundo o diário do comércio de 04de maio de 2005, o setor de TV por assinatura 
cresceu mais de 7% em 2004, enquanto que a Internet mais de 100%. Sendo que destes a Alfa 
cresceu 12,5%. Segundo o jornal “O Tempo” de 15 de agosto de 2005, em 2005 a base de 
assinantes é 3,5% superior ao registrado em 2004. Entretanto, é eminentemente difícil outra 
previsão acerca da manutenção da taxa de crescimento em virtude do ambiente competitivo.  
Os gráficos a seguir foram elaborados a partir dos dados da consultoria especializada no setor 
Pay-TV-Survey. Os mesmos foram fornecidos pela empresa Alfa, que os compra do instituto 
de pesquisa. 
O Gráfico 1 apresenta a evolução do número de assinantes da TV por assinatura de junho de 
2002 a junho de 2005. Sendo possível observar a trajetória de crescimento da Alfa, em 
contraponto à relativa estagnação da Beta. O número de assinantes da Alfa aumenta de forma 
mais intensa, apesar de o número de assinantes da Beta também aumentar, transparecendo que 
o mercado de TV por assinatura na Região Metropolitana de Belo Horizonte está em 
crescimento. 
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Fonte: Pay-TV-Survey (2005) 

 
O Gráfico 2 apresenta o número de domicílios por onde passa a rede de cabos para 
transmissão da TV. A idéia subjacente a esta informação é definir o mercado potencial para as 
empresas. 
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Gráfico 2 

Homes passed
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Fonte: Pay-TV-Survey (2005) 

 
O índice de penetração das empresas é obtido pela divisão do mercado – mensurado pelo 
home passed2 – pelo número de assinantes de cada operadora. 

 
Gráfico 3 
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Fonte: Pay-TV-Survey (2005) 

 
Comparando a Alfa com sua principal concorrente em Belo Horizonte (a única com a mesma 
tecnologia), Beta, através dos gráficos de número de assinantes, homes passed e índice de 
penetração, percebe-se que desde 2002 a Alfa vem ganhando mercado com relação à Beta. 
Segundo informações dos dirigentes da Alfa, vários clientes iniciais desta empresa foram 
clientes da Beta insatisfeitos. Porém, a partir da segunda metade de 2003, a Beta também 
apresenta um crescimento, menor que o da Alfa, o que indica uma taxa de crescimento maior 
desta com relação àquela. 
O índice de penetração ainda baixo da Alfa demonstra que há um slack. A rede está instalada, 
pronta para ser utilizada e disponível para oportunidades de crescimento Assim, a empresa 
tem uma folga de recursos que favorece seu crescimento constante, com baixo custo. No 
segundo trimestre de 2003, a empresa ampliou sua rede, aumentando o número de domicílios 
com o cabeamento disponível, o que aumentou ainda mais a folga de estrutura física. 
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Gráfico 4 
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Fonte: Pay-TV-Survey (2005) 

 
Conforme Penrose (1959), cada firma tem uma taxa de crescimento diferenciada das demais, 
assim como um momento diferente em que começa a ocorrer o declínio desta taxa. Apesar 
dos recursos disponíveis na empresa, o ambiente influencia na diminuição da taxa de 
crescimento. Quanto menor a empresa, maior será o impacto relativo do crescimento efetivo 
na taxa de crescimento. À medida que a empresa aumenta de tamanho, os valores relativos da 
taxa de crescimento diminuem. Isto está evidenciado no Gráfico 4, da taxa de crescimento da 
Alfa, Beta e total do mercado (Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH). A Alfa 
tem um declínio de sua taxa de crescimento enquanto aumenta o número de assinantes, já a 
Beta, que já está numa fase de maturidade e o mercado, igualmente maduro, mantém a taxa de 
crescimento constante em um baixo patamar, que ainda não foi totalmente alcançado pela 
Alfa, o que permite inferir que esta está na fase de crescimento. 
Através do Gráfico 4, verifica-se que, em 2005, a maior taxa de crescimento entre as 
empresas é a da Alfa. Após o período de entrada no mercado, quando sua taxa de crescimento 
é naturalmente mais baixa em virtude de uma menor base, a empresa mantém a posição de 
líder de crescimento neste mercado.  
A partir de junho de 2004, a taxa de crescimento da Alfa mantém-se um pouco superior à da 
Beta. Pode-se dizer que as empresas dividem quase que igualitariamente o crescimento do 
mercado. Entretanto, tendo a Beta uma base de clientes muito maior, é possível dizer que há 
um custo de mudança entre as operadoras, uma vez que ainda há uma grande desproporção na 
distribuição do market share. Ou, que as empresas desenvolvem mercados em nichos 
distintos. 
Quando a comparação atinge um nível maior de abrangência, incluindo as outras operadoras 
de TV paga da RMBH, aquelas operadas via satélite, percebe-se que estas possuem um 
mercado muito pequeno, porém crescente. O market share (Gráfico 5) das operadoras via 
satélite e da Alfa é crescente, e a líder de mercado, apesar de ainda possuir a imensa maioria 
dos clientes, encontra-se numa situação de perda de market share. Como o mercado é a soma 
das operadoras, é possível inferir que o mercado cresce em função do crescimento da Alfa.  
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Gráfico 5 
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Fonte: Pay-TV-Survey (2005) 
 

 
5 Conclusão  
Foi possível observar, através das diferentes fontes referenciadas, a trajetória de crescimento 
da empresa Alfa. Os dados da consultoria especializada, e também de jornais econômicos 
destacaram, de forma unânime, a linha de crescimento da empresa. 
Merece destaque na análise, o caráter de serviço dos produtos, enfatizando a importância das 
pessoas conforme exposto por Penrose e verificado na pesquisa empírica. Destacando como 
vantagem competitiva da organização, a agilidade e empreendedorismo da direção para 
implementar mudanças. Merecem destaque para exemplificar esta questão as inovações nos 
pacotes de TV por assinatura, internet banda larga, aproximando sua oferta de produto com as 
demandas do mercado. Também, pacotes mais acessíveis para incentivar a compra dos 
serviços em um público de menor poder aquisitivo, para a seguir tornar-se um heavy user.  
Porém, o setor pode apresentar ameaças para a existência continuada da empresa. Pelo lado da 
negociação dos canais internacionais, a empresa parece estar resguardada pois negocia em 
bloco com as multinacionais, exercendo um maior poder de compra. Pelo lado da necessidade 
das redes físicas a empresa também parece estar resguardada por operar nas linhas de 
transmissão de sua controladora, fugindo de possíveis restrições futuras.  
Porém, pelo lado da oferta de serviço de TV por assinatura, a empresa está em desvantagem 
por não oferecer os canais que foram destacados como os de maior audiência na TV fechada. 
Esta questão pode enfraquecer a competitividade futura da empresa, embora ainda esteja em 
disputa judicial. 
Como um obstáculo ao crescimento continuado da empresa aparece seu número restrito de 
concessões para TV por assinatura. O mercado belo-horizontino pode estar saturado, deixando 
pouca margem para diversificação geográfica para a empresa. Entretanto, ela pretende 
empreender telefonia na rede de sua controlada, apontando para um novo mercado 
diversificado e para manutenção da sua taxa de crescimento. Porém, no segmento de TV, 
novas alternativas precisam ser buscadas. 
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Notas 
                                                 
1 Os nomes de algumas empresas foram alterados para manter o sigilo. 
2 Homes passed: Quantidade de residências pelas quais passa o cabo de uma operadora. 


