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DIFERENCIAÇÃO É A essência da estratégia, a princi
pal fonte de vantagem competitiva. Uma empresa 
ganha dinheiro não só ao executar uma tarefa que 
tenha valor, mas por ser diferente das concorrentes 
de um modo que lhe permita atender a sua principal 
clientela de um jeito melhor e mais rentável. 

Quanto maior a diferenciação, maior a vantagem. 
Peguemos a Tetra Pak, que em 2010 vendeu mais de 
150 bilhões de embalagens em 170 mercados ao re
dor do mundo. Os recipientes cartonados da Tetra 
Pak aumentam a vida útil do produto e eliminam 
a necessidade de refrigeração. Seu formato — qua
drados e pirâmides, por exemplo — garante que o 
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empilhamento em caminhões e gôndolas seja mais 
eficiente do que o da maioria das latas ou garrafas. 
Máquinas que utilizam o material laminado exclusi
vo da empresa permitem operações de alto volume 
de envase de bebidas e lácteos. Estas três caracterís
ticas deixam a Tetra Pak bem à frente das concorren
tes e permitem que produza uma embalagem que 
mais do que compensa o custo. 

Ao estudar empresas que sustentaram um desem
penho elevado por anos a fio, descobrimos que mais 
de 80% delas tinham, no centro da estratégia, uma 
diferenciação dessa natureza, bem definida e de fá
cil compreensão. A diferenciação da Nike reside no 
poder da marca, no relacionamento da empresa com 
atletas de alto nível e no característico design de seus 
produtos — design focado no desempenho. A dife
renciação da companhia aérea Singapore Air vem da 

combinação única de serviços de alta categoria a cus
to razoável para quem percorre longas distâncias a 
trabalho. A diferenciação da Apple está em profun
dos recursos de programação de software simples de 
usar, no sistema integrado iTunes e na simplicidade 
do design e da linha de produtos (que se resume a 
cerca de 60 itens principais). 

É possível achar empresas de alto desempenho 
como essas na maioria dos setores. Em se tratando 
de mercados efervescentes, a realidade é a seguin
te: a longo prazo, a diferenciação estratégica e a exe
cução de uma empresa pesam muito mais para seu 
desempenho — segundo nossa pesquisa, no mínimo 
quatro vezes mais — do que o setor no qual calha de 
estar. Todo setor tem líderes e lanterninhas — e líde
res em geral são os mais diferenciados. 

Mas a diferenciação tende a diminuir com o tem
po, e não só porque as concorrentes se desdobram 
para miná-la ou imitá-la. Não raro, o verdadeiro 
problema é interno: o crescimento gerado por uma 
triunfal diferenciação traz complexidade, e uma 
empresa complexa tende a esquecer qual é seu forte. 
Há uma proliferação de produtos. Aquisições a afas
tam de seu core. O pessoal na linha de frente, mais e 
mais distante da sala do presidente, perde a noção 
das prioridades estratégicas da empresa. A falta de 
nexo mata economias de escala e derruba a capaci
dade da empresa de aprender. Não é de admirar que 

"reinvenção" e "ruptura" tenham virado palavras de 
ordem; empresas assoladas pela complexidade e a 
perda da diferenciação acabam concluindo que pre
cisam repensar o modelo de negócios inteiro de for
ma rápida e drástica, sob o risco de serem superadas 
por uma novata com inovações disruptivas. 

Na maioria das vezes, no entanto, a reinvenção 
não é a saída correta. Nossa experiência, respalda
da por mais de 15 anos de estudos sobre o alto de
sempenho, nos levou à inevitável conclusão de que a 
maioria das empresas realmente bem-sucedidas não 
se reinventa com estratégias periódicas de transfor
mação radical. Nada disso. O que fazem é explorar 
com afinco sua diferenciação fundamental, indo de 
um forte a outro. Sabem como transmitir essa dife
renciação à linha de frente, criando uma organiza
ção que vive e respira sua vantagem estratégica dia 
após dia. Sabem sustentá-la ao longo do tempo com 
a constante adaptação a mudanças no mercado. E sa
bem resistir ao apelo da ideia da vez — bem mais do 
que concorrentes menos focadas. O resultado é um 
modelo de negócios simples, repetível, que a em
presa pode aplicar vez após vez a novos produtos e 
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sistema de distribuição que evita intermediários e per
mite o contato direto com clientes — de menor custo e 
os mais altos níveis de fidelidade da clientela no setor. 

As fontes mais fortes de diferenciação nas opera
ções mais fortes de uma empresa são a joia de sua co
roa. Nosso estudo revela, contudo, que a maioria das 
equipes de gestão passa pouco tempo discutindo ou 
medindo esses fatores — e, portanto, não chega a um 
acordo sobre quais seriam. Essa falta de clareza per
meia organizações inteiras. Em sondagens de funcio
nários da linha de frente, por exemplo, mais de me
tade diz não saber ao certo quais os pilares e diferen
ciais estratégicos da empresa. Ainda mais no escu
ro estão clientes: embora 80% dos gestores tenham 
nos dito que consideravam sua empresa fortemente 
diferenciada, menos de 10% dos clientes achavam o 
mesmo. Só que entender e estar de acordo quanto à 
diferenciação, onde pode ser aplicada e como deve 
evoluir é o que faz uma estratégia funcionar. 

Buscar entender suas fontes de diferenciação 
com uma abordagem sistemática é a chave para cor
rigir essa situação. Essa abordagem permite uma 
discussão fundamentada sobre o que distingue sua 
empresa das concorrentes e o que é possível refor
çar. Quando perguntamos separadamente a cada um 
dos 15 principais executivos de uma empresa quais, 
a seu ver, seriam os recursos e capacidades mais di
ferenciados e importantes da organização, é comum 
encontrarmos uma incrível falta de consenso. 

Uma maneira de usar dados para reduzir essa va
riedade de pontos de vista é classificar o sucesso dos 
últimos 20 investimentos em crescimento da empre
sa e determinar o que têm em comum. Seria um pon
to de partida para mapear a diferenciação da empresa. 
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Uma empresa costuma se valer de um ou mais de 
quatro métodos para se expandir: criar ou adquirir 
novos produtos e serviços, criar ou entrar em novos 
segmentos de clientes, entrar em novas regiões do 
mapa ou entrar em linhas de negócios correlatas. Há 
várias maneiras de aplicar cada uma dessas estraté
gias — é possível, por exemplo, criar novos níveis de 
preço ou achar finalidades novas para um produto 
ou serviço para que tenha apelo para novos clientes. 

A força de um modelo repetível reside na forma 
como transforma fontes de diferenciação em rotinas, 
comportamentos e sistemas de operação que todos 
na organização possam entender e seguir — de mo
do que, quando a empresa se lança a uma trajetória 
particular de crescimento, a organização saiba co
mo manter a diferenciação que a levou ao sucesso 
inicial. A Olam, empresa internacional do ramo de 
agronegócio, é um exemplo. A empresa nasceu co
mo comercializadora de castanha de caju. Compra
va o produto diretamente de agricultores na Nigéria 
e vendia a uma dezena de clientes na Europa, admi
nistrando a cadeia de suprimento da porteira do sí
tio à porta da loja. Era uma abordagem atípica para 
o setor. Ao eliminar intermediários, garantia o aces
so da Olam ao produto e aumentava o conhecimen
to do mercado pela empresa e a velocidade de res
posta. Obviamente, para fazer isso bem, a Olam teve 
de aprender a trabalhar em estreita colaboração com 
pequenos produtores. Também teve de criar um sis
tema de gestão de risco que se valia de informações 
obtidas de agricultores, clientes e mercados de com-
modities e câmbio para minimizar riscos de proble
mas com safras, volatilidade cambial e de preços e 
abalos ao fornecimento. 

Esses recursos tinham aplicação em outros con
textos. A Olam percebeu que o conhecimento que 
possuía de pequenos agricultores na Nigéria pode
ria ser aplicado a pequenos agricultores em Burkina 

Discussões sobre o que realmente diferencia uma 
empresa das concorrentes são, contudo, normal
mente fundadas em crenças passadas, não em dados 
presentes. Ao considerar os principais diferenciais de 
sua empresa, os seguintes critérios podem ser úteis: 
(1) são realmente singulares?, (2) são mensuráveis em 
relação a concorrentes?, (3) são relevantes para aqui
lo que a empresa oferece aos principais clientes?, (4) 
têm a capacidade de se reforçar mutuamente?, (5) são 
claros em todos os níveis da empresa?. Embora cada 
um dos cinco pareça óbvio, chegar a um acordo so
bre sua diferenciação e testá-la à luz desses critérios 
não é tão fácil quanto parece. Quanto mais difícil for, 
mais valioso o exercício. Nossa experiência mostra 
que muitas empresas não passam nesse teste — mas 
as de maior sucesso sim, invariavelmente. 

A capacidade de identificar e colocar à prova as 
fontes de sua diferenciação pelo método acima é im
portante para focar a inovação. A maioria das inova
ções, até as mais disruptivas, afetam apenas um as
pecto de um modelo de negócios, deixando o resto 
intacto. A migração de óculos para lentes de contato, 
por exemplo, teve pouco efeito sobre a necessidade 
básica de correção da visão do cliente, sobre o siste
ma de distribuição do setor ou sobre a rede de oftal
mologistas. A migração da telefonia fixa para a celu
lar causou caos para muitas empresas estabelecidas, 
mas algumas usaram sua infraestrutura, o acesso a 
clientes, a marca e a capacidade de trabalhar com or-A ut
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Com o tempo, a empresa criou roteiros para a 
aquisição e a integração de outras empresas e hoje 
considera que são traços diferenciadores importan
tes — algo que gerentes na linha de frente (e todos 
os demais na organização) entendem e valorizam. É 
como explica o presidente da empresa, Sunny Ver-
ghese: "Nossos gerentes de linha prospectam e con
sumam transações no nível local. Para nós, é uma es
pécie de ativo oculto, pois nosso pessoal circula pe
lo mercado num nível de contato mais profundo do 
que ninguém. Nossa habilidade em transações hoje 
é parte de nosso core, e é administrada centralmente 

de melhor desempenho tinham estabelecido princí
pios explícitos, que todos entendiam, por toda a or
ganização; entre as piores, apenas 26% tinham toma
do tal providência. Aliás, o elo entre princípios bási
cos bem definidos e comuns a todos e o comporta
mento da linha de frente tinha correlação mais forte 
com o desempenho da empresa do que qualquer ou
tro fator estudado. 

A lógica dessa ligação parece clara. Um princípio 
inarredável converte as crenças e premissas mais im
portantes na base da diferenciação da empresa em 
um punhado de enunciados prescritivos que todo 
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trabalhador é capaz de entender, encampar e usar 
como ponto de referência para fazer trocas e tomar 
decisões. São, basicamente, os títulos no manual do 
usuário para a estratégia da empresa. 

Para mostrar como uma empresa utiliza princípios 
inarredáveis, voltemos à Olam. Ali, um diferencial im
portante é que a empresa administra a cadeia de supri
mento desde a cancela da propriedade agrícola. Pen
sando nisso, a Olam exige que seus gerentes vivam na 
zona rural de países em desenvolvimento para saber 
o que realmente acontece nessas fazendas. Esse prin
cípio inarredável é a base para critérios de contrata
ção, atribuições e estrutura e conteúdo da capacitação. 
Outro princípio inarredável é que todo gerente dê a 
máxima prioridade a relações com agricultores locais. 
O manual de operações em campo da Olam contém 
muitas das rotinas que dão suporte a essa exigência. 
Os princípios da empresa, e as práticas que os susten
tam, são centrais para sua cultura e ajudam a aglutinar 
os gerentes, que respondem a trade-offs e desafios em 
todos os níveis com incrível coerência. 

e é distorcida — o equivalente empresarial da velha 
brincadeira do telefone sem fio, no qual uma frase 
cochichada de ouvido em ouvido chega ao final do 
círculo irreconhecível. Quando uma empresa inter-
naliza um conjunto de princípios, a mensagem já não 
termina truncada. Um ponto de vista único, crenças 
e um vocabulário comuns melhoram a capacidade 
de todos de se comunicar e promover a auto-orga-
nização, permitindo menos camadas, menos pontos 
de transferência de tarefas e linhas mais curtas de co
municação. Tudo isso aumenta a velocidade de uma 
operação, o que significa que é possível agarrar mais 
oportunidades de crescimento antes dos concorren
tes e realizar mais por unidade de tempo. 

Sistemas robustos de aprendizagem. Uma 
diferenciação clara amparada por princípios inarre
dáveis confere vantagem competitiva — por um tem
po. À medida que o mercado vai mudando, no entan
to, uma organização de sucesso precisa ser capaz de 
aprender depressa e se adaptar às novas circunstân
cias. Tanto nossas pesquisas como a história recente 

A Tetra Pak tem critérios inarredáveis distintos, 
mas de igual impacto. Um deles é que a embalagem 
deve gerar mais economia do que seu custo, ideia 
surgida com o fundador da empresa e razão para o 
desenvolvimento da característica embalagem para 
leite ou suco em formato de tetraedro. Todo produ
to, modelo de envase ou linha de equipamento cria
do pela empresa deve satisfazer esse critério. A Tetra 
Pak criou métodos sofisticados para avaliar o custo 
sistêmico de envases, incluindo custos de produção, 
deterioração, transporte e armazenagem — e tam
bém os de descarte. A empresa se diz capaz de redu
zir custos operacionais em até 12% para uma fabri
cante de lácteos ou sucos. 

Para entender o poder dessa coerência é preci
so considerar que, do instante em que uma empresa 
é fundada, a administração vai se distanciado cada 
vez mais do cliente e da linha de frente. De alto a bai
xo na organização, a informação perde velocidade 

do mercado refletem a importância de sustentar a di
ferenciação com a rapidez no aprendizado e na adap
tação. Cerca de 48% dos gestores nas companhias de 
melhor desempenho em nossa amostra achavam 
que sua empresa contava com fortes sistemas de 
aprendizado; entre as demais, apenas 9% achavam 
o mesmo. Dificuldades de empresas como Kodak, 
General Motors, Xerox, Nokia, Sony, Kmart e várias 
outras podem ser vistas como casos de adaptação 
interrompida: grandes fórmulas que simplesmente 
não mudaram rápido o suficiente. A maioria desses 
casos, diga-se de passagem, não envolveu inovações 
disruptivas que pegaram a empresa estabelecida de 
surpresa. É muito mais comum a paralisação e a es
tagnação nascerem da incapacidade de aprender do 
que de uma ruptura difícil de prever. 

Em empresas com grandes modelos repetíveis, o 
método mais comum de aprendizado é colher o feed
back imediato e direto de clientes. A prova mais 
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contundente que já vimos foi com sistemas de Net Pro-
moter, utilizados na Vanguard, na divisão de varejo da 
Apple e em muitas outras empresas. Nessa abordagem, 
a empresa faz uma ou duas perguntas ao cliente logo 
após o contato para medir sua satisfação com a expe
riência e sua disposição a recomendar o produto, ser
viço ou empresa a um amigo ou colega. A força do Net 
Promoter Score reside em sua simplicidade. Empre
sas que buscam um feedback mais detalhado em geral 
descobrem que o cliente não tem interesse no contato. 
O resultado? Menos dados — e de pior qualidade. 

Em ambientes mais complexos, uma empresa com 
força de vendas direta tem outras oportunidades in
teressantes para criar loops de feedback fortes com o 
cliente. Peguemos a fabricante de ferramentas Hilti. 
Fundada em 1941 por Martin e Eugen Hilti como uma 
oficina mecânica com cinco funcionários em Schaan, 
em Liechtenstein, a empresa fechou o foco em ferra
mentas inovadoras para trabalhos difíceis na cons
trução civil. Martin Hilti passava boa parte do tempo 
em canteiros de obras, observando e interagindo com 
clientes. Foi o início da força de vendas direta da Hilti. 
Durante décadas, o negócio foi crescendo, uma ferra
menta por vez. A empresa criava um modelo básico e, 
em seguida, inovava intensamente nos detalhes, usan
do informações colhidas por vendedores em obras. 
Hoje, num setor no qual cerca de 75% dos produtos 
são vendidos através de canais indiretos, esse conta
to direto com o cliente segue sendo um forte diferen
cial. Daí vem, em parte, a capacidade da Hilti de cobrar 
consideravelmente mais do que a concorrência. 

Responder em tempo real é uma arma competi
tiva de crescente importância num mundo de velo
cidade e complexidade cada vez maiores. A empre
sa que se move com a maior rapidez não raro conse
gue operar dentro do ciclo de decisão de concorren
tes — de forma que estas estão sempre reagindo a ela, 
e não o contrário. Marcia Blenko, Paul Rogers e Mi-
chael Mankins há pouco analisaram 760 empresas do 
mundo todo com base nas respostas a 40 perguntas 
sobre a percepção de agilidade de decisões, qualida
de e capacidade de execução. Ao sintetizar as respos
tas num índice de eficácia de decisões, descobriram 
que empresas situadas no quintil superior produzi
ram, em média, um retorno total ao acionista cerca 
de seis pontos percentuais superior ao de outras em
presas. Aquelas com sistemas robustos de aprendiza
do em geral ficam acima da média nos três quesitos. 

Uma diferenciação repetível pode falhar e até ruir 
sem princípios inarredáveis e sistemas robustos de 
aprendizado — e sem uma administração forte para 

preservá-la e protegê-la. É só ver a Nokia. Seus líde
res criaram uma fórmula para aparelhos em forma
to de tablet que permitiu à empresa obter enormes 
economias de escala e dominar o mercado por mais 
de uma década. Mas, apesar da considerável fartura 
de recursos nesse período, os líderes da empresa não 
conseguiram se adaptar e investir de forma agressi
va no futuro. Como resultado, em apenas um ano a 
Nokia perdeu o posto no mercado para Apple, Google 
e Research In Motion. Essa lição é ainda mais doloro
sa quando sabemos que os departamentos de P&D e 
desenvolvimento de produtos da Nokia tinham, anos 
antes, criado conceitos básicos posteriormente utili
zados no iPhone: tela grande e sensível ao toque, co
nexão com internet e uma loja de aplicativos. 

BUSCAR UM crescimento com lucro é cada vez mais di
fícil. Hoje, menos de 10% das empresas atingem mais 
do que um grau modesto de crescimento rentável ao 
longo de uma década — e as chances de sucesso estão 
caindo. Uma série de entrevistas que fizemos com pre
sidentes sobre seus desafios no cargo destacam duas 
razões para esse estado de coisas. Uma delas é que a 
empresa é obrigada a se adaptar mais depressa do que 
nunca. A outra — situada, aliás, no topo da lista — é a 
necessidade de controlar um grau cada vez maior de 
complexidade. Uma organização morosa e demasia
do complexa é a inimiga silenciosa do crescimento e 
da rentabilidade. Curiosamente, apenas 15% dos exe
cutivos em nossa pesquisa citaram a falta de oportuni
dades atraentes como grande obstáculo ao crescimen
to. A complexidade interna e entraves à agilidade da 
adaptação eram muito mais importantes. 

Nossos resultados mostram que as estratégias 
mais simples, erguidas em torno da diferenciação 
mais marcada, têm vantagens ocultas não só junto 
a clientes, mas também internamente, com o pes
soal da linha de frente que precisa se mobilizar mais 
depressa e se adaptar melhor do que concorren
tes. Quando indivíduos numa organização enten
dem a fundo as fontes de sua diferenciação, todos 
se movem na mesma direção com rapidez e eficácia, 
aprendendo e melhorando o modelo de negócios à 
medida que avançam — e exibindo um desempenho 
notável entra ano, sai ano. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 89, n. 11, p. 62-69, nov. 2011.




