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Quantas vezes um executivo enxergou um projeto como estrategicamente importante e obteve 
um valor presente líquido negativo quando fez uma análise de fluxo de caixa descontado, 
contrariando a intuição inicial? Uma das principais razões para isso é não ter considerado ou 
desenhado as diversas opções de crescimento que o projeto pode criar.  
 
Enxergar e desenhar essas oportunidades é vital para o sucesso empresarial, pois é nisso que 
reside a vantagem competitiva. Empresas com cultura empreendedora são muito inovadoras em 
criar oportunidades de crescimento. Isso aumenta consideravelmente a probabilidade de terem 
desempenhos excelentes e manterem a liderança em seu setor industrial no longo prazo. 
 
No ramo farmacêutico, por exemplo, um remédio elaborado para ser vendido como pílula pode ser 
modificado para ser administrado também em injeções objetivando o mercado hospitalar. Se 
forem realizados investimentos adicionais em pesquisa, é possível modificar a dosagem e 
concentração da fórmula para atender o mercado infantil, ou mesmo doenças relacionadas. Essas 
flexibilidades gerenciais só serão adotadas se a primeira fórmula do remédio se mostrar atraente 
para o mercado e podem mais do que dobrar as receitas do projeto. 
 
O livro "The Entrepreneurial Mindset", de McGrath e MacMillan mostra que mesmos em mercados 
maduros é possível diferenciar e crescer, e indica um caminho para a diferenciação. 
 
O primeiro passo é enxergar que os clientes não estão preocupados com os produtos que são 
oferecidos a eles, mas com suas próprias necessidades. Os clientes estão sempre envoltos em um 
contexto, que irá influenciar como eles agem num determinado momento. Suas atividades, 
preocupações, interesses e anseios são muito mais importantes que os produtos oferecidos.  
 
Os clientes são influenciados por suas companhias, sua localização física, para onde vão e para 
onde eles preferem ir. O que atrai a atenção dos clientes são os produtos não usuais. A 
compreensão do contexto do cliente é a chave para a diferenciação. A diferenciação será mais 
bem sucedida se envolver habilidades não compartilhadas pelos concorrentes, pois levará mais 
tempo para ser copiada. 
 
A diferenciação não se dá apenas pelo produto, mas também pelo serviço oferecido. Por isso é 
importante entender todos os elos da cadeia do consumo, pois em todos eles e na ligação entre 
eles há oportunidade de diferenciação. Os elos são: 
 
Consciência da necessidade - Os clientes estão conscientes da necessidade de algo que pode ser 
oferecido, ou um problema que pode ser resolvido? Por exemplo, a Oral B explorou o fato de que 
os clientes não estavam cientes de que a escova de dente perde sua capacidade de estimular a 
gengiva com o passar do tempo, e por isso criou uma escova que indica por cor quando deve ser 
substituída. 
 
Busca - Como os clientes identificam soluções alternativas? A chave neste caso é aumentar a 
visibilidade do produto. 
 
Seleção - Por que um cliente seleciona uma alternativa em detrimento de outra? 
 
Pedido e compra - O que o cliente precisa fazer para comprar o produto? Se o produto for vendido 
pela internet, torne o processo o menos complicado e mais rápido possível. 
 
Entrega - Como o produto chega ao cliente? 
 
É necessário entender os elos da cadeia de consumo   



Pagamento - Como o cliente paga e como o pagamento é recebido? 
 
Recebimento de demandas pós venda - Uma vez que o cliente já comprou o produto, o que fazer 
com ele? As perguntas estão voltadas principalmente para os serviços pós-venda oferecidos, se 
eles podem ser feitos de maneira mais conveniente, mais eficiente ou mais agradável.  
 
Instalação e montagem - Como o cliente coloca o produto para funcionar? 
 
Estocagem e transporte - O que incomoda o cliente sobre a estocagem e transporte do produto? 
Por exemplo, se os clientes compram pílulas para dor de cabeça apenas quando têm necessidade, 
preferirão embalagens com menos unidades, se transportam no bolso, preferirão embalagens em 
forma de caixa, que protegerão melhor as pílulas. 
 
Uso - O que acontece durante a utilização do produto? O que poderia auxiliar o cliente durante a 
utilização do produto? 
 
Serviço - O que acontece quando o cliente precisa de serviço pós-venda? Como este é oferecido? 
 
Reparos e retornos - O que acontece quando o produto precisa de reparo ou retorna ou é 
cancelado? Por exemplo, o varejo está investido em facilitar o serviço de reparo para combater a 
concorrência da internet. 
 
Destino do produto - O que o cliente faz com o produto quando ele não tem mais utilidade? 
 
A abordagem de McGrath e MacMillan é bastante interessante. Ao rever constantemente o 
contexto dos clientes e os elos da cadeia de consumo, é possível contrastar a maneira atual que 
cada etapa está sendo atendida e o que pode ser alterado e melhorado, gerando diversas idéias 
para diferenciação.  
 
A implementação das melhores idéias gerará inovações, permitindo o crescimento mesmo em 
mercados maduros. Essa abordagem também pode ser aplicada a produtos e serviços em 
desenvolvimento, pois permite identificar oportunidades de crescimento que se exploradas 
aumentarão significativamente a viabilidade econômica destes. 
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