
Mergulho no
OCEANO AZUL
Tese propõe inovação de valores na gestão para
tornar a concorrência irrelevante, Conseqüência
mínima é a melhoria dos resultados financeiros.

Por Evelyn Pedrozo

A ANSIOSA BUSCA POR RESULTADOS FINANCEIROS DIANTE DE UM MERCADO EXTREMA-

MENTE COMPETITIVO PODE SERVIR DE VISEIRA E IMPEDIR QUE OS SUPERMERCADISTAS

INOVEM SEUS NEGÓCIOS. TlRAR O FOCO DA CONCORRÊNCIA, BUSCANDO UM ESPAÇO

PRÓPRIO, É A ÚNICA MANEIRA DE SUPERÁ-LA. MUDAR A ESTRATÉGIA, A MANEIRA DE

ADMINISTRAR E DE OBSERVAR TODOS OS PÚBLICOS PODE TAMBÉM ENGRANDECER OS

NÚMEROS, LEVANDO A UM CRESCIMENTO FINANCEIRO ANTES IMPENSADO.

"Não existem empresas exce-
lentes para sempre, da mesma ma-
neira que não há setores excelentes
o tempo todo. Todos nós, como as
empresas, fazemos coisas inteligen-
tes e coisas não tão inteligentes.
Para melhorar a consistência de
nosso sucesso, precisamos estudar
nossas ações que fizeram diferen-
ça positiva e aprender a repetir a
mesma ação de maneira sistemáti-
ca. Isso é o que se chama fazer mo-
vimentos estratégicos inteligentes,
e o movimento estratégico mais
importante é criar oceanos azuis".
Essa é a lição dos professores W.
Chan Kim e Renée Mauborgne,
autores do livro A Estratégia do
Oceano Azul - Como criar novos
mercados e tornar a concorrência
irrelevante.

A tese desafia as empresas a
transpor as barreiras do oceano
vermelho da competição sangren-
ta, mediante a criação de espaços
de mercado inexplorados. Em vez
de retalhar a demanda existente
e de copiar os concorrentes, a es-

tratégia do oceano azul se concentra em
aumentar a demanda e em romper as
fronteiras da competição em curso.

Os oceanos vermelhos são os merca-
dos existentes. As regras competitivas
do jogo são conhecidas. As empresas
tentam superar suas rivais para aboca-
nhar a maior fatia da demanda existente.
À medida que o espaço de mercado fica
cada vez mais apinhado, as perspectivas
de lucro e de crescimento ficam cada vez
menores. Os produtos se transformam em
commodities e "a briga de foice" ensan-
güenta as águas, dando origem aos ocea-
nos vermelhos.

Os autores explicam que oceanos
azuis são os não existentes, o espaço de
mercado desconhecido. Caracterizam-se
por espaços inexplorados, pela criação de
demanda e pelo crescimento altamente
lucrativo. Embora alguns oceanos azuis
sejam desbravados bem além das atuais
fronteiras setoriais, a maioria se desen-
volve dentro dos oceanos vermelhos, me-
diante a expansão das fronteiras setoriais

86 SUPERVAREJO AGOSTO 2006

GESTÃO FINANÇAS/LOGÍSTICA



vigentes. Nos oceanos azuis, a competição
é irrelevante, pois as regras do jogo ainda
não estão definidas.

O Supermercado Carone, com três
lojas em Vitória e três em Vila Velha, ci-
dades do Espírito Santo, navega em águas
calmas desde sua fundação, há 28 anos.
A empresa já nasceu inovadora, caracte-
rística fundamental para fazer parte do
oceano azul. O diferencial, na época, eram
produtos mais nobres, importados, que
atraíram o público A/B, preponderante
até hoje nas lojas.

O gerente operacional Lacyr Luiz
Alves, garante que a concorrência está
afastada do Carone por vários fatores. O
principal, diz, é o foco especial no clien-
te. Áreas confortáveis e modernas; mix
variado com 20 mil itens e produtos de
qualidade, em especial os perecíveis, são
diferenciais nas lojas. "No setor de FLV
temos o que existe de melhor. No açou-
gue, o atendimento é feito de frente para
a clientela, o que permite a interferência
na escolha e no corte da carne".

O Carone torna-se atraente para o
público também por pequenas ações de
marketing que agregam valor à empresa.
O café da manhã, considerado "dez estre-
las", oferecido a moradores de determi-
nados condomínios é uma delas. E a carta
na manga é a loja de terceira geração, lo-
calizada em Vitória, com layout especial
adaptado para a interação do consumidor
em áreas como rotisseria e padaria. "O
melhor é o calor humano existente na
loja. Isso nos torna especiais. E isso não
é coisa que se copie", afirma Alves.

A inovação de valor, destacada no
livro, editado no Brasil pela editora
Campus, com prefácio de André Ribeiro
Coutinho, diretor da consultoria de ge-
renciamento estratégico Symnetics, pos-
sui aspectos que rompem com a ortodoxia
reinante no pensamento empresarial. "O
oceano azul fala das empresas que bus-
cam caminho próprio; que inovam e se
expandem e incluem novos clientes em
seu mercado", diz Coutinho. No varejo, as
empresas que se dão bem são aquelas que
ampliam as experiências do cliente. Isso
é raro acontecer, mas o gerenciamento
de categoria, com a criação de cantinhos,
como o mundo do bebê, é uma tentativa
de inovação, de experimentação para o
cliente", reconhece o consultor.

Como mudar? Como sair do oceano
vermelho para o oceano azul? Coutinho
explica que a transição se dá por meio
do diálogo com os clientes. "E preciso
encarar o consumidor, saber o que ele
precisa, o que tem valor para ele, e ca-
minhar nesse sentido", explica. Coutinho
critica empresas que oferecem as coisas
prontas sem consultar a clientela. "Esse
é um grande erro".

Quando uma empresa lança uma ino-
vação vão junto as pessoas, a tecnologia,
todos os negócios. Com isso, fica muito di-
fícil ser copiado pela concorrência. Quan-
do o concorrente chega àquela inovação,
a empresa do oceano azul, que não pára
de inovar, já deu mais um passo.

A Nutrimental inovou em 1992, quan-
do lançou a barra Nutry, reinventando e
impulsionando o setor de alimentos sau-
dáveis. "Foi a abertura de um mercado
inexplorado", reconhece o presidente da
empresa, João Guilherme Brenner. A con-

corrência correu atrás, mas a Nutrimental
buscou o posicionamento da marca crian-
do novas oportunidades, agregando mais
valor ao produto. "Nossa postura inova-
dora nos garante a liderança do mercado
de barras de cereais", observa Brenner.

O consultor Francisco Nobre, da F. No-
bre Consultores Associados ressalta a im-
portância da inovação de valor. "Esqueça
os concorrentes, mire seus olhos para os
clientes potenciais. Você terá certamente
mais criatividade para conquistá-los do
que é necessário para manter os atuais
clientes. Procure repensar sua empre-
sa, encontrando diferenciais realmente
desnorteantes, que geram novos merca-
dos, novas demandas, e assim sua empresa
mergulha no oceano azul".
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