
Brasil vive momento certo para explorar o "oceano azul"  
Luiza Dalmazo 
 
O Brasil é um lugar com condições muito favoráveis para se aplicar a teoria do "oceano azul", 
afirma o coreano W. Chan Kim. Ele é professor da renomada escola de negócios francesa 
Insead e um dos criadores do já difundido conceito, que prega que em vez de pensar em 
concorrentes e clientes, a solução para as empresas é torná-los irrelevantes e partir para 
mercados ainda não desbravados. "Se eu pudesse, moraria aqui para poder identificar as 
tantas opções", afirma.  Sergio Zacchi/Valor 
 
"Uma tese por pessoa é mais do que suficiente", diz W.Chan Kim referindo-se à teoria de seu 
livro, que virou best-seller   
 
Para o co-autor do best-seller "A Estratégia Oceano Azul" - que contabilizou até agosto deste 
ano 133 mil exemplares vendidos no país - o Brasil tem uma economia dinâmica e 
desigualdade social, o que significa que a aplicação da teoria pode melhorar a vida das pessoas 
com menos poder aquisitivo. "Pode representar uma grande oportunidade para as empresas", 
disse em entrevista ao Valor, em sua passagem por São Paulo.   
 
Ele conta que em sua visita ao país esteve em uma pizzaria, com diversas opções de sabores, 
"um lugar agradável e com música". Boa parte das pizzarias por aqui, segundo ele, são assim. 
As empresas aqui poderiam criar um sistema para quem quer comer algo rápido, vendendo 
pedaços de pizza baratos, oferecendo menos opções de sabores, para atender a quem quer 
algo "leve" antes de ir para casa. "Atenderiam um público que hoje raramente tem a chance 
de fazer uma refeição fora de casa", lembra. Kim também observou que em alguns 
restaurantes com rodízio, os clientes até comem mais do que a fome exige para sentir que 
tiveram um ganho sobre o que pagaram. "É muito diferente do conceito no exterior", compara.   
 
O Brasil têm exemplos de negócios que o professor gosta. A rede Casas Bahia, segundo ele, 
teve uma experiência incrível atingindo um público que passou a comprar porque eles 
ofereceram condições de pagamento diferenciadas, com prazo diluído. Com o etanol é a 
mesma coisa. "É um país pronto para o trabalho, populoso e grande, com muitas 
oportunidades", avalia.   
 
Enquanto não arruma um jeito de morar aqui, o autor criou um de seus institutos na região. 
Ele fundou e hoje comanda o Insead Blue Ocean Institute, que já possui sete parcerias com 
empresas, governos e instituições de ensino pelo mundo. A convite da Kimberly-Clark Brasil, 
instalou o Kimberly-Clark Blue Ocean Institute, que no mês passado graduou as primeiras 30 
pessoas. "Formaremos 30 profissionais a cada seis meses", orgulha-se o presidente da 
companhia no país, João Luiz Damato. O treinamento, chamado de pós-graduação pelo 
brasileiro, resultou na apresentação de quatro projetos já aprovados pela direção da empresa. 
"Eles devem chegar ao mercado entre seis meses e um ano e abrir novas possibilidades de 
negócio para a companhia", estima Damato.   
 
Entretanto, o setor corporativo não é o único foco da atenção de Kim e sua estratégia "oceano 
azul". O professor pretende ir além, apesar de admitir que não pretende desenvolver novos 
conceitos. "Uma tese por pessoa é mais do que suficiente. Eu acredito nesta idéia e vou 
continuar até o fim trabalhando com ela, mesmo que seja para descobrir que ela é ruim", 
brinca. É como a teoria da relatividade, de Albert Einstein, que continua valendo hoje tanto 
quanto na época em que foi apresentada, diz.   
 
Portanto, o professor pretende apenas ampliar o conceito já formulado. Estender a aplicação 
significa buscar o uso da estratégia "oceano azul" para indivíduos, para o ensino de negócios, 
para governos e tantas áreas quanto for possível. "Quero colaborar também com o 
desenvolvimento econômico e social", conta. Em escolas de negócios, por exemplo, acredita 
que o modelo atual, de pedir para os alunos um dia lerem um caso e no dia seguinte 
participarem de um debate sobre suas avaliações, é velho, "é oceano vermelho". Kim afirma 
que está trabalhando em algo diferente para ensinar, talvez usando filmes.   
 



Outro caminho de estudo é o "oceano azul" aplicado a pessoas. Para tanto, ele cria uma 
imagem paralela a uma aquarela. "Se você quer ser um líder diferenciado, pare de se 
preocupar com outros executivos", diz. A sugestão de Kim é que você se descreva, que aponte 
os pontos que considera fortes, os que acredita que precisa melhorar, tudo para descobrir que 
tipo de líder você é. Na seqüência, descreva alguém que admira e o pinte em uma tela. 
Finalmente, peça para alguém em quem você confie e o conheça bem, para que o desenhe, 
descrevendo que tipo de líder você é.   
 
Avaliando tudo, lado a lado, você saberá onde está o gap na sua postura. "Liderar por liderar é 
cair no lugar comum, todos ficam nesse terreno de mar vermelho de sangue, onde está a 
concorrência", diz. Isso se aplica a relacionamentos, entrevistas de emprego, trabalho e vários 
outros assuntos. É por isso que ele diz que só escreverá um livro na vida. "Todos perguntam 
porque eu não escrevo outros título e eu sempre digo que o primeiro é que vale", decreta. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 set. 2008, Eu & Investimentos, p. D10. 


