
ESTRATÉGIA
DEFINIDORA

em um mundo de
rupturas constantes
A tentativa da empresa de mobilizar o ecossistema
do setor em torno de uma nova visão competitiva é
uma tacada incerta. A abordagem estratégica certa
e infra-estruturas digitais modernas aumentam as
chances de sucesso.

John Hagel III, John Seely Brown e Lang Davison

GOOGLE VAI PARAR nas manchetes dos jornais ao anunciar a incursão no
setor de telecomunicações, provocando uma reação competitiva de em-
presas como AT&T, Verizon e outras líderes do setor nos Estados Unidos.
Paralelamente, a Google ajuda a dar forma à arena da publicidade com a
AdSense. E tanto Facebook como Salesforce.com — cada qual em uma área
muito distinta do mundo da alta tecnologia — revelam que estão abrindo
plataformas para desenvolvedores externos.

Essas iniciativas são exemplos de estratégias definidoras — estratégias que
mobilizam ecossistemas globais e transformam setores e mercados, muitas
vezes de forma dramática. Uma estratégia definidora é nada menos que a
tentativa de redefinir os termos da competição em um setor do mercado

Outubro 2008 ' Harvard Business Review 39



Estratégia definidora em um mundo de rupturas constantes

através de uma mensagem positiva e galvanizadora que pro-
meta benefícios a todos aqueles que seguirem os novos termos.
O que Bill Gates fez com a Microsoft no começo da década
de 1980 é um clássico exemplo. Gates declarou, basicamente,
que o poder computacional se deslocava inexoravelmente de
mainframes centralizados para o desktop. Quem quisesse ser
líder no setor teria de estar na mesa do usuário.

Uma coisa é bolar um lema convincente — "O futuro está
no desktop!". Outra, totalmente distinta, é convencer os outros
a colaborar para que a promessa se cumpra. Na verdade, a
estratégia definidora se ergue sobre estruturas profundas, que
descreveremos neste artigo. Explicaremos, também, por que o
momento atual, graças a vastas mudanças na infra-estrutura
digital global, é perfeito para promover estratégias definidoras
e se beneficiar delas. E mostraremos por que atores de um le-
que crescente de mercados e setores (e não só empresas de alta
tecnologia) podem e devem considerar essa aposta.

Estratégias definidoras não são novidade. Foram usadas com
grande êxito na Itália do Renascimento pelos Mediei, notada-
mente na atividade bancária. É possível encontrar exemplos

mais recentes em áreas distintas como transporte, serviços
financeiros e vestuário. A novidade, hoje, é uma espetacular
infra-estrutura capaz de fortalecer a empresa definidora e, ao
mesmo tempo, reduzir sua exposição a riscos. Relativamente
recentes, esses desdobramentos convertem a perspectiva de
sucesso da empreitada definidora de improvável e rara a sim-
plesmente difícil.

Naturalmente, toda estratégia triunfal pode ser vista, sob
certo aspecto, como estratégia definidora. Há quem redefina
mercados e setores com uma estratégia de aquisições e fusões
em série, tirando proveito de economias de escala e escopo até
então ignoradas. A inovação de ruptura também redefine mer-
cados, em geral por meio de incentivos negativos cujo recado,
na prática, é "quem não mudar agora vai ficar marginalizado,
desaparecer até". Os ícones clássicos da literatura recente da
estratégia — empresas como as americanas Dell e Southwest
Airlines — são exemplo de inovação de ruptura triunfal. Em-

bora possam ser poderosíssimas quando dão certo, essas es-
tratégias também concentram o risco na empresa definidora
— sendo, portanto, iniciativas nas quais a empresa aposta tudo.
Já a estratégia definidora traçada neste artigo se vale de in-
centivos positivos para mobilizar uma leva de outros atores:
participantes do ecossistema maior da definidora podem usar
a estratégia para gerar e obter enorme valor à medida que
aprendem — e dividem o risco — entre si.

Vejamos, agora, as mudanças em infra-estrutura que estão
tornando esse tipo de estratégia mais viável e atraente. Em
seguida, exploraremos os principais requisitos para a execução
de uma estratégia definidora positiva. Por último, veremos co-
mo traçar uma estratégia dessas usando uma rota de migração
pragmática que gere capacidade rapidamente.

Do sólido ao plasma —
infra-estrutura em mutação
Vivemos em uma era de mudança profunda e acelerada,
caracterizada por aquilo que a historiadora Carlota Perez cha-
ma de novo paradigma "tecnoeconômico". No livro Technolo-

gicol Revolutions and Finan-
cial Capital, a autora traça
uma visão contundente do
papel de infra-estruturas na
definição de uma atividade
empresarial. Grandes ino-
vações tecnológicas como
a máquina a vapor, a eletri-
cidade e o telefone fizeram
surgir infra-estruturas no-
vas, espetaculares. Inevita-
velmente, essa inovação de
ruptura transformava a in-
dústria e o comércio — mas
acabava por virar uma força
estabilizadora à medida que

empresas aprendiam a explorar seus recursos e adquiriam
confiança na nova ordem.

Esse padrão histórico — ruptura seguida de estabilização
— foi, ele próprio, rompido. Surge um novo tipo de infra-estru-
tura, fundado no ritmo sustentado e exponencial de avanço
na capacidade de processamento, de armazenagem, de trans-
missão de dados. E, já que tecnologias subjacentes evoluem
de forma rápida e contínua, não há perspectiva de estabili-
zação. Empresas e instituições sociais são obrigadas a correr
para assimilar e dominar essa base tecnológica, que melhora
a cada dia.

Esse processo cria correntes em constante fluxo que redefi-
nem instituições, identidades, práticas e relacionamentos, fa-
zendo do equilíbrio uma memória distante. A infra-estrutura
tecnológica central, no passado um sólido alicerce, hoje virou
plasma. Não surpreende que executivos do mundo todo sin-
tam crescente estresse ao observar o mutante cenário de ne-
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gócios. Sua reação natural é se concentrar em seus principais
mercados, recursos e regiões; é buscar maior controle sobre
ativos e atividades de maior valor para esse core; e de priorizar
o curto prazo e ter mais capacidade de reação. Só que isso tudo
costuma aumentar o estresse, em vez de aliviá-lo.

O que a nova infra-estrutura digital de hoje faz é dar a atos
e investimentos relativamente pequenos um impacto despro-
porcional a seu tamanho. Para usar uma metáfora do boxe,
uma empresa hoje pode lutar acima de sua categoria de peso.
A impressão é que isso deixaria uma novata em vantagem em
relação a empresas estabelecidas — mas as grandes também
podem entrar nessa onda. Afinal, contam com ativos imen-
sos, o que pode torná-las definidoras bastante credíveis. Para
chegar lá, será preciso repensar a abordagem à estratégia da
empresa e adotar novas práticas de gestão.

Repensar a substância da estratégia
O senso comum indica que, na ausência de equilíbrio, a adapta-
ção é a melhor estratégia. Segundo essa tese, um executivo terá

sucesso se conseguir detectar e reagir rapidamente às transfor-
mações a sua volta. Mas, por mais importante que seja a adap-
tação, não é aí que está a verdadeira oportunidade.

Consideremos os exemplos a seguir, de épocas e mercados
muito distintos: a campanha do americano Malcolm McLean
para promover o transporte em contêineres nas décadas de 1950
e 1960; a redefinição do setor de cartões de crédito {hoje chama-
do "setor de pagamentos") pela Visa na década de 1970; a turbi-
nada que a Microsoft e a Intel deram no mercado de microcom-
putadores no começo da década de 1980; as novas abordagens
da Li & Fung para orquestrar a cadeia de suprimento no setor
de vestuário nas décadas de 1980 e 1990; e, mais recentemente,
a influência da Google no mercado publicitário, a do Facebook
em redes sociais e a da Salesforce.com em software empresarial.
Em cada caso desses, como veremos depois, a empresa buscou
fazer algo muito mais ousado do que simplesmente moldar
o desempenho de suas próprias atividades — buscou, antes,
moldar o ecossistema global e, com isso, alterar radicalmente
setores e mercados.
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Se olharmos mais de perto, veremos que a estratégia em
cada exemplo desses conseguiu subverter noções vigentes de
risco e recompensa. Não é algo fácil, sobretudo em tempos de
incerteza. Confrontado pela rápida mudança, o executivo instin-
tivamente exagera os riscos aparentes e minimiza a potencial re-
compensa, tendência registrada na literatura da economia com-
portamental, incluindo no trabalho de Dan Lovallo sobre vieses
cognitivos em decisões estratégicas (veja, por exemplo, "Acordos
sem ilusões", HBR Dezembro 2007). Esse cálculo costuma pro-
vocar gestos tímidos ou inação. Para uma aspirante a definidora,
o desafio é alterar a equação — diminuindo o suposto risco e
maximizando a suposta recompensa. Em termos emocionais,
um bom definidor reduz o medo e aumenta a esperança. Bem
executada, a abordagem anima um grande número de atores a
fazer investimentos consideráveis e a tomar medidas enérgicas
para acelerar o avanço rumo ao desfecho desejado. Além disso,
dá o foco e os incentivos necessários para desencadear uma
inovação distribuída— à medida que milhares de participantes
especializados vão tentando satisfazer novas necessidades de
clientes e agarrar novas oportunidades de negócios. Embora
certas estratégias dependam da participação de muitas outras
empresas (como a de hipermercados ou a do íTunes, da Apple),
uma estratégia definidora busca dar incentivos e recursos para
a inovação distribuída em larga escala.

Os três elementos de uma estratégia definidora
Mudar a equação de risco e recompensa quando se define a
estratégia em momentos de rápida transformação envolve três
elementos interligados: uma visão definidora, que ajuda a focar
os participantes; uma plataforma definidora, que cria uma base
capaz de reduzir o investimento e o es-
forço exigidos dos participantes; e atos
e ativos definidores específicos, que con-
vençam os participantes de que a em-
presa definidora é séria e capaz de levar
a cabo as iniciativas definidoras (veja o
quadro "Como formular uma estratégia
definidora"). Juntos, esses três elemen-
tos ajudam o definidor a atrair e mobi-
lizar com rapidez uma massa crítica de
participantes — o que provoca fortes
efeitos de rede e torna difícil deter a
empresa definidora. Só que atingir essa
massa crítica pode ser extremamente
difícil, como atestam inúmeras tenta-
tivas frustradas de definição. Usaremos
os três elementos como lente para exa-
minar iniciativas de sucesso, tanto no
passado como no presente.

Estratégias definidoras já foram
usadas em um amplo leque de setores,
como mostram nossos exemplos. Uma
estratégia dessas é particularmente va-

VEJASEA
VISÃO É DEFINIDORA

" Visão expressa perspectiva sobre rumos
de longo prazo de um amplo setor ou
mercado — e informa como irá mudar?

• Visão identifica com clareza oportuni-
dades de negócios atraentes para uma
ampla gama de participantes?

H Visão vincula tais oportunidades expres-
samente a forças econômicas, culturais
e tecnológicas maiores que estariam
atuando sobre cenário de negócios?

• Visão é suficientemente ampla para
comportar desdobramentos inesperados
mas específica o bastante para nortear e
focar o raciocínio de executivos às voltas
com escolhas difíceis?

• Visão foi comunicada enérgica e conti-
nuamente pela cúpula a públicos exter-
nos e funcionários?

Não quer definir?
Que tal participar?

Nem toda empresa foi feita para ser definidora. Para exer-

cer esse papel é preciso ter a aspiração, a mentalidade, o

perfil de risco e os recursos de gestão certos — para não

dizer um presidente e um conselho que tenham poder e

enxerguem longe. Há, contudo, muitos outros papéis para

empresas interessadas em participar da estratégia defini-

dora de outras empresas. O participante deve ser capaz

de avaliar a força relativa das empresas definidoras que

poderia apoiar, bem como de definir seu próprio papel no

âmbito da oportunidade definidora. Precisa, especificamen-

te, determinar qual de três grandes papéis — influenciador,

hedger ou discípulo — lhe cai melhor.

liosa em setores com muitos participantes potenciais e grande
incerteza em relação ao futuro, em geral devido a rupturas de
cunho tecnológico, regulamentar ou ambos. Setores como o
de saúde, pagamentos eletrônicos, tecnologias de energia al-
ternativa e mídia parecem particularmente prontos para uma
estratégia definidora.

O sucesso na promoção de uma estratégia definidora exige a
tomada de riscos e insights singulares em relação ao cambian-
te cenário de negócios, tanto no nível macro como no micro.
Além disso, a empresa definidora precisa de gerentes capazes
de difundir a visão definidora (dentro e fora da empresa), criar

com o próprio esforço uma plataforma
definidora robusta e coordenar o rela-
cionamento com um grande número
de participantes externos. Essa estraté-
gia pode apresentar, portanto, desafios
especiais de desenho e execução. Aliás,
pouquíssimas empresas conseguiram
reunir todos os, três elementos de uma
estratégia definidora. Ainda que não le-
ve jeito para definir, a empresa pode se
beneficiar ao tomar parte na estratégia
definidora de outras empresas (veja o
quadro "Não quer definir? Que tal par-
ticipar?"). Seja como definidora, seja
como participante, vale a pena enten-
der as três principais dimensões de urna
estratégia definidora.

Primeiro elemento: visão definidora
O primeiro passo para moldar um se-
tor ou mercado em benefício próprio e
mudar a maneira como potenciais par-
ticipantes percebem oportunidades de

42 Harvard Business Review l Outubro 2008



Antes de decidir não
ser uma definidora...
...considere que praticamente
toda empresa pode se bene-
ficiar de uma tentativa, ainda
que infrutífera — um contras-
te feroz com outras abor-
dagens estratégicas. Uma
estratégia definidora baseada
em F&A, por exemplo, costu-
ma exigir um imenso capital e
pode triunfar ou naufragar em
função de premissas sobre
economias de escala ou es-
copo. Estratégias de inovação
de ruptura não raro exigem
um investimento considerável
logo de cara e a confiança
de que uma única empresa
dará conta da inovação em
toda sua extensão. Embora
haja alternativas para mitigar
O risco dessas estratégias,
suposições incorretas sobre o
timing ou o escopo da adoção
podem provocar perdas.
Moral da história: ainda
que não se considere uma
verdadeira definidora, tentar
entender a estratégia defini-
dora pode fazer sentido.

mercado. Ao alterar esse jeito de pensar, a empresa definidora
pode influenciar materialmente os supostos incentivos eco-
nômicos à participação. A definidora parte com uma visão de
longo prazo clara e contundente sobre o setor ou mercado em
questão. Essa visão decifra as forças fundamentais em ação,
ajuda todo participante a enxergar a recompensa e a agir de
acordo com isso e reduz supostos riscos ao tornar aparente-
mente inevitável o desfecho positivo. A visão definidora nunca
é detalhada demais; deixa muito espaço para ajustes. É, con-
tudo, clara o bastante para ajudar cada participante a tomar
decisões difíceis no curto prazo.

A clássica visão definidora articulada por Bill Gates no co-
meço da década de 1980 levou muitos executivos a visitarem
Redmond, no estado americano de Washington, durante um
período de grande perturbação e incerteza na indústria da
informática. Essa gente voltava dali confiante em que alguém
tinha uma visão instígante do rumo que o setor tomaria. Mais
importante ainda, a visão definidora de Gates ajudou esses
executivos a entender onde investir. Em um momento em que
muitas alternativas competiam por esse investimento, o cha-

mado a priorizar as oportunidades de maior retorno foi algo
extremamente útil. Já para o sucesso inicial da Microsoft, essa
visão definidora teve um valor incalculável.

A experiência da Microsoft expõe uma diferença impor-
tante entre a visão definidora e o modo como uma empresa
comumente emprega o termo "vísão". A visão de uma empre-
sa tende a ser estreita demais — descreve apenas o rumo da
empresa que articula a visão. Já uma visão definidora começa
com uma perspectiva clara sobre o rumo do mercado ou setor
em questão e articula as implicações geradoras de valor para
todas as empresas envolvidas. A visão definidora de Gates sem
dúvida valia para a Microsoft — mas valia também para qual-
quer um que quisesse ter sucesso na indústria da informática.
O ato criativo na visão definidora é imaginar o que um setor
ou mercado poderia ser e desafiar noções convencionais sobre
aquilo que o sucesso exige.

A visão da empresa também tende a ser ampla demais — a
descrever o futuro em termos vagos o bastante para acomodar
praticamente todo ato ou decisão. Embora deva estar em um
plano elevado o suficiente para computar a incerteza geral do
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mercado e deixar espaço para a experimentação e a inovação,
a visão definidora também deve ter um foco mais tangível em
onde investir energia, atenção e capital.

A Salesforce.com dá um exemplo relativamente recente de
uma visão definidora eficaz. Quando fundou a empresa, em
1999, Marc Benioff aproveitava palestras em eventos do setor
não para promover a nova empresa, como seria de esperar,
mas para descrever as forças fundamentais que, a seu ver, esta-
vam transformando a arena de aplicativos empresariais. Dois
temas dominavam seu discurso nessa época: primeiro, o clien-
te vinha ganhando poder — e as empresas que se mostravam
mais capazes de reagir à clientela e de administrar a relação
com clientes sairiam vitoriosas à medida que a competição no
mercado crescesse. Segundo, a melhor maneira de fornecer os
aplicativos para sustentar os imperativos centrados no cliente
seria como serviços baseados em redes, não como pacotes de
sofware instalados na empresa. Ao acessar o software como
um serviço, o cliente poderia reduzir seu próprio investimento
na infra-estrutura de TI e atualizar o software com muito mais
facilidade à medida que surgissem novos recursos.

Em uma época em que o modelo de negócios das líderes
do setor previa a implantação de grandes sistemas de soft-
ware empresarial nas instalações do cliente, a visão de Benioff
era incrivelmente distinta. Quando muitos se perguntavam
sobre o futuro do negócio de software empresarial, Benioff
indicou o caminho para a entrada de empresas especializadas
no mercado e deu a atores estabelecidos um novo foco para
seu investimento. Naturalmente, a Salesforce.com — cujo va-
lor de mercado chegou a US$ 8 bilhões
em menos de uma década — calhava de
ter um novo serviço online para apoiar
a automação da força de vendas. Mas
qualquer um que ouvisse Benioff sabia
que não era só um discurso de vendas. O
empresário tinha concebido uma nova
visão do futuro e se convertido em in-
cansável promotor dessa idéia.

Nessas primeiras exposições, Benioff
discorria longamente sobre a dinâmica
competitiva do cenário empresarial ge-
ral e sobre desdobramentos subjacentes
na infra-estrutura da tecnologia digital
— que estavam redefinindo a arena do
software. A platéia acabava convencida
de que o futuro por ele descrito era não
só instigante — mas inevitável. A incerte-
za se dissipou, a percepção do risco dimi-
nuiu e a recompensa por participar ficou
muito mais tangível. A única dúvida era
entre embarcar na onda imediatamente
(e colher parte dos benefícios iniciais) e
esperar e ter, quem sabe, mais dificuldade
para conquistar uma posição atraente.

• Plataforma promete benefícios
financeiros a potenciais participantes,
sobretudo ao reduzir custo de ade-
são, acelerar perspectiva de geração
de receita ou ambos?

- Plataforma comporta diversidade de
participantes e traz oportunidades
para geração de valor em vários
nichos distintos?

Capacidade da plataforma pode cres-
cer para acomodar grandes números
de participantes sem acarretar custos
inadmissíveis para definidora?

* É provável que gere retornos
crescentes à medida que aumenta
participação?

Sua funcionalidade seguirá evoluindo,
dando incentivo para que participan-
tes lidem regularmente com o dono
da plataforma e revelem o que estão
aprendendo e planejando?

O segundo componente de uma estratégia definidora é a plata-
forma definidora, uma série de padrões e práticas claramente
definidos que contribuem para a organização e o apoio de ati-
vidades de inúmeros participantes. Uma plataforma definido-
ra dá alavancagem — permite que um participante faça mais
com menos. A alavancagem sempre é valiosa em tempos de
alta incerteza, pois reduz o investimento e o esforço exigidos
para a busca de potenciais recompensas e, não raro, acelera o
retorno, reduzindo assim o risco.

Uma plataforma definidora costuma oferecer uma ou duas
formas de alavancagem: algumas dão alavancagem no desen-
volvimento — fruto, em geral, de novas tecnologias —, o que
reduz o investimento exigido para criar e fornecer produtos ou
serviços. A Salesforce.com, por exemplo, tem uma plataforma
(a Force.com) que permite a programadores externos criar
facilmente serviços de aplicativos para o mercado empresa-
rial; já o site Facebook.com traz ferramentas que permitem a
programadores lançar miniaplicativos, ou widgets, para usuá-
rios do Facebook. Observe que, em contraste com a AdSense,
outras iniciativas da Google, entre elas o Google Earth, dão
alavancagem no desenvolvimento e mobilizam programado-
res, mas carecem de uma visão definidora do mercado ou do
setor em geral — visão que seja comunicada de forma explícita
e agressiva. Daí serem mais bem caracterizadas como estraté-
gias de plataforma, e não como estratégias definidoras.

O segundo tipo de plataforma definidora dá alavancagem
na interação ao reduzir o custo e o esforço que um leque

distinto de participantes teria para coor-
denar suas atividades. Embora tal plata-
forma possa ter um componente tecnoló-
gico, seu grande valor está em uma série
de práticas e protocolos padronizados

— feitos para facilitar a interação. A plata-
forma AdSense da Google, por exemplo,
usa a tecnologia para conectar anuncian-
tes, provedores de conteúdo e potenciais
clientes, mas seu verdadeiro poder resi-
de em protocolos e práticas que regem a
maneira como um anúncio é submetido,
precificado, apresentado e pago. Com ela,
até os menores anunciantes e websites
podem investir o mínimo de tempo e es-
forço, com pouca supervisão da Google, e
ainda assim gerar valor uns para os ou-
tros — aumentando com isso a recom-
pensa de atores de nicho na cauda longa.
A genialidade e o poder dessa plataforma
definidora é que sua escalabilidade torna
a especialização pelos participantes mais
e mais atraente economicamente falan-
do — hoje, a AdSense pode conectar o
fabricante de um produto voltado ao
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Repensando o processo de
desenvolvimento da estratégia

Ã primeira vista, uma estratégia definidora pode parecer intimidante. Mas o fato
é que não exige, necessariamente, uma pesada mudança organizacional. Uma
série de medidas relativamente simples pode colocar a empresa na direção certa
e ajudá-lo a determinar se há uma oportunidade definidora atraente para a empre-
sa, o setor ou o mercado. Para tanto, a equipe executiva deve seguir a técnica
que chamamos de FAST(de focus, accelerate, strenghten e t/e it ai! together}.

Focar
Imagine como estariam mer-
cados e setores relevantes
em cinco ou dez anos mais.
inspire-se no planejamento
de cenários para considerar
cena rios futuros plausíveis,
estimando a probabilidade
de concretização de cada
cenário e projetando po-
tenciais implicações para a
empresa e outros participan-
tes. Promova exercícios cria-
tivos e retiros para explorar
iniciativas que aumentem as
chances de materialização
de um futuro mais favorável
a sua empresa.

Acelerar
Identifique duas ou três ini-
ciativas operacionais que, se
implementadas entre seis e
12 meses, mais acelerariam
o progresso rumo ao futuro
desejado pela empresa.
Especifique e chegue a
um acordo em relação aos
recursos essenciais para as
iniciativas operacionais em
questão e aos parâmetros
do sucesso.

Fortalecer
Busque saber que grandes
objetivos organizacionais
poderiam impedir a empresa
de avançar ainda mais rumo
a suas metas operacionais.
Identifique, especificamente,
os dois ou três obstáculos
organizacionais que, se su-
perados, mais contribuiriam
para acelerar o processo.

Juntar tudo
Integre todas as atividades
anteriores e faça ajustes
de acordo com o que foi
descobrindo ao longo do
caminho. Embora seja
incrementaíísta, a aborda-
gem FAST preza, acima de
tudo, o alinhamento entre o
desempenho no curto prazo
e a direção a longo prazo.
Sem visão de longo prazo,
passos pequenos — ainda
que firmes — não levarão a
empresa longe.

Não é preciso ser a definidora para usar a técnica FAST. Uma empresa que é apenas
participante pode se apropriar da direção de longo prazo de uma definidora relevan-
te — nunca esquecendo que toda empresa precisa ter bem definido o papel que
desempenhará a longo prazo no cenário de negócios sendo definido.

menor dos nichos com a maior base imaginável de possíveis
consumidores do produto.

Malcolm McLean, o americano que fundou a Sea-Land e
conseguiu moldar a indústria mundial de transportes, atingiu
a alavancagem na interação com uma forma muito distinta
de plataforma definidora. Ao conceber um contêiner inovador
com dispositivos de engate nos quatro cantos e mecanismos de
trava, e disponibilizar o projeto para o setor inteiro, McLean
estimulou um investimento mais generalizado — por autori-
dades portuárias, transportadoras e empresas de guindastes

—, o que acelerou a adoção do transporte em contêineres.
A Li & Fung (L&F) dá um exemplo extremo de platafor-

ma definidora que, até hoje, opera basicamente com o tele-
fone e o fax — tecnologias simples, de baixo custo e de fácil
acesso para os cerca de 10 mil parceiros. Uma vasta série de
protocolos coordena atividades complexas da cadeia de su-
primento por uma rede global que a L&F configura e recon-
figura para servir empresas de vestuário e de outros artigos
de consumo.

Às vezes, uma plataforma definidora pode garantir tanto
alavancagem no desenvolvimento como na interação, como
fez a da Visa nos primórdios da indústria de pagamentos. Uma
parte da plataforma da Visa envolvia a prestação de serviços
de processamento de operações com cartão de crédito pa-
ra bancos credenciados à rede — usando a tecnologia para
conectar um grande número de participantes. Isso reduzia
consideravelmente o investimento exigido para que um banco
atuasse na área de cartões, deixando a instituição livre para se
concentrar na concepção e no marketing de produtos — en-
quanto as atividades de processamento, de uso intensivo de
capital, eram executadas por terceiros especializados.

Outra parte da plataforma definidora da Visa garantia ala-
vancagem na interação ao definir uma estrutura de gover-
nança que permitia a um grande número de bancos controlar
conjuntamente a nova entidade empresarial enquanto a Visa
preservava sua capacidade de agir com rapidez e flexibilidade.
Com 90 dias de sua criação, em 1970, a Visa tinha recrutado
2.700 bancos; em sete anos, os cartões da bandeira geravam
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US$ 20 bilhões em transações e redefiniam, no processo, o
emergente setor de pagamentos.

Uma plataforma definidora garante forte alavancagem,
tanto para a empresa definidora como para participantes. Do
ponto de vista do participante, uma boa plataforma aumenta
a funcionalidade, reduz custos de adoção e acelera a geração
de receita — efeitos amplificados à medida que cresce a par-
ticipação. Ao incentivar a inovação distribuída entre partici-
pantes, uma plataforma pode produzir um rico ecossistema
com distintos nichos, permitindo que cada um se especialize
na área que mais conhece e evite competir de frente com
todos os demais participantes da mesma plataforma. Essa
diversidade tende a surgir em plataformas que oferecem um
amplo espectro de funcionalidade — espectro que pode ser
acessado por vastos contingentes de usuários com necessida-
des altamente específicas. A plataforma Wintel, por exemplo,
é forte porque fez surgir uma variedade praticamente infinita
de nichos de aplicativos e serviços que somam valor para o
usuário final e protegem a maioria dos participantes da com-
petição direta com os demais.

Da perspectiva de quem a controla, urna plataforma defi-
nidora ajuda a concentrar os fluxos
de conhecimento gerados do contato
entre participantes e empresa defini-
dora. Um exemplo é o da SocialMe-
dia Networks, uma nova definidora
no grande ecossistema do Facebook
que está montando uma rede de
programadores de aplicativos espe-
cializados e anunciantes. Ao agregar
dados de desempenho, a SocialMe-
dia dá aos participantes insights so-
bre como a estrutura de um aplica-
tivo pode aumentar seu apelo para
o anunciante. Ao variar a seqüência
daquilo que um usuário faz e vê em
pontos distintos do uso de um apli-
cativo, por exemplo, o programador
pode aumentar consideravelmente a
probabilidade de que o usuário vá cli-
car em um anúncio. Ao mesmo tem-
po, a SocialMedia ajuda a mostrar ao
anunciante como, em geral, mídias
sociais oferecem um contexto fértil
para a veiculação de mensagens a pú-
blicos relevantes. Em ambientes de
alta incerteza, o acesso privilegiado
a esse conhecimento pode ser uma
grande vantagem — e viabilizador
considerável, além de catalisador, da
inovação distribuída. A experiência
da SocialMedia expõe, ainda, a natu-
reza fractal da atividade definidora

VEJA SE

ATOS E ATIVOS SÃO DEFINIDORES
Empresas maiores, estabelecidas

• Tendo em vista outras iniciativas da empre-
sa, como convencer potenciais participantes
de que seu compromisso com esse projeto
é de longo prazo, ainda que haja reveses?

Empresas menores, estreantes

• Como a empresa terá acesso aos ativos que
provarão a potenciais participantes que ela
tem recursos suficientes para executar uma
estratégia definidora triunfal?

Todas as definidoras

• Que medidas foram tomadas para garantir
a potenciais participantes que sua empresa
não virá a competir com eles?

• A equipe executiva, o conselho e investido-
res importantes têm a tolerância ao risco
e a paciência para comprometer ativos e
tornar medidas essenciais para o sucesso da
empresa como definidora?

• Sua empresa é capaz de atrair e mobilizar
um número suficiente de participantes para
explorar o pleno potencial da plataforma
definidora?

• A equipe de liderança — sobretudo o
presidente — tem personalidade forte o
bastante para criar uma narrativa definidora
que seja plausível, vivida e atraente para
participantes?

— pois do processo de definição de um ambiente maior podem
surgir definidores secundários e terciários.

Terceiro elemento: atos e ativos definidores
O terceiro componente de uma estratégia definidora são os
próprios atos e ativos da empresa definidora. Até a visão defi-
nidora mais eletrizante e a plataforma definidora mais robusta
podem ser minadas pelo temor, entre possíveis participantes,
de que a empresa definidora possa não ter a convicção ou a ca-
pacidade necessárias para o sucesso. Por outro lado, é bem pro-
vável que os participantes também receiem que seu próprio
nicho de atividade possa ser vulnerável à concorrência de uma
forte definidora. Com medidas ousadas e um uso cuidadoso de
seus ativos a empresa definidora pode afastar esses temores.

Uma medida dessas define irrefutavelmente as intenções da
empresa. Vejamos o caso da Novell, empresa do setor de redes
de computação que seguiu uma estratégia definidora ao vender
o braço de hardware, que gerava 80% da receita. No começo da
década de 1980 a Novell viu a oportunidade de definir a arena
de redes de área local — categoria tecnológica nova e extrema-
mente importante surgida com a rápida penetração do PC em

empresas e a necessidade de conectar
esses computadores entre si e a apli-
cativos instalados em mainframes e
servidores gerais. A Novell criara um
robusto sistema operacional para re-
des de área local e tomara a drástica
decisão de vender parte da empresa
para acelerar a adoção desse sistema.

Para o restante do emergente setor,
o recado foi claro: tamanho era o com-
promisso da Novell com o sistema
operacional da rede que a empresa se
dispunha a abrir mão de parte consi-
derável de sua receita. Dramático, o
gesto indicou a outros fabricantes de
equipamentos de rede que era pos-
sível adotar o sistema da Novell sem
temer que a empresa viesse a compe-
tir com eles em seu core business. A
medida posicionou a Novell como
definidora de uma arena tecnológica
importante e transformou seu siste-
ma operacional no padrão da rede por
mais de uma década. A certa altura, a
empresa se diversificou —partiu para
outras áreas, desviando o foco da ativi-
dade principal, o sistema operacional.
Com isso, perdeu a liderança em redes
de área local. Para aspirantes a defini-
dora, fica a advertência: para dar certo,
uma estratégia definidora exige com-
promisso inarredável a longo prazo.
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Malcolm McLean tomou uma medida igualmente impres-
sionante para acelerar a adoção de sua plataforma definidora
para a indústria de transporte conteinerizado. Na década de
1960, o empresário liberou — livre de royalties — as patentes
dos dispositivos de canto e do mecanismo de trava à Interna-
tional Organization for Standardization. McLean podia ser
magnânimo com sua propriedade intelectual porque, como
principal acionista da Sea-Land, tinha muito a ganhar com a
ampla disseminação de padrões na arena.

Os ativos da empresa definidora também viram um fator
importante para convencer potenciais participantes a investir
na estratégia definidora. Nesse aspecto, empresas grandes, es-
tabelecidas, têm potencial vantagem como definidoras. Imen-
sos, seus ativos podem afiançar a credibilidade da visão e da
plataforma definidoras. Poucos duvidariam que uma empre-
sa dessas conta com recursos para respaldar uma estratégia
definidora. Já uma estreante, menor, enfrenta considerável
desafio nessa frente. Quem quer que considere investir em sua
estratégia naturalmente teria receio de que a empresa possa
não ter os ativos necessários. O risco de perda do investimento
é muito real.

Uma empresa menor, nova na área, pode obter acesso aos
ativos necessários por meio de relações estratégicas com em-
presas maiores, mais conhecidas. Em seus primórdios, a Micro-
soft reforçou a própria credibilidade com um acordo importan-
te com a Intel, a principal fabricante de microprocessadores.
Mais tarde, um acordo para fornecer o sistema operacional
dos computadores da IBM mostrou ao mundo que a empresa,
embora pequena, era uma força a ser considerada. Mais recen-
temente, a Microsoft exerceu o papel inverso com o Facebook,
dando credibilidade à (muito menor) candidata a definidora
ao fazer um investimento minoritário, mas importante. Em
outro exemplo recente, a Google — empresa estabelecida, mas
com experiência mínima no setor de telefonia — deu credibi-
lidade a sua plataforma de celular, o sistema operacional An-
droid, com a criação da Open Handset Alliance, consórcio que
reúne, entre outros nomes conhecidos das telecomunicações,
Sprint Nextel, T-Mobile, Motorola e Samsung.

Para dar mostras da capacidade de executar satisfatoria-
mente uma estratégia definidora a potenciais participantes
uma empresa definidora pode tomar as seguintes medidas:

Atingir massa crítica rapidamente, Quando bem executada,
uma estratégia definidora reúne uma massa crítica de partici-
pantes — o que, então, gera belos retornos crescentes. O desa-
fio, é claro, é chegar rapidamente a esse ponto crítico. Muitas
tentativas de definição naufragaram nessa difícil fase inicial.
Relações estratégicas com empresas importante s Já estabele-
cidas no mercado, podem acelerar a adesão de participantes.

Mobilizar multidões. Empresas definidoras precisam criar
esquemas institucionais e práticas de gestão que atraiam e
mobilizem um grande número de participantes. Embora toda
empresa trabalhe com parceiros para oferecer mais valor ao
mercado, nas duas últimas décadas muitas empresas diminu-

íram o número de participantes em suas operações de cadeia
de suprimento e distribuição para atingir uma eficiência maior.
À medida que potenciais definidoras se lançam em uma mobi-
lização em grande escala, isso gera um desafio nada trivial.

Como mostram os exemplos da Visa e da AdSense (da
Google), o sucesso de uma estratégia definidora exige o apoio
de considerável inovação institucional — que nem sempre
precisa assumir a mesma forma. A Visa criou uma rede di-
mensionável que abarca milhares de parceiros para prestar
serviços financeiros de alto rendimento em ambientes de alta
segurança. A AdSense criou uma rede econômica muito mais
frouxa — que recorre basicamente a incentivos financeiros
para atrair anunciantes e provedores de conteúdo e que mo-
biliza centenas de milhares de participantes comerciais em
escala global. Quem comanda um esquema desses deve estar
atento à variedade de modelos disponíveis de ecossistema,
aos critérios para a seleção do modelo mais adequado e às
melhores práticas de gestão para cada um (veja o quadro "Re-
pensando o processo de desenvolvimento da estratégia").

Redefinir constantemente. Uma vez desencadeados, retor-
nos crescentes costumam ser uma força poderosa, levando a
uma posição de mercado praticamente inabalável e a uma ge-
ração desproporcional de riqueza em relação às concorrentes.
Era, sem dúvida, o que ocorria no velho mundo do equilíbrio
pontuado, no qual intervalos relativamente longos entre uma
ruptura e outra permitiam ao definidor firmar sua vantagem
competitiva. Já no desequilíbrio sustentado do atual ambien-
te de negócios, surge um paradoxo. Embora seja maís fácil
conceber e colocar em prática uma estratégia definidora, é
mais difícil protegê-la uma vez estabelecida. Para triunfar,
hoje, uma estratégia requer uma sucessão de iniciativas de-
finidoras ao longo do tempo, em vez de um único big-bang
disruptivo a ser posteriormente explorado.

Em tempos turbulentos, há que saber moldar a turbulência a
nossa volta. Para tanto, é preciso criar um conjunto eficaz de
gestão que vá além da adaptação — que aspire a um papel
de definição. Em um nível ainda mais fundamental, é preciso
aprender a virar a nosso favor a instabilidade criada por infra-
estruturas digitais, o que exige mobilizar muitos outros parti-
cipantes para a criação de um futuro mais recompensador.
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