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A estratégia da humildade

As empresas devem reconhecer que manter o lucro econômico por um período longo é uma tarefa difícil

OS ESTUDOS de estratégia
nas escolas de administração
têm como foco a busca de
ações que permitam à em-
presa gerar lucro econô-
mico, de preferência, por
um longo período de tempo.
Apesar de várias abordagens
insistirem na diferenciação
estratégica, a evidência em-

pírica mostra que os ganhos acima do custo de capital, ou o lu-
cro econômico, são efêmeros e desaparecem em pouco tempo
em razão da competição. Esse efeito da concorrência é bom
para a economia como um todo em termos de eficiência, mas
levanta sérias dúvidas sobre a verdadeira capacidade de as em-
presas elaborarem sistematicamente estratégias que gerem retor-
nos excepcionais por um longo período. Dessa forma, as empre-
sas, principalmente as bem-sucedidas, deveriam fazer um
exercício de humildade na elaboração de seus planos.

A vantagem econômica da concorrência em economias de
mercado é o resultado do primeiro teorema do bem-estar, se-
gundo o qual a estrutura competitiva é a melhor possível em ter-
mos de eficiência ("ótimo de Pareto"). Qualquer outra diferente é
no máximo tão eficiente quanto a do mercado com concorrência.

É por isso que nos estudos de Organização Industrial busca-
se explicar os motivos e as correções para a "falha de mercado" de-
corrente da falta de concorrência. Para que haja competição, ne-
nhum agente pode ter o poder de determinar os preços. Portanto,
todos deveriam ter lucro econômico igual a zero. Em organização
industrial, o lucro econômico advindo do poder de mercado é
ruim, pois causa ineficiência, e deve ser eliminado.

Essa abordagem dos economistas não fez muito sucesso para
a definição da estratégia das empresas. Nos anos 70, a teoria desen-
volvida anteriormente por Joseph Schumpeter tornou-se famosa
com o trabalho de Michael Porter. Ele argumentava que o empre-
sário cumpre seu papel quando gera lucro econômico e, muitas
vezes, com poder de mercado ou informação diferenciada.

Esse lucro econômico deveria ser perseguido por vantagem
de oferta (custos menores) ou de demanda (diferencial de pro-
duto). No primeiro caso, o resultado só poderia ser obtido
com informação imperfeita, porque os concorrentes não pode-
riam copiar sua estrutura tecnológica, ou com a economia de
escala decorrente da liderança. Já o diferencial de produto vi-
ria da capacidade única de a empresa oferecer um determinado

produto ou serviço. As estruturas com poder de mercado são
comuns, mas não necessariamente eliminam a competição.
Muitas vezes trazem altos benefícios decorrentes da inovação
em estruturas de monopólio.

Apesar de muitas empresas possuírem hoje poder de mer-
cado, ele é efêmero e não persiste, na média, por muito tempo.
Vários estudos mostram que o lucro econômico das empresas
que estão no quartil superior de rentabilidade (ou seja, têm um
retorno acima do custo de capital) desaparece, em média, no
prazo de dez anos, e 75% desse resultado some em cinco anos.
O pequeno conjunto de empresas que alcança lucro econômico
por períodos longos torna-se "caso" das escolas de administra-
ção. Esses "casos" em conjunto com várias estruturas analíticas
criaram a disciplina de análise estratégica.

Podemos dividir a análise estratégica em três atividades: a
do ambiente de negócios, a da vantagem competitiva e a da sus-
tentabilidade do sucesso. Na primeira análise avalia-se a estru-
tura da indústria (setor) em questão para verificar se há espaço

para o lucro econômico. Na se-
gunda, observam-se aspectos da
demanda e de oferta da empresa
para verificar se existe alguma es-
tratégia que permita obter o lucro
econômico. Na terceira, buscam-
se alternativas para sua manuten-
ção a médio e longo prazo.

Para estudar o ambiente de
negócios, os esforços são concen-
trados na chamada análise da "ca-
deia de valor" ou das "cinco for-
ças" de Porter. Nela, observa-se o
grau de competitividade interna
da indústria, as ameaças dos subs-

titutos, a possibilidade de novos competidores que diminuem o
lucro econômico (neste caso focam-se aspectos de economias de
escala, marca e necessidades mínimas de capital), além do estudo
dos fornecedores e compradores, que é feito sistematicamente
em cima dos fatores que podem resultar em algum poder de
mercado relativo desses participantes. A análise da cadeia de va-
lor generaliza a abordagem de Porter ao propor à análise uma
sexta força, que seriam os complementadores.

A busca de oportunidades de negócios então deve considerar
sistematicamente o ambiente, de forma a escolher os setores que
tenham maior perspectiva de rentabilidade à luz da análise das



"cinco forças" e/ou da análise da cadeia de valor. Dessa forma, se-
ria possível encontrar oportunidades de lucro econômico.

Enquanto a análise do ambiente de negócios foca no dife-
rencial de rentabilidade entre indústrias, a da vantagem compe-
titiva foca o diferencial de rentabilidade dentro das indústrias. Es-
tudos estatísticos mostram que o primeiro caso explica entre
10% e 20% dos retornos das empresas, enquanto o segundo
responde por 30% a 45%. O restante seria explicado por fatores
idiossincráticos da economia. A vantagem competitiva das em-
presas resume-se em poder cobrar por seus bens e serviços um
preço acima do seu custo marginal. Para isso, a companhia deve
ter um diferencial de produto e/ou de custo em relação aos
seus concorrentes. E nesse contexto que surgiu o conceito de va-
lor adicionado das atividades que a empresa gera para o seu
cliente, que nada mais é do que a diferença entre a "disposição
de pagar" do cliente e o custo marginal das atividades prestadas.
A busca da vantagem competitiva implica pesquisa sistemática
que identifica as atividades valorizadas pelos clientes acima do
custo marginal. Essa pesquisa é uma mistura do conhecimento
profundo dos clientes e da estrutura de custos da empresa. Com
as duas informações, seria possível definir uma estratégia que
culminaria na geração de um lucro excepcional.

Uma vez que o empresário tenha escolhido um setor favo-
rável à luz da análise do ambiente de negócios e conte também
com uma estratégia com vantagem competitiva, nada garante
que a falta de barreira à entrada de novos concorrentes não
destrua seu lucro econômico via competição. O que poderia,
então, garantir a sustentabilidade do lucro econômico? As duas
principais ameaças a ele são a imitação e a substituição. A imi-
tação é a principal ameaça para produtos vendidos acima de seu
custo marginal e pode rapidamente levar o lucro econômico a
zero. A substituição é o resultado do desenvolvimento tecnoló-
gico e pode minar rapidamente o lucro econômico de produtos

líderes que tenham inclusive patentes. A substituição é a concor-
rência típica de setores de concorrência monopolista.

As estratégias e táticas para o confronto da imitação in-
cluem economias de escala e escopo, aprendizado e informação
diferenciada, contratos, externalidades de rede, ameaças de re-
taliação, complexidade da estratégia, melhoria contínua, etc.
Para o confronto da substituição sugere-se não responder, lutar,
mudar, recombinar, abandonar, etc. Conforme cada tipo de si-
tuação, se adotaria uma estratégia. Para setores em que há con-
centração, o melhor é a adoção da teoria dos jogos, que supõe
que os concorrentes sejam racionais na perseguição da maximi-
zação do valor. Em suma, a análise de sustentabilidade busca de-
finir táticas que evitem as ações dos concorrentes capazes de mi-
nar o lucro da empresa.

Efeito concorrência
A grande pergunta que permanece no ar é: se a análise estraté-
gica aqui brevemente apresentada, ensinada nas melhores esco-
las de administração, é uma informação pública, como ela po-
deria resultar em lucro econômico sustentado para uma
empresa? Mesmo nos casos em que a liderança pode levar à van-
tagem de custos (decorrentes dos ganhos de escala ou curva de
aprendizado) ou à de produto (via patentes, por exemplo) in-
transponíveis pela imitação e substituição, quem garante que
essa vantagem não tenha sido obtida pela empresa por acaso e
não por sua capacidade de escolher entre diferentes projetos?
Não seriam os empresários meros jogadores, segundo argu-
mento de John Keynes, motivados pelo "espírito animal"?

Nossa típica abordagem de "estudos de caso" nas escolas de
administração seria então um belo curso de engenharia de obra
feita. Analisaríamos todos os "pontos fortes" dos projetos de en-
genharia de sucesso e todos os "pontos fracos" dos projetos fra-
cassados. Essa seria apenas uma boa análise "ex post", mas po-
deria antecipar-se, "ex ante"? Se concluirmos que não, a análise
estratégica seria engenharia de obra feita. Se a resposta for sim,
surgiria outra pergunta: por que indivíduos racionais maximi-
zadores de lucro não teriam feito essa avaliação antes de cons-
truírem suas pontes fracassadas?

O fato é que nem os indivíduos são completamente racio-
nais, nem usam todos os dados disponíveis nem trabalham em re-
gime de informação perfeita. Dessa forma, existe sim um espaço
para diferenciação pela adoção de um plano pautado pela racio-
nalidade e pela maximização da relação custo/benefício da utili-
zação da informação. Mesmo quando não há espaço para a dife-
renciação, a análise estratégica continua sendo uma necessidade
para as empresas, nem que seja para apenas alcançar o mesmo ní-
vel de conhecimento da concorrência ou uma informação dife-
renciada por um período curto de tempo. No entanto, cabe uma
sugestão de um exercício antes de qualquer análise estratégica:
observe e respeite a evidência empírica do forte efeito corrosivo
da concorrência na rentabilidade de qualquer empresa. Geral-
mente é melhor ser excessivamente humilde na elaboração da es-
tratégia do que pecar pela arrogância, pecado este o maior res-
ponsável pelo excesso de confiança presente nas decisões
estratégicas — e, eventualmente, por fracassos retumbantes.

Fonte: Foco, ano 2, n.23-especial, p. 18-19, 20 maio 2005.




