
NA HORA DE TRAÇAR a estratégia da empresa, o executivo quase sempre come-
ça com uma análise das condições do setor ou do entorno no qual opera. Em se-
guida avalia as vantagens e as desvantagens dos atores com os quais compete. Com
base na análise do setor e da concorrência, trata de estabelecer uma posição estra-
tégica na qual possa explorar a vantagem competitiva da empresa para superar as
rivais. Para obter tal vantagem, o normal é a empresa tentar se diferenciar da con-
corrência (cobrando mais por isso) ou derrubar custos. Dependendo da escolha, a
organização alinha sua cadeia de valor, criando no processo estratégias de produção,
marketing e recursos humanos. Com base nessas estratégias, define metas financei-
ras e reparte o orçamento.

A lógica por trás disso tudo é que as opções estratégicas da empresa são ditadas
pelo entorno. Em outras palavras, a estrutura dita a estratégia. Essa abordagem "es-
truturalista", que tem suas raízes no paradigma estrutura-conduta-desempenho da
teoria da organização industrial1, dominou o campo da estratégia nos últimos 30
anos. À luz dela, o desempenho da empresa depende de sua conduta, que por sua vez
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IDÉIA
EM RESUMO

» Há dois tipos de estratégia:
estruturalista (aquela que aceita
o meio no qual a empresa opera

como um fato) e reconstrutivista
(aquela que busca moldar
esse entorno).

» Na hora de escolher qual seria

a melhor para sua organização,
é preciso considerar o grau de
atração do mercado, os recursos
e a capacitação a seu dispor e

se sua empresa é mais inclinada,
estrategicamente falando, a com-

petir ou inovar. Empresas diversifi-

cadas seriam capazes de empregar
qualquer das duas abordagens.

» Seja qual for a estratégia eleita,
o sucesso só virá se a estratégia
vier acompanhada de um trio ali-

nhado de proposições voltadas a

distintos grupos de stakeholders:
compradores, acionistas e aqueles

que trabalham para a organização.

» É na natureza do alinhamento

ideal que essas abordagens diver-

gem. Estratégias estruturalistas
exigem que todas as três proposi-

ções busquem ou o baixo custo ou
a diferenciação. Já as propostas da
estratégia reconstrutivista buscam
garantir ambas as coisas, como

mostra o caso de Dubai, do iTunes
e da ONG britânica Comic Relief.

depende de fatores estruturais básicos como número
de fornecedores e compradores e barreiras à entrada.
É uma visão de mundo determinista na qual condi-
ções externas determinam as decisões tomadas pela
empresa para explorar essas mesmas condições.

Mas mesmo um exame superficial da história da
atividade empresarial revela inúmeros casos — do
Model T da Ford ao Wii da Nintendo — nos quais
a estratégia da empresa moldou a estrutura do se-
tor. Nos últimos 15 anos, desenvolvemos uma teo-
ria da estratégia — a estratégia do oceano azul —
que reflete o fato de que o desempenho da empre-
sa nem sempre é ditado pelo entorno competitivo
do setor2. Esse arcabouço pode ajudar a empresa a
reconstruir sistematicamente seu setor e inverter a

seu favor a seqüência estrutura-
estratégia.

A estratégia do oceano azul
tem suas raízes numa nova cor-
rente do pensamento econômi-
co, a do crescimento endógeno3.
Nela, o paradigma central é que
idéias e atos de atores isolados po-
dem moldar o cenário econômi-
co e setorial. Em outras palavras,
a estratégia pode ditar a estrutu-
ra. Chamamos essa abordagem de

"reconstrutivista".
Embora a abordagem estrutu-

ralista seja útil e relevante, a re-
construtivista é mais adequada
em certas condições econômicas
e setoriais. Aliás, a atual crise eco-
nômica acentuou a necessidade
de uma alternativa reconstrutivis-
ta. A primeira tarefa da liderança
de uma organização é, portanto,
definir a abordagem estratégica
certa para enfrentar os desafios
diante de si. Só que escolher a
abordagem certa não é tudo. Ca-
be à direção da empresa garantir
que a organização esteja alinha-
da com essa abordagem para pro-
duzir um desempenho sustentá-
vel. Já que a maioria dos execu-
tivos sabe o que fazer para que
a abordagem estruturalista surta
efeito, este artigo vai mostrar co-
mo alinhar a organização a uma
abordagem reconstrutivista para
produzir um desempenho eleva-
do e sustentável.

Qual a abordagem estratégica
certa em seu caso?
A abordagem certa é determinada por três fatores:
as condições estruturais nas quais a empresa opera,
seus recursos e capacitação e sua mentalidade estra-
tégica. Quando as condições estruturais de um setor
ou mercado são atraentes e a empresa tem recursos
e capacitação para estabelecer urna posição compe-
titiva viável, é bem provável que a abordagem es-
truturalista traga bons retornos (veja o quadro "Es-
colha a abordagem estratégica certa"). Ainda que o
setor não seja tão apetitoso, a abordagem estrutu-
ralista pode surtir efeito se a empresa tiver recursos
e capacitação para superar a concorrência. Nos dois
casos, o foco da estratégia é alavancar os pontos for-
tes da organização para produzir um retorno aceitá-
vel (já computado o risco) num mercado existente.

Já se as condições forem desfavoráveis para a em-
presa, sejam quais forem os recursos e a capacitação,
a abordagem estruturalista não é uma boa opção. É
o que costuma ocorrer em setores caracterizados
por excesso de oferta, competição acirrada e mar-
gens de lucro baixas. Nessas situações, a empresa de-
ve adotar uma abordagem reconstrutivista e traçar
uma estratégia que redefina as fronteiras do setor.

Ainda que o setor seja atraente, se as empresas
que já atuam ali forem sólidas e a organização não
contar com recursos e capacitação para disputar
com elas, a abordagem estruturalista não produzi-
rá um desempenho elevado. Neste cenário, a orga-
nização precisa conceber uma estratégia que crie
para si um novo espaço no mercado.

Quando as condições estruturais, os recursos e a
capacitação não apontarem claramente para uma
ou outra abordagem, a escolha certa vai depender
da mentalidade estratégica da organização. Uma
organização com pendor para a inovação, preocu-
pada com o risco de perder oportunidades futuras,
terá mais sucesso se adotar uma abordagem recons-
trutivista. Já a empresa inclinada a defender a posi-
ção estratégica corrente e relutante em se aventurar
por território desconhecido se sairia melhor com
uma abordagem estruturalista.

As três propostas da estratégia
Seja qual for a abordagem eleita, o sucesso da estra-
tégia depende do desenvolvimento e do alinhamen-
to de três propostas: (1) uma proposta de valor que
atraia compradores; (2) uma proposta de lucro que
permita à empresa ganhar dinheiro com a propos-
ta de valor; e (3) uma proposta de pessoas que mo-
tive aqueles que trabalham para ou com a empre-
sa a executar a estratégia. É no alinhamento dessas



proposições que as duas abordagens divergem.
Antes de prosseguir, queremos dar nossa defini-

ção de estratégia. As propostas de valor e de lucro
definem o conteúdo da estratégia — o que a em-
presa oferece ao comprador e como ganhará com
isso. A proposta de pessoas determina a qualidade
da execução. As três proposições da estratégia cor-
respondem ao sistema tradicional de atividade de
uma organização: o produto das atividades da or-
ganização é valor para o comprador e receita para
a empresa; os insumos são o custo de produção e o
pessoal para levar o produto ou serviço ao cliente.
Daí definirmos a estratégia como o desenvolvimen-
to e o alinhamento das três propostas acima para
explorar ou reconstruir o ambiente setorial e eco-
nômico no qual a organização opera.

Se não elaborar um trio coerente de proposições,
a empresa dificilmente chegará a uma estratégia
sustentável e de alto desempenho. Se as propostas
de valor e lucro forem fortes, por exemplo, mas a
proposta de pessoas não motivar os trabalhadores
ou outras partes interessadas, a organização pode
ter um sucesso temporário, insustentável. É o clás-
sico caso da falha de execução. Por outro lado, uma
organização que tenha uma proposta de pessoas
motivadora, mas careça de uma proposta sólida de
valor ou de lucro, vai conviver com um fraco de-
sempenho. É a falha de formulação.

Às vezes, cada proposição dessas precisa contem-
plar mais de um grupo de stakeholders — como
quando o sucesso da execução da estratégia depen-
de da adesão não só dos funcionários da organiza-
ção, mas também de gente de fora, como parceiros
na cadeia de suprimento. Na mesma veia, a empre-
sa de um mercado B2B pode ter de formular duas
propostas de valor: uma para os clientes e outra pa-
ra os clientes dos clientes.

Vejamos, agora, onde as duas abordagens diver-
gem. Na estruturalista, todo o sistema de ativida-
des da organização — e por conseguinte as propo-
sições de sua estratégia — precisa ser alinhado a
uma de duas vias claramente distintas: diferencia-
ção ou baixo custo, cada uma delas uma posição
estratégica diferente no setor. Dificilmente a estra-
tégia dará certo, por exemplo, se as propostas de va-
lor e de lucro estiverem alinhadas em torno da di-
ferenciação mas a proposta de pessoas for voltada
ao baixo custo. Já na abordagem reconstrutivista o
alto desempenho é resultado do alinhamento das
três propostas da estratégia tanto com a diferencia-
ção quanto com o baixo custo. Esse duplo alinha-
mento permite à empresa romper com o trade-off
vigente de valor-custo e abrir um novo espaço no

Escolha a abordagem
estratégica certa

mercado. Permite que a estratégia defina a estru-
tura. É, também, um alinhamento que produz uma
estratégia mais sustentável, em ambas as aborda-
gens. Embora seja possível imitar uma ou duas pro-
posições da estratégia, copiar todas as três, sobre-
tudo a proposta de pessoas, é difícil (veja o quadro

"Como alinhar a estratégia").
Cabe aos altos executivos da organização garan-

tir que cada proposta dessas esteja totalmente de-
senvolvida e que todas as três estejam alinhadas.
Somente esses líderes estão preparados para esse
amplo trabalho de estratégia; executivos com forte
inclinação para uma área específica — marketing,
manufatura, recursos humanos ou o que for — em
geral não enxergam o todo. A equipe de marketing,
por exemplo, pode dar atenção demais à proposta
de valor e de menos às outras duas. Já executivos
com viés para a produção podem negligenciar as
necessidades do comprador ou tratar o pessoal co-
mo variável de custo. Se não estiver ciente dessas
tendências, a liderança da organização dificilmen-
te traçará uma estratégia com um trio de propostas
devidamente alinhadas.
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Embora a maioria dos gerentes saiba como a es-
trutura define a estratégia4, há pouco conhecimen-
to sobre como alinhar as três proposições para que
a estratégia defina a estrutura. Na próxima seção do
artigo, vamos usar o caso da cidade-Estado de Du-
bai para mostrar como o alinhamento da estratégia
do oceano azul permite à organização reconstruir
seu entorno. Ao redefinir o papel e as atividades do
governo, Dubai criou uma das economias que mais
cresceram no mundo nas duas últimas décadas.

O alinhamento da estratégia do oceano azul
O sucesso de Dubai seria inconcebível 30 anos atrás.
Em seu deserto escaldante, praticamente não havia
estruturas de concreto. Eram poucas as oportunida-
des de trabalho e o setor de saúde era péssimo. A po-
pulação vivia em choupanas cobertas com folhas de
palmeira e criava ovelhas sob o sol implacável.

Decisões estratégicas tomadas pelos líderes do
emirado permitiram, no entanto, que Dubai supe-
rasse desvantagens estruturais aparentemente in-
transponíveis. O lugar é uma ilha de estabilidade
numa região politicamente turbulenta. Hoje, so-
mente 5% da receita de Dubai vem do petróleo e
do gás natural; uma década atrás, era 30%. Dubai é,
aliás, a única economia árabe cuja integração com
a economia mundial é considerável mesmo fora do
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setor de hidrocarbonos. Além disso, virou aos olhos
do mundo um importante centro de turismo e ne-
gócios. Dubai também está sofrendo com a crise, a
exemplo do resto do mundo, e seu futuro depende
da maneira como irá enfrentá-la. Mas a estratégia
reconstrutivista do oceano azul — alinhar as três
propostas da estratégia em torno da diferenciação e
do baixo custo — garantiu, até aqui, um crescimen-
to rentável sem precedentes ao emirado.

A proposta de valor de Dubai busca atrair o investi-
dor estrangeiro — cujo dinheiro sustenta o desenvol-
vimento econômico do Estado. Sua proposta de lucro
permitiu ao governo se beneficiar e obter receita des-
se investidor. Já a proposta de pessoas de Dubai moti-
vou seus cidadãos e parceiros externos — trabalhado-
res estrangeiros — a endossar as proposições de valor
e lucro do emirado e a apoiar sua estratégia.

Proposta de valor. Na raiz do sucesso de Dubai
está uma proposta de valor ao investidor estrangei-
ro diferente da de outras economias emergentes.
Essa proposta começa com mais de uma dezena de
modernas zonas francas com incentivos imbatíveis
para investidores. Na busca da diferenciação, o go-
verno permite o controle integral de empresas por
estrangeiros e livre repatriação de capital e lucros.
Para derrubar custos para investidores de fora, não
cobra tarifas de importação ou reexportação. A alí-
quota do imposto de renda nos primeiros 15 a 20
anos de operação de uma empresa é zero, e essa ca-
rência pode até ser estendida.

Para se diferenciar ainda mais e ao mesmo tem-
po reduzir custos para o investidor, Dubai acele-
rou o processo de abertura de empresas, permitin-
do que a autorização para a operação no emirado
saia em menos de uma hora. O cadastro todo é em
inglês e o sistema jurídico, transparente, é inspira-
do no modelo inglês (até o presidente da corte má-
xima é britânico). Dubai também oferece serviços
aeroportuários, portuários e de carga de nível inter-
nacional, para tornar mais eficiente a logística de fa-
zer negócios no emirado.

Dubai deu ao investidor estrangeiro um pacote
a um só tempo diferenciado e de baixo custo, com-
binação que garantiu seu forte crescimento. Com-
paremos sua proposta de valor ao investidor com a
de Xangai, maior centro comercial da China (veja o
quadro "Proposta de valor de Dubai"). Xangai im-
põe ao investidor estrangeiro um sistema jurídico
complexo e opaco e exige que empresas que quei-
ram se instalar ali conheçam as normas, os costu-
mes e a política do país. Embora a economia de Xan-
gai esteja entre as maiores e as que mais crescem no
mundo, Dubai se saiu melhor em vários quesitos.



Proposta de lucro. De onde Dubai tira receita
para sustentar o Estado, uma vez que o imposto de
renda de pessoa jurídica e de pessoa física é nulo? O
emirado buscou maneiras diferenciadas de gerar ar-
recadação, enxugando ao mesmo tempo a estrutu-
ra de custos. Diferentemente de outros Estados ára-
bes, Dubai é governada como um grande empreen-
dimento comercial. Um lema de seu governante, o
xeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, seria "o
que é bom para os negócios é bom para Dubai". Em
vez de apostar em fontes típicas de receita, como a
tributação de empresas e da população, o que deses-
timularia o investimento estrangeiro, o governo in-
vestiu na infraestrutura que sustenta a atividade do
investidor: serviços de carga e portos, transporte, tu-
rismo, aviação, desenvolvimento imobiliário, comér-
cio exportador e telecomunicações. Com esse inves-
timento, o governo conseguiu lucrar diretamente
com sua proposta de valor singular, de baixo custo.

Um exemplo é o da DP World, da qual o governo
controla 80% por meio da Dubai World. A DP World
opera, em Dubai, o porto e o complexo de Jebel Ali,
onde estão instaladas mais de 6 mil empresas. Outro
exemplo é o da incorporadora Nakheel, estatal que
hoje se encontra entre as maiores do setor no mun-
do. A Nakheel pretende erguer metade de todos os
projetos residenciais previstos para o emirado nos
próximos dez anos, permitindo ao governo lucrar ao
atender à demanda de imóveis por trabalhadores es-
trangeiros. Graças à Emirates Airlines, outra estatal,
Dubai também ganha com o alto volume de carga e
gente a trabalho desembarcando no emirado. Com
toda essa atenção ao investidor estrangeiro, as esta-
tais de Dubai foram ganhando experiência para mon-
tar operações globais que trazem ainda mais dinhei-
ro. A DP World, por exemplo, hoje opera mais de 50
portos em 31 países. O resultado
foi o forte crescimento da receita
do Estado e a reputação mundial
de qualidade.

A proposta de lucro de Dubai
não é só diferenciada: o desenvol-
vimento econômico e a rentabili-
dade do governo são reforçados
pela aposta simultânea em baixos
custos. Em Dubai, um estrangeiro
é sempre um estrangeiro: cerca de
80% da população, que não para
de crescer, hoje vem de fora. Ao restringir a cidada-
nia, o governo reduziu ao mínimo seus deveres so-
ciais. Além disso, tendo tomado a decisão estratégi-
ca de virar parte dos Emirados Árabes Unidos, Du-
bai não precisa de uma autoridade monetária, de

um exército ou de um corpo diplomático próprios.
Abu Dhabi, capital dos emirados e dona de vastas
reservas de petróleo, assume a maior parte do cus-
to de manter o governo federal. Esses fatores deram
origem a uma proposta de lucro que rompe o trade-
off normal entre valor e custo (veja o quadro "Pro-
posta de lucro de Dubai").

Proposta de pessoas. Dubai virou um lugar cos-
mopolita, com mais de l milhão de habitantes oriun-
dos de mais de cem países do mundo todo. Com es-
sa invasão de estrangeiros, muitos deles ocidentais
e asiáticos, como foi possível pre-
servar as tradições árabes e incu-
tir em seus cidadãos a tolerância
social? E, sem benefícios sociais
ou direitos da cidadania a ofere-
cer, como conseguiu atrair o ta-
lento estrangeiro crucial para que
o governo pudesse executar sua
estratégia? Simples: criando, para
cada grupo desses, uma proposta
de pessoas que garantiu valor di-
ferenciado e custos baixos. A pro-
posta de pessoas inclui tanto fato-
res econômicos como emocionais.
Isso porque esses fatores podem
ou trazer benefícios para o indiví-
duo ou impor um custo conside-
rável a sua sobrevivência.

Vejamos, primeiro, a proposta
voltada aos cidadãos do emirado.
Quem é dali tem acesso a uma
rede de proteção social generosa

Propostas
da estratégia
de Dubai
O painel da estratégia é um esquema

analítico criado durante nossa pes-

quisa sobre a estratégia do oceano
azul. Pode ser usado para expressar
as três propostas da estratégia de

uma empresa. O eixo horizontal exi-

be tudo o que a organização oferece.
O vertical indica o nível de cada que-

sito. O perfil estratégico é uma re-
presentação gráfica do desempenho
relativo da organização em todos es-
ses quesitos cruciais. Vemos abaixo

o perfil estratégico das três proposi-
ções da estratégia de Dubai na com-

paração corn outros mercados emer-
gentes e países árabes.

Baixo
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e emprego público praticamente garantido. O ci-
dadão recebe vasta ajuda do Estado, o que inclui
assistência médica, licença médica e maternidade,
creche, educação gratuita ou subsidiada, aposenta-
doria, seguro desemprego e, em certos casos, auxílio
moradia e seguro por invalidez. Tudo isso melhorou,
e muito, a qualidade de vida dos dubaienses.

Ao mesmo tempo, o governo tomou providên-
cias para preservar a cultura e as tradições do emi-
rado, em parte com a promoção de fronteiras vir-
tuais entre cidadãos e estrangeiros. Aos cidadãos, o
governo concede — de graça — terrenos na peri-
feria da cidade, além de financiamento sem juros
ou subsídio para construção do imóvel. As crian-
ças freqüentam escolas árabes perto de casa, onde

recebem a educação tradicional muçulmana e tam-
bém uma educação moderna. Aqui, valores e nor-
mas culturais tradicionais do mundo árabe ocupam
papel central. E, graças à pequena população nati-
va e à receita de investimentos empresariais, o bem-
estar dos dubaienses é financiado pelo governo sem
nenhum custo para o cidadão (veja o quadro "Pro-
posta de pessoas de Dubai para o cidadão").

A proposta de pessoas de Dubai para o estrangei-
ro é igualmente atraente. Como a renda não é tri-
butada, um salário já generoso fica melhor ainda. A
moradia é relativamente barata; um estudo recen-
te revelou que imóveis de alto padrão no emirado
custam entre 20% e 30% a menos do que em outros
grandes centros comerciais. Dubai se diferencia de

países em desenvolvimento como Chi-
na e índia por permitir que o estrangei-
ro adquira imóveis no país. Com esses
incentivos atraindo imigrantes, surgiu
ali um ambiente multicultural; quase
todo mundo pode encontrar um peda-
cinho de casa em Dubai: vinhos france-
ses, sáris indianos, comida japonesa. O
lugar tem até a maior pista de esqui co-
berta do mundo. Em suma, a proposta
de pessoas de Dubai garante ao traba-
lhador estrangeiro uma experiência ri-
ca e única a um custo baixo.

Como mostra o exemplo de Dubai, o
alinhamento das três proposições da es-
tratégia produz sinergias que se poten-
cializam. Com uma instigante proposta
de valor, diferenciada e de baixo custo,
o emirado atraiu empresas estrangeiras
e, ao servi-las, achou um jeito novo e lu-
crativo de ganhar dinheiro. E por suas
propostas de valor e de pessoas terem
sido chamariz para tantos imigrantes,
Dubai conseguiu criar um entorno cos-
mopolita que atrai turistas e residentes
por seus próprios méritos. Por último, a
proposta de lucro permitiu a Dubai re-
duzir os gastos públicos e usar a recei-
ta da atividade empresarial para rein-
vestir em empresas, dando ao investidor
estrangeiro ainda mais motivo para se
estabelecer no emirado, e garantir aos
cidadãos dubaienses uma qualidade de
vida com a qual seus antepassados nem
sonhariam. Obviamente, essas sinergias
podem ser enfraquecidas por choques
externos como a atual crise mundial.
Mas, se e quando Dubai se recuperar da



crise, voltarão a ganhar força.
O alinhamento da estratégia do oceano azul não

vale só para o governo, mas para empresas e entida-
des sem fins lucrativos também (veja o quadro "Ali-
nhamento das três propostas da estratégia na Comic
Relief" para detalhes sobre o uso no terceiro setor).

Quando a estratégia não está alinhada
Nossa pesquisa sugere que muitas das inovações
que inauguraram um mercado não viraram negó-
cios sustentáveis em grande parte devido à inca-
pacidade de alinhamento das três propostas da es-
tratégia. Peguemos o caso do Napster, o programa
de troca de arquivos de áudio. Fundada em 1999, a
empresa atraiu mais de 80 milhões de usuários re-
gistrados com sua proposta de valor: um software
simples, fácil de usar, para permitir a indexação, a
busca e a livre troca de música entre computadores
espalhados pelo globo. Mas, um ano depois de lan-
çado, o Napster estava sitiado.

Com medo de que a troca gratuita de arquivos
fosse destruir suas vendas, as gravadoras de discos
procuraram a Napster para chegar a um modelo de
divisão da receita bom para os dois lados. Só que a
empolgação com o espetacular crescimento impe-
diu a Napster de ver que precisava de uma proposta
de pessoas que contemplasse esse grupo tão crítico.
Em vez de trabalhar com as gravadoras para mon-
tar um esquema no qual todos saíssem ganhando, a
Napster declarou, toda beligerante, que avançaria
com ou sem o apoio da indústria fonográfica. O res-
to é história: uma enxurrada de processos por vio-
lação de direitos autorais obrigou a Napster a tirar
o programa do ar antes que pudesse ter criado uma
proposta de lucro para se beneficiar da imensa base
de usuários. Sem uma estratégia com três propostas
alinhadas, a inovação pioneira da Napster não con-
seguiu ter sucesso comercial.

Comparemos o caso da Napster com o da
Apple, que lançou o site iTunes Music Store em
2003 e, no intervalo de cinco anos, virou a maior
vendedora de música nos Estados Unidos. Assim
como o programa da Napster, o iTunes tinha uma
proposta de valor instigante: na loja virtual de dis-
cos, o consumidor podia escolher entre mais de 200
mil músicas (muitas delas exclusivas), ouvir trechi-
nhos de 30 segundos e baixar cada faixa por US$
0,99 (ou um álbum inteiro por US$:9,99). O iTunes
garantia, ainda, som de alta qualidade e recursos in-
tuitivos de busca e navegação.

Mas a Apple não parou aí. Criou uma proposta de
pessoas atraente para as cinco grandes gravadoras.
Desde o início, a Apple teve o apoio de BMG, EMI

Alinhamento das
três propostas da
estratégia na
Comic Relief
A ONG britânica Comic Relief foi criada em 1985, Vinte anos

depois, a marca atingiu 96% de reconhecimento (brand aware-

ness) nacional num mercado saturadíssimo. Só no Reino Unido,

já arrecadou mais de £ 550 milhões junto a grandes doadores,

famílias de baixa renda e até crianças. A Cornic Relief mudou o

mundo da arrecadação filantrópica.

Proposta de valor. Entidades beneficentes tradicionais ex-

ploram o sentimento de culpa e a piedade para arrecadar fun-

dos, buscam obter (e reconhecer) grandes somas de doadores

mais velhos (e com um belo patrimônio) e captam recursos o

ano todo. Já a Comic Relief usa uma abordagem inovadora: o

Red Nose Day. Esse dia mistura iniciativas inusitadas da socie-

dade com uma maratona televisiva repleta de celebridades, a

Red Nose Night. Qualquer um pode participar: basta comprar

um nariz de palhaço por uma libra ou fazer alguma "palhaçada"

patrocinada pelos amigos. Até a menor doação é valorizada e

reconhecida. A Comic Relief promove essa experiência singu-

lar a cada dois anos, para que o público não perca o interesse

nern se sinta importunado. Sua proposta de valor permite que o

doador a um só tempo dê sua contribuição e se divirta — e sem

gastar muito. Hoje, o Red Nose Day é praticamente um feriado

nacional no Reino Unido.

Proposta de lucro. A Comic Relief tem uma máquina de fa-

zer dinheiro imbatível: a maratona televisiva Red Nose Night,

Embora seja uma grande produção, seu custo é zero. Emissora

de TV, produtoras e celebridades trabalham de graça, O Red No-

se Day também tem custo baixíssimo, pois o público se encarre-

ga da maior parte da arrecadação. Ao contrário de ONGs britâ-

nicas tradicionais, a Comic Relief não gasta fortunas com publi-

cidade, pois o dia nacional da palhaçada já atrai os holofotes da

mídia. E já que a ONG repassa fundos a outras entidades bene-

ficentes, em vez de lançar programas parecidos num mercado

já saturado, seus custos são baixos, o que cria uma proposta de

lucro diferenciada e de baixo custo.

Proposta de pessoas. Com uma pequena equipe de profis-

sionais motivados e inspirados por sua proposta de valor, a Co-

mic Relief foca sua proposta de pessoas na população em geral,

em empresas e em celebridades cujo apoio é necessário para

tornar sustentáveis as propostas de valor e lucro. A organização

faz cada grupo desses sentir orgulho de tomar parte na emprei-

tada e dá a todos a oportunidade de contribuir para um mundo

melhor com bom humor — a um custo financeiro baixo ou nu-

lo. Empresas e artistas também recebem uma bela publicidade

gratuita, Essa proposta de pessoas diferenciada, de baixo custo,

atrai gente de todos os estratos socioeconômicos.
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Group, Sony, Universal Music Group e
Warner Bros. Records. Isso porque garan-
tia que todo arquivo fosse baixado com a
devida proteção do direito autoral e pa-
gava às gravadoras US$ 0,65 a cada fai-
xa vendida. E já que; além de gerar re-
ceita com cada música baixada o iTunes
também estimulava a venda do iPod, o
já popular aparelhinho da Apple, a loja
virtual criou um ciclo positivo de lucro
entre as duas plataformas. O alinhamen-
to das propostas de valor, lucro e pessoas
do iTunes inaugurou uma nova era na in-
dústria da música. Além disso, é difícil de
imitar — tanto que, até hoje, nenhuma
outra loja virtual de música conseguiu se
estabelecer com força no mercado.

O caso Napster/iTunes é uma história
que se repete com freqüência. Embora
inovações voltadas a criar novos mercados tenham
nítida importância estratégica para o crescimento
rentável de uma organização, todos sabemos que
muitas produzem um sucesso apenas temporário
— ou simplesmente não emplacam. Quem sabe, por
exemplo, que empresa criou ou lançou primeiro
o videocassete? Quando fazemos essa pergunta a
uma platéia de MBAs e executivos, a resposta qua-
se sempre é Sony ou JVC. Quando perguntamos
que empresa foi pioneira no desenvolvimento do
microcomputador, quase sempre ouvimos IBM ou
Apple. Nos dois casos, a resposta está errada. O video-
cassete foi criado por uma empresa chamada
Ampex. O micro, pela MITS (Micro Instrumenta-
tion and Telemetry Systems). Os nomes Apple, IBM,
Sony e JVC vêm à mente porque foram elas que
chegaram primeiro ao alinhamento da estratégia e,
com o sucesso comercial, estabeleceram sua marca
naquele mercado. Em 20 anos mais, que empresa
será lembrada como a pioneira da música na inter-
net, Apple ou Napster?

A grande lição é que nenhum executivo deveria
ficar muito animado com a inovação por si só. Ela é
só o começo. A verdadeira diferença entre o sucesso
e o fracasso está no alinhamento da estratégia. En-
quanto não aprender essa lição, a empresa vai conti-
nuar desperdiçando bilhões em recursos com inova-
ções que criam mercados, mas não emplacam.

O desafio de liderança
Com um crescente número de empresas, governos e
organizações do terceiro setor às voltas com um en-
torno e com condições estruturais desfavoráveis, o
líder já não pode seguir a prática comum de deixar

que a estrutura dite a estratégia em toda e qual-
quer situação. Os desafios econômicos que a orga-
nização hoje enfrenta sublinham a importância de
entender como a estratégia pode moldar a estrutu-
ra. Não significa, contudo, que a abordagem estru-
turalista já não seja relevante. É só pegar qualquer
empresa com operações diversificadas. Cada divi-
são de negócios enfrenta condições estruturais dis-
tintas com recursos e capacitação distintos, além de
ter uma mentalidade estratégica distinta. Para al-
gumas, uma abordagem estruturalista será melhor;
para outras, uma abordagem reconstrutivista. Pre-
missas e teorias dessas duas correntes da estratégia
são distintas, e nenhuma, por si só, é suficiente para
contemplar as condições empresariais e estruturais
que a organização enfrenta hoje e enfrentará no
futuro — condições variadas, em evolução. Para o
líder, o desafio é garantir que haja um vigoroso de-
bate sobre a abordagem estratégica certa para cada
negócio e, em seguida, incorporar o espírito dessa
abordagem para traçar a estratégia certa para essa
unidade — seja ele um modelo de estratégia com-
petitiva estruturalista, seja um modelo de estraté-
gia do oceano azul reconstrutivista. Você e sua or-
ganização estão prontos para o desafio?
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