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1
A ESSêNCIA DA VANTAGEM

São 8h da manhã na sala de reuniões de uma grande multinacional do setor indus-
trial. Cerca de 25 pessoas, a maioria diretores de negócios ou de funções impor-
tantes da empresa, estão sentadas ao redor da mesa. Dezenas de líderes estão 
participando por telefone das suas respectivas regiões. A ocasião é uma revisão 
trimestral das novas opções de crescimento e a líder de uma das principais unidades 
de negócio está fazendo sua proposta neste momento. Aadya, uma engenheira de 
41 anos confiante e de fala rápida que virou executiva, trabalha na empresa há dez 
anos. Hoje ela está baseada na Califórnia, mas Aadya passou boa parte dos últimos 
anos na Índia e em outros países asiáticos, pois acredita que estas regiões oferecem 
as melhores oportunidades de crescimento do setor.

Na ponta da mesa está Martin, o CEO, que por acaso contratara Aadya quando era 
diretor dos negócios da empresa nos EUA. Ele é CEO há apenas quatro anos, mas 
essas reuniões, uma ideia sua, já se transformaram em um evento clássico dentro 
da empresa. Ser convidado é um sinal de status, pois todos sabem que este é o 
momento em que a estratégia geral da empresa é realmente definida.

Aadya está apresentando uma ideia nova e audaciosa: uma adaptação extrema-
mente barata de um dos principais produtos da empresa a ser vendida em mercados 
emergentes. Se der certo, não será apenas mais um sucesso: centenas de milhões 
de pessoas comprariam o aparelho.

Martin se inclina e faz uma pergunta bastante simples a Aadya: “Nós temos o direito 
de vencer nesse negócio?”.

Todas as pessoas na sala já ouviram Martin fazer essa pergunta antes. Mas o tom 
calmo e direto da sua voz ainda faz com que muitos se ajeitem nas cadeiras e abram 
mais os olhos. Ela significa algo muito específico. Por que Aadya tem tanta certeza 
de que a empresa terá sucesso com esse produto no mercado? Ela escolheu o jogo 
certo? A empresa tem as capacitações certas para ganhar?
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4          COERêNCIA ESTRATÉGICA

O estilo de Martin lembra o de um treinador conversando com um atleta: “Você acha 
que está pronto para essa partida?”. Ou um professor perguntando a um aluno: 
“Você acha que sabe bem a matéria?”. Mas há muito mais em jogo. A empresa 
talvez invista milhões antes de alguém ter a mínima ideia sobre o sucesso do em-
preendimento. É possível que o mercado se revele muito menor do que a empresa 
espera. Um concorrente pode sair do nada, lançar uma imitação e vendê -la por um 
preço menor.

“Sim”, responde Aadya. A seguir, ela apresenta cuidadosamente uma análise lógica 
do mercado de consumidores; uma visão dos concorrentes em diversos países, in-
cluindo Índia, China e África do Sul; e, acima de tudo, uma visão detalhada, séria e 
ponderada das capacitações da empresa. A companhia já é muito habilidosa em ad-
quirir os materiais que vai precisar e suas capacitações de marketing e distribuição 
avançaram bastante com relação aos consumidores em mercados emergentes. As 
capacitações de inovação, por outro lado, deveriam ser expandidas, especialmente 
para a criação de versões mais simples e baratas dos aparelhos. Assim, Aadya pro-
põe o estabelecimento de um novo centro técnico de P&D na Ásia, que encontraria 
e desenvolveria talentos locais capazes de realizar o projeto. Ela também resume 
rapidamente um plano de aquisição que melhoraria o acesso da empresa a alguns 
mercados promissores onde ela ainda não está inserida. Em tudo isso, Aadya não 
está tentando vender suas ideias, mas sim, apenas explicando o que está em jogo e 
o que seria necessário para o sucesso da proposta.

Quando ela termina, Martin relaxa o corpo na cadeira e entrelaça os dedos sobre a 
mesa. “Estou achando que deveríamos seguir em frente com essa ideia”, diz ele.

Aadya volta a respirar. Ela sabe que poucas propostas chegam tão longe. Mas essa 
ainda não é a decisão final, apenas uma abertura para mais discussões. Agora to-
dos precisam responder uma pergunta crucial: se a empresa se comprometer com a 
ideia, o que mais será necessário? Que outras capacitações, novas e antigas, serão 
necessárias para apoiá -la? Que investimentos a empresa precisa fazer para preen-
cher as lacunas? Que economias serão necessárias em outras partes da empresa 
para financiar esses investimentos? Ao redor da mesa e pelo telefone, todos têm 
chance de falar: líderes regionais, diretores funcionais e os chefes dos outros negó-
cios, todos falam sobre qual seria o seu papel e que contribuições poderiam fazer.

A conversa é relativamente natural e sem tensões. A equipe já fez muitas reuniões 
parecidas e todos entendem os tipos de ideias de crescimento que vão ou não fun-
cionar, dado o perfil das capacitações da empresa. Duas horas depois, o consenso 
é que a empresa está preparada para apoiar a proposta de Aadya. Ela não vai ter 
sucesso ou fracassar por conta própria; a ideia será uma parte inerente da estra-
tégia de crescimento geral e se beneficiará de todas as principais capacitações da 
empresa.

O número de empresas que realizam conversas parecidas ainda é pequeno, mas 
não para de crescer. Nem todas são exatamente assim, mas a relevância estratégi-
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ca, a intensidade e a perspectiva sobre seus negócios são as mesmas. Sabe -se que 
empresas assim têm sucesso de modo consistente: elas têm uma vantagem essen-
cial que a concorrência não consegue superar. Claro, elas também cometem erros, 
às vezes feios. Em geral, no entanto, elas aprendem com seus erros e conseguem 
dar a volta por cima. As empresas concentram seus esforços em produtos e serviços 
que geram sucessos para elas, fazendo reinvestimentos contínuos e conscientes 
nas capacitações que as diferenciam das concorrentes. Por todos esses motivos, a 
concorrência tem muita dificuldade para estar à sua altura.

O sucesso dessas empresas não depende do que elas têm, do tamanho da organi-
zação ou de estarem posicionadas nos setores certos da economia. Sua vantagem 
está no que elas fazem e no modo como tudo se encaixa para criar valor. Elas têm 
sucesso porque são coerentes.

PoR qUE A CoERêNCIA é IMPoRTANTE

Para muita gente, coerência significa estar com tudo em cima, agir com uniformida-
de e coordenação. Neste livro, coerência significa algo muito mais específico. Para 
que uma empresa seja descrita como coerente, ela deve ser decidida em seu foco 
e ter bem resolvidas suas ideias com relação a três elementos críticos: posição de 
mercado (seu “estilo de jogo” preferido, por assim dizer); capacitações mais carac-
terísticas, que funcionam em conjunto e formam um sistema; e portfólio de produtos 
e serviços. Em uma empresa coerente, o conjunto certo de produtos e serviços é o 
resultado natural de escolhas conscientes sobre as capacitações necessárias para 
um estilo de jogo bem estudado.

Não basta conquistar coerência com um, ou até dois, desses elementos. Apenas 
quando os três estão em sincronia, entre si e com os mercados externos, a empresa 
realmente pode reclamar para si o “direito de vencer” nas arenas que mais importam 
no longo prazo. Essa coerência gera a vantagem essencial que marca as empresas 
líderes. Ela é sustentável e quase impossível de copiar; ela não é uma vantagem tran-
sitória, que permite que as empresas prosperem apenas por um período limitado.

No mundo dos negócios, a vantagem essencial é a coerência. Nosso insight funda-
mental é simples. É verdade que as empresas podem ter outras formas de vanta-
gens de negócios, baseadas em produtos, marcas, ativos ou posições. Mas todas 
são passageiras, vulneráveis a choques tecnológicos, concorrentes em ascensão e 
mudanças na economia mundial. Patentes e copyrights expiram. Os processos de 
negócios dominam apenas até um concorrente mais capaz surgir no mercado. A 
proteção do governo desmorona quando as políticas mudam. Os monopólios tecno-
lógicos são ameaçados por inovações.

Ao mesmo tempo, a maioria das organizações é “rígida”: suas identidades, culturas 
e seus relacionamentos têm dificuldades naturais para se adaptar a mudanças no 
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ambiente. Simplesmente não é possível se adaptar com a mesma velocidade e fre-
quência que o público e a tecnologia ao seu redor. Mas ao se tornar mais coerente, 
como um barco que navega em direção a um farol durante a noite, é possível alinhar 
a organização com uma meta clara, mais visível e mais constante. Você não fica 
mais vulnerável a eventos externos – ou à própria fragmentação interna.

Pense nas suas próprias batalhas com a incoerência. Quantas vezes você seguiu 
uma nova direção estratégica ou investiu tempo e dinheiro em uma nova oportuni-
dade de crescimento, mas sem criar muito valor? Quantas iniciativas você começou 
que não se encaixavam com mais nada na empresa e não produziram os resultados 
desejados? Quantas conversas você teve para tentar equilibrar as necessidades de 
múltiplas funções, negócios e regiões, sempre chegando a soluções que parecem 
razoáveis fora de contexto, mas contraditórias entre si e caras demais para o orça-
mento e os recursos à sua disposição?

“Estamos procurando a liga”, lamentou o CEO de uma das maiores fabricantes de 
bens de consumo do mundo. Ele não é o único. Raro é o executivo sênior que passa 
tempo o suficiente pensando na empresa como um todo. A incoerência é um estilo 
de vida no mundo dos negócios há muitos anos. As pessoas estão acostumadas 
com ela. Mas no atual ambiente de negócios, ela é insustentável. Muitas empresas 
estão descobrindo que serão forçadas a mudar.

Para ter acesso aos benefícios da coerência, é preciso dar alguns passos calcula-
dos: reconsiderar a estratégia atual, superar a separação convencional entre ativi-
dades de orientação interna e externa e colocar a organização em foco. Este livro 
mostra como fazer tudo isso.

UM NEgóCIo REVoLUCIoNáRIo 
EM UM MERCADo MADURo

Para entender o que queremos dizer por coerência, pense na história da divisão 
de saúde do consumidor da gigante farmacêutica Pfizer, Inc. A divisão, grande o 
suficiente para estar na lista Fortune 500 por si própria, gerou bilhões de dólares em 
valor entre 2002 e 2006. Ela fez isso ao criar algo que muita gente diz ser impossível: 
um negócio revolucionário em um mercado praticamente maduro.

Quase todo no varejo mundo conhece a divisão por seus produtos farmacêuticos 
de venda, um negócio de sucesso que inclui o antisséptico bucal Listerine, os an-
tialérgicos Benadryl e Zyrtec, o remédio para azia Zantac, o remédio contra a gripe 
Sudafed, a linha Nicorette para quem quer parar de fumar e o remédio contra a cal-
vície Regaine, entre outros. Esses produtos se tornaram parte do portfólio da Pfizer 
por meio de uma série de aquisições, principalmente a compra da Warner -Lambert, 
uma empresa que fabricava remédios, doces, balas e chicletes, no ano 2000. O prin-
cipal objetivo da Pfizer com a compra era o Lipitor, um medicamento controlado para 
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redução do colesterol. Em 2002 a Pfizer se fundiu com outra empresa de configura-
ção nebulosa, a Pharmacia, a fim de adquirir o medicamento para artrite Celebrex, 
entre outros produtos farmacêuticos considerados atraentes para a empresa.

Depois de tudo isso, a presença e visibilidade da Pfizer no ramo dos produtos de 
venda livre nunca fora tão grande. Com essas aquisições, a receita anual da em-
presa com medicamentos de balcão passou de 560 milhões para quase 3 bilhões 
de dólares; depois da fusão e simplificação das operações, a divisão de produtos 
de saúde para o consumidor conseguiu cortar mais ou menos 300 milhões de dóla-
res em custos anuais. Mas os líderes do negócio estavam enfrentando um grande 
desafio: eles não faziam mais parte do mainstream da empresa como um todo. Os 
executivos precisavam convencer o resto da Pfizer que antissépticos bucais, pílulas 
e pomadas poderiam representar um negócio viável com um crescimento forte nas 
vendas.

A Pfizer é uma empresa relativamente descentralizada e suas divisões trabalham 
com bastante autonomia. A empresa matriz tem uma cultura rígida, orientada pela 
ciência, uma consequência da formação médica da equipe e da liderança. Nessa 
cultura, a divisão de produtos de saúde para o consumidor da Pfizer era um elemen-
to estranho. Apesar de Tom Booth, o chefe de desenvolvimento de negócios, ter 
saído do braço farmacêutico, a maioria dos líderes da divisão, incluindo o presidente 
Marc Robinson, havia passado suas carreiras na Warner -Lambert e no jogo caótico 
do marketing de produtos de consumo. Todos se encaixavam bem com o resto da 
Pfizer em um aspecto: eles eram ambiciosos. Em 2002, a divisão trocou de nome 
para Pfizer Consumer Healthcare (PCH) e começou a desenvolver uma estratégia 
abrangente de crescimento global. O objetivo era conquistar a primeira posição no 
mercado mundial de saúde para o consumidor.

Robinson, Booth e o resto da alta gerência começaram com uma análise detalhada 
da dinâmica de mercado dos medicamentos de venda livre. Na época, o setor era 
altamente fragmentado e tinha baixos índices de crescimento total. Nenhum parti-
cipante tinha mais de 5% de participação de mercado mundialmente. Um caminho 
crucial para a expansão era a chamada mudança Rx -to -OTC: converter medicamen-
tos controlados (Rx) em versões menos concentradas, para venda sem prescrição 
médica em farmácias ou supermercados. Mas o processo exigia a capacidade de 
gerenciar as regulamentações de saúde estritas de cada país. As mudanças demo-
gráficas mundiais (populações envelhecendo, níveis de renda crescentes e estilos 
de vida urbanos mais agitados) ofereciam outra oportunidade e criavam mercados 
maiores para a automedicação. Mas elas também representavam mais concorrên-
cia: os varejistas estavam ganhando força e lançando mais versões de marca pró-
pria (“marcas de farmácia”) de produtos de marca.

A seguir, a gerência da PCH examinou a área que seria sugerida por muitos estrate-
gistas convencionais: as categorias “adjacentes”, de alto potencial e não atendidas. 
Os produtos de emagrecimento, por exemplo, tinham um mercado potencial enorme, 
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mas nenhuma oferta de venda livre dominava o mercado. Mas a PCH também não 
tinha uma oferta e o mercado estava cheio de concorrentes potenciais com mais 
experiência na venda de produtos relacionados com mudanças de comportamento. 
Mesmo que a PCH fizesse investimentos pesados em P&D, não havia garantias de 
que a divisão encontraria a solução (ou que os reguladores a aprovariam). A divisão 
precisaria crescer com a venda mais eficaz dos produtos atuais.

Os membros da equipe compararam os índices de crescimento dos produtos de ven-
da livre da Pfizer com os da concorrência. A surpresa foi que uma ou duas marcas 
se destacavam em todas as categorias, incluindo alguns produtos da concorrência, 
como os analgésicos Tylenol, as aspirinas da Bayer e as vitaminas Centrum, além de 
Listerine e Nicorette, ambos da Pfizer. Os produtos de destaque eram sempre aqueles 
cujo marketing se baseava em benefícios de saúde concretos. Se uma empresa tinha 
um produto melhor e que deixava o consumidor mais saudável e poderia fazer uma 
afirmação nesse sentido – “Benadryl é 54% mais eficaz que o antialérgico controlado 
mais vendido” ou “Zantac funciona rápido e na hora que você precisa, mesmo à noite, 
quando a azia está pior” – era possível desenvolver um negócio próspero em nível 
mundial. E isso era verdade mesmo em categorias com níveis historicamente bai-
xos de crescimento, pois a própria afirmação sobre o produto atrairia novos clientes. 
Assim, os membros da equipe PCH perceberam algo importante: a proposição da 
empresa tinha menos a ver com varejo e mais com saúde do que imaginavam.

Foi preciso coragem para abandonar uma premissa arraigada desde a época da 
Warner -Lambert: a velha crença de que, no ramo dos produtos de saúde para o 
consumidor, como alimentos e higiene pessoal, vencer a batalha pela liderança na 
categoria (também conhecida como a batalha por espaço nas gôndolas) determi-
nava o sucesso da empresa. Mas o presidente, Marc Robinson, trabalhara com 
propaganda baseada em afirmações na Warner Lambert, então ele compreendia a 
força do  marketing relacionado à saúde. Tom Booth, o diretor de desenvolvimento 
de negócios, continuava a enfatizar a importância de uma estratégia unificada e 
de escolhas disciplinadas. A equipe também tinha o exemplo do Listerine, que era 
vendido como remédio para resfriados e dor de garganta nos EUA até 1976, quan-
do a Comissão Federal de Comércio (FTC) proibiu a afirmação. As vendas foram 
diminuindo até o final da década de 1990, quando o Listerine adicionou uma nova 
afirmação: “Listerine reduz mais placa do que apenas a escovação ou o uso de fio 
dental”. Com essa nova afirmação, as vendas se recuperaram. Com o benefício de 
prevenir a gengivite (e, mais tarde, branquear os dentes), o Listerine não precisava 
de uma linha de extensões, como escovas e pastas de dente, e a PCH não precisava 
tentar dominar toda a gôndola de higiene bucal.

Essa descoberta deu confiança aos executivos da PCH. Em vez de concorrer com 
merchandising, eles apostariam em algumas poucas marcas com altos níveis de 
preferência e que ofereciam benefícios terapêuticos aos clientes. A PCH faria afir-
mações sobre elas, obteria aprovação dos regulamentadores para essas afirmações 
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e se posicionaria de modo adequado. Os produtos resolveriam problemas de saúde 
simples para indivíduos do mundo todo.

Os executivos sabiam que essa estratégia podia ser lucrativa, especialmente consi-
derando que nenhum outro fabricante de produtos de saúde para o consumidor via 
o próprio negócio exatamente com esses olhos. Mas à medida que pensavam no 
assunto, percebam que para a estratégia dar certo, a PCH precisaria adquirir profi-
ciência, talvez até em nível mundial, em seis capacitações. Três delas eram compe-
tências essenciais que já existiam, originárias da parte Warner -Lambert da divisão:

n O lançamento e a comercialização de novos produtos de venda livre por meio de 
mudanças Rx -to -OTC;

n Marketing baseado em afirmações que apresentavam benefícios de saúde con-
cretos (a Warner -Lambert já havia demonstrado isso com o Listerine, o Sudafed 
e outros produtos);

n Execução eficaz no varejo (por exemplo: posicionamento de produtos, comuni-
cação de afirmações, precificação e promoção) em farmácias e lojas de produtos 
di ver sos.

O pessoal da Pfizer já era muito competente nas três outras capacitações:

n A capacidade de influenciar a administração regulatória e a política governamental 
(de modo que as afirmações se sustentassem em diversos países e jurisdições);

n Gestão de portfólio focada para marcas específicas, de modo a levá las a uma 
escala global;

n A inovação quase farmacêutica de novas “formas e fórmulas” (como os farmaco-
logistas chamam seus produtos) de modo que a empresa pudesse aumentar o 
valor dos benefícios de saúde dos produtos.

Apesar de cada uma dessas capacitações ser importante para o sucesso da estra-
tégia da Pfizer, o grande diferencial competitivo da empresa seria o modo como elas 
se encaixariam entre si. Para ser imbatível no marketing baseado em afirmações, 
a Pfizer deveria garantir um fluxo contínuo de fórmulas sobre as quais fazer essas 
afirmações; logo, ela dependia de capacitações robustas em termos de inovação 
científica e mudanças Rx to OTC. A empresa precisava saber como obter aprova-
ção dos reguladores para as afirmações e traduzir essa aprovação em palavras que 
os consumidores do mundo inteiro entenderiam. Ela necessitava de uma gestão de 
portfólio focada para as marcas que prometiam resultados sensacionais, além do 
mesmo foco na execução de varejo a fim de garantir que todos que procurassem os 
produtos da PCH teriam certeza de encontrá -los com facilidade.

Depois de se decidir por esse estilo de jogo e sistema de capacitações, a gerência 
passou para o portfólio de produtos. Alguns não se encaixavam mais. Por exemplo, 
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os produtos de cuidados pessoais (como loções e cremes de barbear) tendiam a 
vender de acordo com a moda e as preferências pessoais. O sucesso na catego-
ria tinha pouca relação com evidências clínicas: afirmar que um perfume ou loção 
pós -barba ajudaria as pessoas a ter “um cheiro 42% melhor”, mesmo que fosse 
possível provar uma coisa dessas, não ajudaria na venda dos produtos. Outra ca-
tegoria ampla era a de produtos de confeitaria, como os chicletes Chiclets, Trident 
e Bubblicious. Os produtos eram comprados por impulso; o sucesso nesse ramo 
exige inovação de ciclo rápido nos sabores e a capacidade de conquistar espaço na 
entrada da loja, junto às caixas registradoras.

Apesar de várias dessas marcas terem sucesso, a Pfizer vendeu todas. Em 2003, a 
Cadbury Schweppes comprou a linha de confeitaria e a Energizer Holdings comprou 
os produtos de barbearia Schick/Wilkinson Sword. A empresa concentrou a aten-
ção e os recursos em cultivar algumas poucas marcas “douradas” mundiais (como 
Listerine, Zyrtec e Nicorette) ao mesmo tempo que adquiria novas, como a Purell, 
que também poderiam ser diferenciadas com base em afirmações: “Purell mata 
99,99% dos germes que causam doenças em poucos segundos”.

Nos anos seguintes, a PCH transformou seus produtos mais populares em um ne-
gócio de sucesso mundial, garantindo que as equipes operacionais que apoiavam 
as seis capacitações trabalhassem em harmonia perfeita em todos os mercados. 
(O Capítulo 11 descreve alguns dos passos que a empresa tomou nesse senti-
do.) Poucas empresas poderiam ter reunido esse conjunto exato de capacitações. 
Juntos, os líderes da Warner Lambert e da Pfizer criaram uma estratégia, além da 
proficiência e da linha de produtos para apoiá la. Para líderes e funcionários, um 
dos aspectos mais gratificantes da experiência era fazer parte de uma empresa na 
qual tudo se encaixava e na qual eles haviam conquistado o direito de vencer no seu 
mercado.

Em 2006, as vendas anuais da Pfizer Consumer Healthcare chegaram a quase 4 bi-
lhões de dólares. A PCH era a líder da categoria, crescendo ao dobro da velocidade 
do setor como um todo.1 O valor da divisão ficou ainda mais claro em 2006, quando 
a Pfizer vendeu a PCH para a Johnson & Johnson por 16,6 bilhões de dólares, o que 
representava um quociente preço lucro de 20,6 (especificamente, lucro antes de ju-
ros, impostos, depreciação e amortização, ou EBITDA), comparado com quocientes 
médios de 15 na mesma época. Boa parte desse preço de venda incrível represen-
tava o valor criado pelo crescimento lucrativo produzido pela PCH.

oS TRêS ELEMENToS DA CoERêNCIA

O fator crítico no sucesso da PCH claramente não era o valor de qualquer marca 
ou ativo específico, nem a melhoria contínua na execução da divisão: o estrategista 
Michael Porter está correto em rejeitar o que chama de “excelência operacional” 
como sendo, por si só, uma explicação suficiente para o sucesso.2 E também não 
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era exatamente a posição competitiva da PCH. Todos esses fatores eram impor-
tantes, mas o mais significativo era a capacidade da divisão de reunir todos esses 
elementos e combinar as peças da estratégia e da execução a fim de formar um 
sistema funcional e coerente.

Para tanto, a Pfizer desenvolveu um trio de elementos estratégicos inter relacionados. 
Se a sua empresa está buscando coerência, então a melhor maneira de chegar lá é 
pensar e resolver esses três elementos para seu próprio negócio (ver Figura 1.1).

1. Um estilo de jogo: 
“Como vamos capturar valor em nosso mercado?”

O estilo de jogo da sua empresa é a abordagem consciente usada para criar e cap-
turar valor em um determinado mercado de um modo que a diferencia de todas as 
outras empresas. Um estilo de jogo bem definido é amplo o suficiente para criar flexi-
bilidade e crescimento, mas estreito o suficiente para dar foco à estratégia e tomada 
de decisões. Ela pode envolver o status de inovador, vendedor de preço baixo, pro-
dutor premium ou, o que é mais provável, uma combinação exclusiva de identidades 
estratégicas que se adapta precisamente aos seus clientes e capacitações.

O estilo de jogo da Pfizer Consumer Healthcare podia ser descrito com uma frase: 
“Oferecemos soluções para problemas de saúde simples para consumidores de todo 
o mundo com produtos de venda livre apoiados por afirmações comprovadas”.

O estilo de jogo não é escolhido aleatoriamente. Ele é determinado por uma com-
preensão relevante e aprofundada dos mercados e por um entendimento do que 
você faz melhor do que todo mundo, ou seja, as suas capacitações. Como veremos 
no Capítulo 4, o padrão de concorrência em um setor pode ser moldado pelo modo 
como as empresas líderes desse mercado escolheram trabalhar.

2. Um sistema de capacitações: 
“o que fazemos bem para produzir esse valor?”

O sistema de capacitações é uma combinação de três a seis atividades que se 
reforçam mutuamente e que, juntas, permitem que a empresa execute seu estilo 
de jogo. Cada uma dessas capacitações dentro desse sistema é exclusiva: elas 
representam competências extraordinárias às quais poucos estão à altura. Quando 
executadas em conjunto, de um modo relevante para a estratégia, as capacitações 
permitem que a empresa tenha um desempenho consistentemente superior ao da 
concorrência. Os ativos que você tem não são os mais importantes. Também não 
são os produtos e serviços que você vende. O importante é o que você faz, sempre 
e todas as vezes, pelos clientes que atende.
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Figura 1.1
UMA ESTRUTURA PARA A COERêNCIA.

Fonte: Adaptado de: “The Coherence Premium,” Paul Leinwand and Cesare Mainardi, Harvard 
Business Review, June 2010.
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Essas capacitações não são as atividades table stakes, como gestão da cadeia de 
suprimentos ou vendas (habilidades que toda empresa deve praticar com competên-
cia apenas para sobreviver) ou funções como recursos humanos e finanças. Uma 
capacitação, nesse contexto, é a capacidade de produzir um resultado característico 
relevante para o negócio de modo confiável e consistente. Essa capacitação é ga-
rantida pela combinação certa de processos, ferramentas, conhecimento, habilida-
des e organização, os quais enfocam o cumprimento do resultado desejado.

Os exemplos incluem a capacidade de conquistar espaço nas gôndolas de certos 
tipos de lojas, de usar a mineração de dados para desenvolver novos produtos, de 
agrupar produtos e serviços de maneiras inéditas ou de gerenciar o relacionamento 
com certos tipos de autoridades governamentais. O trabalho de desenvolver e re-
finar capacitações exclusivas que diferenciam a empresa de todas as outras pode 
demorar muitos anos.

Não somos os primeiros a escrever sobre a importância das capacitações para a es-
tratégia. O artigo clássico de C. K. Prahalad and Gary Hamel, “The Core Competence 
of the Corporation”, foi publicado em 1990.3 Esse foi o primeiro de uma série de livros 
e artigos a defender a ideia. Infelizmente, muitos empresários e executivos pensam 
nas capacitações como áreas funcionais gerais ou como competências criadas para 
equiparar as empresas às concorrentes, não como um sistema de reforço mútuo que 
impulsiona a estratégia e a criação de valor. É por isso que Kim Warren, professor 
da London Business School, reclama do “foco abusado, mal -usado e perigoso em 
‘competências essenciais’, a ideia de que uma capacitação única e superpoderosa 
irá produzir uma vantagem competitiva sustentável”.4

O verdadeiro valor das capacitações aparece apenas quando elas trabalham em 
conjunto em um sistema de reforço mútuo ligado a um estilo de jogo viável. As seis 
competências da PCH, desde o desenvolvimento de novos produtos ao marketing 
baseado em afirmações e à habilidade de influenciar reguladores, formam um sis-
tema de capacitações desse tipo. Seu valor não pode ser atribuído a qualquer uma 
delas por si só, mas sim, ao modo como funcionam em conjunto. Se o seu estilo de 
jogo representa uma direção escolhida conscientemente para toda a empresa, en-
tão o sistema de capacitações é o motor que o levará ao seu destino. O sistema de 
capacitações será analisado em mais detalhes no Capítulo 5.

3. Adaptação de produtos e serviços: 
“o que vamos vender e para quem?”

Como empresa coerente, você administra o portfólio de modo que todas as ofertas 
sejam apoiadas pelo sistema de capacitações exclusivo e estejam alinhadas ao esti-
lo de jogo da empresa. Você remove produtos ou serviços que exijam capacitações 
desalinhadas. Algumas divisões podem ser vendidas, mesmo que deem lucros, caso 
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14          COERêNCIA ESTRATÉGICA

sejam mais valiosas para outras empresas, com estilos de jogo mais adequados. É 
interessante examinar o resto do mundo, buscando possíveis aquisições de produ-
tos e serviços que poderiam aproveitar seu próprio sistema de capacitações.

A necessidade de adaptação de produtos e serviços explica por que a Pfizer desin-
vestiu de chicletes e lâminas de barbear e adquiriu um gel antisséptico para mãos. 
A venda da divisão PCH para a Johnson & Johnson também se baseou nesse 
princípio, pelo menos implicitamente: esse sistema de capacitações valeria mais 
para uma fabricante de produtos de venda livre, como a J&J, que poderia aplicar 
um sistema do tipo a todas as marcas, do que a uma fabricante de produtos farma-
cêuticos controlados como a Pfizer, que tinha apenas uma divisão de produtos de 
venda livre. A adaptação de produtos e serviços será analisada em mais detalhes 
no Capítulo 6.

À medida que exploramos cada um desses elementos com mais profundidade nos 
próprios capítulos, descreveremos em mais detalhes como defini los e desenvolvê
los. A missão fundamental de qualquer estratégia de negócios eficaz é reunir todos 
esses elementos: além de sensibilidade em relação ao mercado e consciência do 
desempenho, a empresa também precisa ser orientada por capacitações.

A ESTRATégIA oRIENTADA PoR CAPACITAçõES

“Estratégia orientada por capacitações” é o nosso nome para a série pragmática de 
escolhas que podem levá -lo a maiores níveis de coerência que, portanto, criam a 
vantagem essencial. Preferimos a expressão orientada por capacitações, apesar de 
vários outros elementos estarem envolvidos, porque ela reconhece o papel crucial 
das capacitações enquanto motor da criação de valor.

Como veremos neste livro, uma estratégia orientada por capacitações se baseia na 
realização de escolhas claras e fortes sobre cada um dos três elementos estraté-
gicos, sempre levando os outros em consideração. O estilo de jogo não é definido 
pela abordagem convencional de avaliar o mercado potencial para seus produtos 
e serviços, mas sim, por uma análise aprofundada dos clientes atuais e potenciais, 
possíveis oportunidades de crescimento, capacidades existentes e o modo como 
todos podem evoluir em conjunto. O sistema de capacitações é criado de acordo 
com o estilo de jogo escolhido. A linha de produtos e serviços pode ter evoluído 
com o tempo e de um modo orgânico ou improvisado, mas agora ela será ajustada 
de forma a corresponder ao estilo de jogo escolhido e às capacitações que podem 
ser executadas. A estratégia representa sua avaliação, refinada continuamente pela 
experiência, de como reunir todos esses elementos.
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Também vale a pena explicitar o que não é 
uma estratégia orientada por capacitações:

ü Ela não foca na construção de capacitações como um fim em si mesmo. 
Ela não pressupõe, como é dito no filme Campo dos Sonhos, que “se 
você construir, ele virá”. As capacitações devem ser integradas entre si e 
apoiar o estilo de jogo geral da empresa.

ü Ela também não foca (como muitos trabalhos de estratégia fazem) apenas 
nas forças e tendências externas, partindo do princípio de que sua empresa 
está à altura do desafio representado por qualquer mercado tentador. Você 
precisa escolher os desafios com cuidado: entre apenas nos jogos em que 
vale a pena vencer, mas nos quais você sabe que a vitória é possível.

ü Ela não é uma receita para ter um foco estreito: ficar com apenas uma 
categoria, competir em apenas um setor de negócios, “fazer o que você 
sabe fazer” ou vender a apenas uma base de clientes. Um portfólio co-
erente pode ter bastante diversidade, desde que ele compartilhe de um 
mesmo sistema de capacitações exclusivas.

ü Não é uma análise de portfólio, de competências essenciais, competitiva 
ou SWOT (pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças). Ela é uma 
lógica fundamental para a criação de valor, o emprego de técnicas analí-
ticas e outros métodos a fim de esclarecer e refinar suas avaliações.

ü Ela não está presa aos clientes que você já tem; ela examina explicita-
mente os clientes que você gostaria de ter.

ü Uma estratégia orientada por capacitações não é estática. Muito pelo con-
trário, se você sabe como cria valor, suas chances de se adaptar a novas 
oportunidades são muito maiores. Você pode abandonar linhas de produ-
tos antigas e adquirir novas, sempre com confiança no seu sucesso.

ü Ela também não é totalmente adaptativa e flexível, desenvolvida para su-
perar qualquer desafio a ponto de abandonar uma direção consistente. 
Ela reconhece o valor de processos, práticas, tecnologias e hábitos que 
demoraram bastante para serem construídos.

ü Ela não é determinista, pois não propõe uma melhor maneira absoluta e 
definitiva de ter sucesso em qualquer setor. Muitas vezes, os concorren-
tes têm à disposição várias estratégias coerentes possíveis. Quanto mais 
diferenciadas entre si, maior a viabilidade.

Leinwand.indd   15 5/7/2011   09:23:26



16          COERêNCIA ESTRATÉGICA

ü Finalmente, esse tipo de estratégia não é uma fórmula para resultados de 
curto prazo à custa do sucesso no longo prazo. Empresas coerentes ten-
dem a ter melhorias rápidas e saltos de crescimento, mas o objetivo não 
é um aumento imediato nos lucros. A meta é a criação de valor de modo 
sustentável, viável e contínuo.

o CoNTExTo DA CoERêNCIA

Na nossa experiência pessoal, as empresas que começam a jornada em busca de 
coerência estão em uma de diversas situações possíveis. Algumas estão em cri-
se. Seus negócios estão no fundo do poço devido a uma adversidade externa, aos 
próprios erros ou a uma combinação dos dois. E, por isso, as empresas precisam 
reformar completamente suas estratégias.

Outras tiveram sucesso com o foco em alguns negócios ou divisões, mas agora que-
rem ampliar os benefícios da coerência de um modo mais sistemático e estratégico, 
estendendo o sucesso para o resto da empresa.

Outras estavam protegidas pelas circunstâncias, mas reconhecem que a proteção 
está no fim. Algumas empresas são subsidiadas pelo governo, outras têm tecnolo-
gias patenteadas ou outros ativos e algumas têm posições privilegiadas em uma 
economia com altos níveis de regulamentação. Talvez elas não enxergassem a si 
mesmas como precisando competir com base nas suas capacitações, mas agora 
estão em fase de transição e precisam enfrentar um mundo mais competitivo. Essas 
empresas sabem que precisam se preparar.

Outro grupo de empresas está com dificuldade para gerenciar a complexidade cres-
cente do seu negócio, sobrevivendo por um triz todos os anos com cortes de custos 
e estimativas de crescimento fraco. Essas empresas podem ter admitido apenas 
recentemente que as abordagens tradicionais não são mais competitivas e foram 
exauridas por um período de incoerência. Elas estão procurando um caminho dife-
rente para um crescimento mais forte.

Finalmente, algumas empresas tendem naturalmente a buscar a coerência e, no 
processo, se tornam modelos para as outras. Essas empresas são muito diferentes, 
incluindo Apple, Inditex (a empresa de moda espanhola conhecida pela marca Zara), 
Walmart, Amazon.com, a fabricante de materiais finlandesa Ahlstrom e o banco bra-
sileiro Itaú Unibanco. Todas prosperaram ao respeitar um estilo de jogo consciente 
e ao aplicar seus sistemas de capacitações a uma ampla variedade de produtos e 
serviços. Mas elas sabem, como diz a famosa frase de Andrew Grove, o CEO da 
Intel, que “apenas os paranoicos sobrevivem”; ou, para ser mais exato, que por mais 
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coerente que você fique, sempre pode aparecer um rival ainda mais coerente.5 Elas 
também sabem que a coerência se deteriora com o tempo, a menos que seja culti-
vada e reforçada continuamente.

Talvez você esteja em uma (ou mais) dessas situações. Ou talvez a sua condição 
seja especial. Independentemente do ponto de partida, você tem pelo menos uma 
coisa em comum com todas as outras empresas: o contexto histórico em que a es-
tratégia é criada é o presente.

Como observa Walter Kiechel em The Lords of Strategy, a ideia de desenvolver 
conscientemente uma direção e um foco de longo prazo para um negócio é relativa-
mente recente.6 O conceito surgiu na década de 1960, quando os líderes de gran-
des empresas tradicionais começaram a analisar os dados sobre custos, preços e 
despesas operacionais. As estratégias de negócios evoluíram e mudaram bastante 
desde então, e novas receitas quase sempre compensam a ausência de perspec-
tivas das suas predecessoras. Muitas empresas tentaram crescer ao aumentar a 
participação de mercado e as economias de escala; ao escolher posições com fortes 
barreiras à entrada; ao adotar a excelência operacional e de execução; ao buscar 
inovações disruptivas e novos mercados; ao desenvolver suas core competences; 
ao se aproximar dos clientes ou ao adotar uma orientação “voltada para o mercado”; 
ao obter mais valor de negócios e ativos atuais; ou ao se tornar mais adaptativas, 
ágeis e resistentes.

Todas essas abordagens (e muitas outras) têm seus méritos. Mas elas costumam 
ser vistas como receitas para um problema ou necessidade de negócios específico, 
então, sua prática logo perde qualquer relação com uma direção estratégica, geral 
e sustentada. Não surpreende que muitas empresas, cheias de pessoas tentando 
evitar o fracasso e resolver problemas imediatos, adotem fragmentos de todas essas 
abordagens. No processo, elas avançam em direção à incoerência.

Uma estratégia orientada por capacitações representa uma direção alternativa: iden-
tifique o mecanismo por trás da criação de valor na empresa (aquilo que você faz de 
melhor) e as oportunidades para atender o mercado com mais eficácia e faça uma 
escolha que reúna esses elementos em uma posição estratégica coerente.

CoMo LER ESTE LIVRo

Nossas opiniões sobre coerência têm origem nas nossas carreiras em consultoria de 
estratégia, pois trabalhamos com muitos clientes em momentos de crise e de trans-
formação dos negócios. O trabalho nos oferece uma oportunidade rara de observar 
o que permite que as organizações estabeleçam e sustentem o sucesso no longo 
prazo.

Junto com nossos colegas na Booz & Company, começamos a trabalhar nesse tipo 
de estratégia há cerca de 15 anos. Como tendemos a ter relacionamentos de mui-
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tos anos com os clientes, o trabalho nos permitiu examinar os resultados de longo 
prazo das suas decisões, assim, começamos a estabelecer uma correlação entre os 
motivos para o sucesso ou fracasso. Testamos nossas conclusões em pesquisas 
analíticas (algumas das quais descritas no próximo capítulo) e, mais diretamente, na 
prática. Aos poucos, nós e nossos colegas passamos a reconhecer a importância 
da coerência.

A Vantagem Essencial foi escrito para líderes de negócios e outros decisores que re-
conhecem os benefícios da coerência, mas que ainda não conseguiram concretizar 
todo o potencial estratégico do conceito nas suas empresas. Se você é um desses 
líderes, indicaremos como avançar na estrada da coerência, passo a passo ou de 
uma vez só, no seu próprio ritmo. E também mostraremos como aproveitar os ga-
nhos imediatos e o sucesso e crescimento de longo prazo criados pela coerência.

Nos capítulos a seguir, articulamos um processo de estratégia orientado por capa-
citações, explicamos como ele cria valor, descrevemos os elementos envolvidos e 
reunimos todos em uma série passo a passo. O livro inclui vários exercícios simples 
que as empresas consideraram úteis na implementação desse tipo de estratégia, no 
formato de um “guia prático” com o qual você e suas equipes podem trabalhar.

Na Parte I, apresentamos a lógica fundamental para a criação de valor e um mapa 
de como a empresa pode começar a desenvolver e implementar uma estratégia 
orientada por capacitações. O Capítulo 2, “O prêmio da coerência”, explica em pro-
fundidade os motivos por trás dessa abordagem e mostra como a coerência cria va-
lor para a empresa. Não menos importante, o capítulo também explica os custos da 
incoerência. O Capítulo 2 utiliza nossas pesquisas sobre a relação entre coerência 
e desempenho. Também analisamos algumas perguntas que muitas pessoas têm 
sobre a aplicabilidade dessa estratégia a setores mais maduros, mercados emer-
gentes (como China e Índia) e empresas com múltiplos negócios (como a General 
Electric).

No Capítulo 3, “A estratégia orientada por capacitações”, damos uma primeira amos-
tra da jornada que você e sua equipe de gerência realizarão para desenvolver os 
elementos de uma estratégia. Você também vai descobrir como avaliar seu nível de 
coerência atual.

Assim, os Capítulos 2 e 3 estabelecem o alicerce para a Parte II, que analisa os 
três componentes da sua estratégia enquanto variáveis das escolhas estratégicas. 
O Capítulo 4, “O estilo de jogo”, enfoca a interseção entre seus clientes e suas pró-
prias capacitações. Mostramos a diferença que um estilo de jogo bem focado pode 
ter em dois setores bastante conhecidos: fabricação de PCs e varejo. A seguir, 
abordamos como pesquisar e decidir seu próprio estilo de jogo, a começar pelos 
estilos “puros” que ajudam a estabelecer a direção geral da sua empresa.

O Capítulo 5, “O sistema de capacitações”, descreve o relacionamento entre as ca-
pacitações e a criação de valor e o impacto potencial de reunir as capacitações em 

Leinwand.indd   18 5/7/2011   09:23:26



A ESSêNCIA DA VANTAGEM          19

um sistema. Contamos a história de um dos sistemas de capacitações mais incríveis 
do mundo dos negócios, o da Amazon.com, e destacamos como empresas de qual-
quer setor da economia podem seguir esse exemplo.

A seguir, no Capítulo 6, “Adaptação de produtos e serviços”, apresentamos um 
modo mais coerente de pensar sobre o portfólio corporativo. Com a descrição da 
reinvenção da linha de produtos de uma grande fabricante de materiais (a finlan-
desa Ahlstrom) e o lançamento corajoso de um produto (Listerine PocketPaks), 
exploramos os fatores que permitem que cada negócio dê certo ou vá por água 
abaixo. A seguir, mostramos como avaliar as partes da própria empresa.

A Parte III explora algumas maneiras de as empresas criarem valor de modo co-
erente. Dependendo de como são gerenciadas, suas abordagens em relação ao 
crescimento, às fusões e aquisições (F&A) e ao corte de custos podem reforçar ou 
prejudicar seus esforços em prol da coerência. O Capítulo 7, “Como liberar o cresci-
mento”, diferencia as maneiras coerentes e incoerentes de aumentar as vendas. Ao 
diferenciar entre quatro formas de crescimento, cada uma com potenciais diferentes 
para a coerência, estabelecemos um ponto de partida para pensar sobre modos 
mais eficazes de expandir o negócio. Além disso, descrevemos um dos obstáculos 
mais comuns para o crescimento: a “armadilha da adjacência”, exemplificada pela 
história incrível da batalha entre a Anheuser -Busch e a Frito -Lay no mercado de 
salgadinhos na década de 1980.

O Capítulo 8, “Fusões e aquisições”, descreve como você pode usar as fusões e 
aquisições para alavancar a coerência. Ao aplicar uma estratégia orientada por ca-
pacitações, as oportunidades reais das F&A, nem sempre visíveis da perspectiva 
dos participantes convencionais, se tornam mais claras. O capítulo também apre-
senta a Amazon.com como exemplo a ser seguido.

O Capítulo 9, “Corte custos e fique mais forte”, destrói a premissa tradicional de que 
custos e estratégia são elementos independentes. Na verdade, dominar os custos 
é extremamente importante em qualquer movimento de sucesso em direção à coe-
rência. O capítulo mostra como duas empresas, a Johnson Controls International e a 
empresa tabagista R. J. Reynolds, não desperdiçaram uma crise em seus negócios.

A Parte IV, última seção do livro, descreve como viver a coerência no dia a dia, colo-
cando a reorganização e revitalização da empresa em primeiro plano. O Capítulo 10, 
“O mapa da vantagem essencial”, é um guia prático e detalhado para as análises, 
conversas e escolhas que integram o desenvolvimento de uma estratégia orientada 
por capacitações.

O Capítulo 11, “A organização coerente”, descreve as mudanças organizacionais, 
práticas informais e abordagens relativas a talento que permitem que a empresa 
transforme uma estratégia orientada por capacitações em realidade.

O Capítulo 12, “O líder capaz”, é uma breve descrição da função do executivo -chefe. 
A busca da vantagem essencial pode ser incrivelmente gratificante, mas ela exi-
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ge coragem para fazer as escolhas necessárias, além de habilidade e fôlego para 
executá -las.

No fim das contas, uma estratégia orientada por capacitações coerente é mais do 
que uma direção para atividades futuras. Ela é uma afirmação sobre o modo como 
a empresa cria valor no presente e poderá criar mais no futuro. Todas as empre-
sas têm acesso a pelo menos um negócio revolucionário em potencial. Mas nin-
guém realiza esse potencial apenas pela sorte. Seu imperativo estratégico deve ser 
encontrá lo, defini lo e concretizá lo.

Um glossário para 
a vantagem essencial

A seguir apresentamos alguns termos especialmente úteis na descrição des-
ses conceitos e usados em todo o livro.

Coerência: Foco decidido e bem -resolvido de uma empresa em três elemen-
tos críticos: o estilo de jogo, as capacitações mais características e a linha de 
produtos e serviços. Quanto melhor alinhados esses três elementos, mais co-
erente a empresa. A coerência pode ser estimada pela avaliação de quanto 
os produtos e serviços da empresa compartilham das mesmas capacitações 
características.

Coerência relativa: Nível de coerência da empresa, em comparação com 
o da concorrência, e um forte indicador de desempenho superior e sucesso 
relativo.

Capacitação: Capacidade de produzir um resultado específico relevante 
para o negócio de modo confiável e consistente (ou seja, em apoio ao estilo 
de jogo). Essa capacitação é garantida pela combinação certa de processos, 
ferramentas, conhecimento, habilidades e organização, os quais enfocam o 
cumprimento do resultado desejado. As capacitações mais importantes são 
características: cada uma representa uma competência extraordinária que 
poucos conseguem igualar.

Estratégia orientada por capacitações: Série pragmática de escolhas pro-
jetadas a fim de levá lo a maiores níveis de coerência e assim criar uma 
vantagem essencial para a empresa no longo prazo.

Estilo de jogo: Abordagem consciente usada para criar e capturar valor em 
um mercado de um modo que diferencia a empresa.
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Sistema de capacitações: Grupo de três a seis capacitações características 
que se reforçam entre si, organizadas de modo a apoiar um estilo de jogo 
específico.

Adaptação de produtos e serviços: Quanto a linha de produtos e serviços 
é apoiada pelo sistema de capacitações exclusivas e está alinhada ao estilo 
de jogo.

Valor: Valor da empresa, refletindo a disposição contínua dos clientes de 
comprar os produtos e serviços que ela oferece. A coerência proporciona 
modos confiáveis e sustentáveis de geração de valor.

Vantagem essencial: Capacidade arraigada de ter sucesso que diferencia 
as empresas líderes, sustentável no longo prazo e quase impossível de co-
piar, ao contrário das vantagens transitórias, que permitem que as empresas 
prosperem apenas por um período limitado.

Direito de vencer: Crença das empresas que têm uma vantagem essencial, 
capazes de reconhecer que estão mais preparadas que os concorrentes para 
atrair e reter os clientes com os quais se importam.
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