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O conhecimento é algo que sempre está mudando, se alterando. Assim também é com sua 
aplicação relevante na sustentabilidade das organizações. O conhecimento também tem prazo 
de validade. Quantas obras, depois de pouco tempo, foram simplesmente esquecidas? Quantas 
teorias caíram por terra depois de uma mudança forte no ambiente de aplicação? Mas algumas 
se tornam verdadeiros clássicos, sendo testadas em diferentes momentos e ambientes. Ser um 
clássico não significa que seja imutável, perfeito, que não possa ser adaptado, melhorado ou 
ajustado. Tudo depende do fôlego do autor. Na verdade, os clássicos também têm que provar 
que merecem continuar sendo clássicos. Outro aspecto interessante no conhecimento diz 
respeito à busca pela melhor alternativa absoluta. Ela não existe num mundo contingencial, 
em que as coisas dependem de variáveis nem sempre claramente identificadas e entendidas. 
 
É nesse contexto que deve ser saudado o relançamento de "Competição", de Michael Porter. 
Trata-se de uma edição revisada e ampliada que contém alguns dos trabalhos mais relevantes 
do guru da estratégia empresarial. Para muitos, Porter é a grande e definitiva referência da 
escola do posicionamento. É contestado, porém, por alguns pesquisadores, pela forte 
perspectiva de consultoria, que acaba se convertendo em sucesso pela utilidade da 
abordagem. Também é referenciado como não sendo o único a ter tratado alguns dos temas 
relevantes em relação aos quais é lembrado. No mundo do conhecimento, muito mais do que a 
continuidade, a ruptura com vertentes anteriores tem se mostrado como uma força. 
 
Qual a relevância desse relançamento? Vivemos um momento complicado no ambiente de 
negócios: a crise financeira vai tomando formas distintas nos vários ambientes internacionais e 
podemos observar diferentes percepções dos executivos: em dado momento, alguns agem 
como se a crise não existisse e outros acham que o mundo pode até acabar na semana 
seguinte. Depois de algum tempo, as diferenças vão diminuindo e o que vale é continuar no 
jogo. Em cada ambiente geográfico, a crise tem diferentes impactos, intensidades e mesmo 
"timing" de manifestação. Embora tenha começado com a questão creditícia, sua superação 
deve envolver muitas ações ligadas à gestão das organizações e não apenas à iniciativa de 
órgãos governamentais reguladores do mercado. A parte dos órgãos reguladores é o empurrão 
necessário para o carro sair do lodaçal, mas não suficiente para que ele volte a rodar. É nesse 
momento que falar sobre estratégia é relevante e oportuno: são as organizações que vão 
retomar seus rumos. Algumas sairão da crise com mais força e outras ficarão na história, como 
coisas do passado. 
 
A estratégia deve guiar as organizações, dando uma direção, estabelecendo prioridades, na 
dimensão do possível para cada uma. Essa é a parte interessante do jogo: o famoso capital 
intelectual, muito lembrado mas nem sempre efetivamente utilizado e protegido, será o fator 
decisivo para quem vai e para quem fica na estrada da história. Nesse momento, vale uma 
antiga orientação de Porter, óbvia como conceito, mas complicada em termos de 
operacionalização: você tem que ser diferente. Simples, pragmático e direto.  
 
Boa parte dos artigos contidos no livro foi elaborada quando da invasão do mercado americano 
pelos empresários japoneses. Porter foi muito feliz ao mostrar que a solução para aquela crise 
estava lá fora, no ambiente externo à empresa, no mercado, na concorrência, no fornecedor. 
O mercado americano vivia um momento em que as empresas estavam voltadas para dentro 
da organização, olhando para o umbigo, desconhecendo e não se preocupando concretamente 
com o que ocorria fora de seus muros. Alguns elementos organizados por Porter, e que ainda 
continuam relevantes, são as cinco forças competitivas que moldam a estratégia: a cadeia de 
valor, a vantagem competitiva das nações, soluções competitivas para problemas sociais, 
filantropia e responsabilidade social.  
 
Uma das aplicações mais evidentes das ideias de Porter que já vi partiu de um executivo de 
sucesso que colocou uma enorme placa na entrada da sala dos vendedores, na qual se lia: "O 
cliente não está aqui!" Ele tinha o conceito das cinco forças no sangue e sua equipe soube o 
que fazer. Embora Porter seja um autor mais citado do que realmente lido e entendido, sua 
lógica é fortíssima e as organizações que buscam soluções pragmáticas para seus problemas, 



de maneira relativamente rápida, correm nessa direção. Num ambiente de guerra como este 
em que vivemos, faz todo sentido ser rápido e incisivo nas ações em uma direção definida. 
Aliás, Porter deixa claro que, entre ser o melhor e ser o único, a segunda opção traz vantagens 
indiscutíveis. Haja agressividade! 
 
Muitos executivos são sedentários incorrigíveis e nem passam perto de uma academia. 
Entretanto, têm como "esporte" a visita a livrarias de aeroporto para encontrar alguma coisa 
para fazer enquanto o voo não sai. Que tal trocar a autoajuda por uma revisão de 
conhecimentos? Ler Porter, por exemplo, poderia ser menos efetivo para tirar tensões, mas 
poderia contribuir para uma posterior lição de casa no repensar o seu negócio. Na área 
acadêmica temos uma expressão muito interessante quando fazemos a mesma coisa durante 
muito tempo: reconstituir o óbvio. Em algum momento, algo se perde, já que, a partir de um 
conceito, focamos tanto a prática que o conceito fica distorcido.  
 
Não sei se a crise vai derrubar gurus, além de empresas. No que se refere a Porter, apostaria, 
pela capacidade que ele tem demonstrado de trazer novos temas, contemporâneos, que 
continuará a ser um clássico.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 abr. 2009, Eu & Investimentos, p. D10. 


