
Na batalha para se diferen-
ciar das empresas concorren-
tes e atingir um patamar supe-
rior aos das demais, as com-
panhias devem investir em
boas idéias, pois elas dão mais
lucratividade do que os lança-
mentos de produtos. Foi o que
afirmou W. Cham Kim, profes-
sor de Estratégia de Negócios
na esco a de administração
francesa Insead, durante pa-
lestra proferida no Fórum Mun-
dial de Estratégia e Marketing
da HSM.

Com Renée Maugborne, tam-
bém professora da instituição
francesa, Kím estudou, ao lon-
go de 15 anos, 150 casos de
inovações realizadas desde o
início do século passado, e
constatou que, desse total,
86% eram extensões de pro-
dutos e 14% eram lançamen-
tos que continham alguma ino-
vação e surpreendiam o mer-

cado de alguma maneira.
Os dois professores, que di-

videm o mercado em dois ti-
pos de oceanos, os vermelhos
e os azuis, perceberam que,
apesar dos números maiores,
os lançamentos eram respon-
sáveis por 62% do fatura-
mento das empresas, mas
por apenas 39% dos lucros,
enquanto as idéias inovado-
ras, chamadas de oceanos
azuis, atingiram 38% das ven-
das e 61% dos lucros. "As
empresas gastam d inhe i ro
tanto nos lançamentos como
nas boas idéias, mas a maior
rentabilidade advém das ino-
vações, e por isso elas preci-
sam ser criativas e realizar
uma boa execução para ga-
nharem mais comercia men-
te", considerou Kim.

Autores do livro A Estratégia
do Oceano Azul, que já vendeu
mais de um milhão de cópias

em 39 países, os professores
ensinam os leitores a desenvol-
ver oceanos azuis e analisam
casos de mercado. "Todas as
empresas que fazem parte do
oceano vermelho tentam tirar
espaço das demais para obter
uma maior parte da demanda,
enquanto no oceano azul são
criadas novas demandas, que
proporcionam crescimento
rentável. O segredo do ocea-
no azul é fazer com que inova-
ção e sucesso comercial andem
juntos", disse Kim.

No oceano vermelho, as em-
presas competem nos merca-
dos existentes, elas têm de ven-
cer os concorrentes e de apro-
veitar a demanda existente, fa-
zer o trade-off valor-custo e ali-
nhar todo o sistema de ativida-
des com a escolha estratégica
de diferenciação ou de baixo
custo. No oceano azul, as com-
panhias criam espaços de mer-
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cados inexplorados, tornam a
concorrência irrelevante, criam
e capturam novas demandas,
rompem com o trade-off valor-
custo e alinham o sistema de
atividades em busca da diferen-
ciação e do baixo custo. "Os
principais executivos brasileiros
gastam muito tempo pensando
nas características do oceano
vermelho e menos tempo nas
características do oceano azul.
Isso me preocupa. É preciso
fazer o contrário para crescer",
comentou o professor.

A Casas Bahia, varejista de
eletroeletrônicos, eletrodomés-
ticos e móveis, com faturamen-
to de R$ 11,5 bilhões em 2006,

é um exemplo-de como funcio-
nam o oceano vermelho e o
oceano azul. "Para se vender no
varejo, é preciso ter os melho-
res produtos com os menores
preços. Uma situação onde to-
dos competem entre si é resul-
tado da estratégia do oceano
vermelho. Constatando que ha-
via muitas pessoas sem poder
de compra, a Casas Bahia per-
cebeu que só poderia ter esses
não-clientes se lhes desse cré-

dito. Então, ela entrou em uma
nova área fornecendo a possi-
bilidade de compra a quem nem
sequer tinha como comprovar
renda. A rede atraiu clientes, e
cresceu rapidamente e com
alta rentabilidade, apesar de
muitos concorrentes terem fa-
lido. Quando outras companhi-
as começaram a imitar o ocea-
no azul da Casas Bahia, ela re-
solveu oferecer serviços acima
da média para crescer ainda
mais", explicou Kim.

Com dados de 150 oceanos
azuis, criados em mais de 30
setores ao longo do período
que vai do ano 1880 ao ano
2000, Kim levou em conside-

manente, mas quando enten-
demos os objetivos da empre-
sa - com foco, baixo custo, di-
ferenciação e lema atrativo —,
é possível reconstruir a realida-
de, e a realidade reconstruída
é o oceano azul", argumentou.

Para sair nadando do ocea-
no vermelho e passar a ocu-
par espaço no centro da curva
do mercado, o chamado "oce-
ano azul", é preciso que as em-
presas eliminem ou reduzam
atributos considerados indis-
pensáveis ou que estejam
abaixo dos padrões setoriais.
Também é importante que elas
criem e ponham em destaque
novos atributos, que não havi-

ração as variáveis setoriais, or-
ganizacionais e estratégicas
para concluir que o objetivo das
empresas sempre foi o de ma-
ximizar receitas e reduzir cus-
tos para ganhar rentabilidade.
Para isso, muitas vezes é preci-
so reconstruir realidades e mer-
cados na busca de não-clien-
tes para se obter sucesso co-
mercial. "Diferenciação a baixo
custo é a estratégia do oceano
azul. Não existe sucesso per-

am sido antes oferecidos pelo
setor, ou que estão bem acima
dos padrões setoriais dos seg-
mentos em que se encontram
inseridos. "É importante saber
esses quatro passos, pois mui-
tos executivos não têm a no-
ção de onde a empresa está e
para onde ela caminha. É pre-
ciso estar atento para recons-
truir a realidade em busca de
um espaço no centro da cur-
va", explicou Kim. (C.E.)
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