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1. Porque é tão interessante a Estratégia Oceano Az ul? 
 
Com o atual estágio de desenvolvimento tecnológico, com a produtividade em níveis 
elevados e com a oferta superando a demanda, observa-se que os preços estão caindo. 
 
Concomitantemente, a globalização transformou o ambiente de negócios e o deixou mais 
competitivo, adicionando alguns fatores, dentre vários, um é o de diminuir a barreira de 
entrada a novos entrantes e outro é o de diminuir os custos de produção.  
 
 Acrescentando mais um viés ao aumento de competitividade, constata-se que a 
população dos países ricos, principalmente na Europa, está decrescendo, e mudando o 
perfil para uma população mais idosa, o que, por conseqüência, provoca a diminuição da 
demanda, ressalvando algumas exceções - nichos de mercado específicos para esse perfil 
de consumidores. 
  
Com este cenário, a criação de novos mercados com foco em “não-consumidores”, para 
criar demanda, utilizando a estratégia oceano azul, torna-se uma perspectiva muito 
interessante. Claro, isto sem desconsiderar outras alternativas, estratégias ou 
metodologias. 
 
Um ponto interessante da estratégia oceano azul é de como criar valor e como deixar o 
consumidor confortável e desejando pagar, por esse novo valor criado. A inovação tem 
um papel importante neste ponto. Ela deve ser alinhada com a praticidade ou utilidade, 
com o preço e com o custo. Este ponto crucial, da estratégia oceano azul, é chamado 
pelos autores de Inovação de Valor, ou Value Innovation. 
 
O foco está em tornar a competição irrelevante, por meio da viabilização de um pulo 
(aumento) na criação de valor para os consumidores e para a organização. A 
conseqüência é a criação de um novo mercado.  
 

1.1. Comparativo entre Oceano Vermelho e Oceano Azu l 
 
Oceano Vermelho Oceano Azul 
Competir no Mercado já existente Criação de um novo Mercado 
Preocupar-se com a competição Tornar a competição irrelevante 
Focar nos consumidores existentes Focar nos “não-consumidores” 
 Trabalhar com a demanda existente/ 
parcela de mercado (market share) 

Criar uma nova demanda e uma nova 
parcela de mercado (market share) 

Trabalhar com a relação criar valor 
versus custo (trade-off) (criação de valor 
a um custo maior OU criação de um valor 
razoável a um custo menor) 

Não trabalhar na relação criação de valor 
versus custo 
(criar os dois, mais valor E menor custo) 

A companhia está alinhada com a 
estratégia de diferenciação OU de custo 
baixo. 

A organização está alinhada com a 
estratégia de diferenciação E baixo custo. 
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1.2. O Estudo de caso do Cirque du Soleil. 
 

• Eles criaram um mercado novo. Uma, das primeiras apresentações, chamava-se 
“Nós reinventamos o circo”. 

  
• Eles não competem no mesmo mercado, do circo convencional. 

 
• Eles não usam animais de circo ou estrelas de cinema. 

 
• Eles focam em outros consumidores: adultos e clientes corporativos, e, por 

conseqüência, criam uma nova perspectiva sobre os preços e a motivação e 
capacidade de pagamento, por uma experiência diferente.  

 
 
 

2. Princípios da Estratégia Oceano Azul 
 
Formulação Fator de risco atenuado 
Reconstrução dos limites (fronteiras) do 
mercado 

Risco da procura por novos consumidores 
/ mercado 

Foco no quadro geral, não em números  Risco de planejamento 
Chegar além da demanda existente Risco de escala 
Executar a estratégia na seqüencia correta Risco do modelo de negócios 
Execução  
Ultrapassar as barreiras organizacionais Risco organizacional 
Desenvolver a execução com a estratégia Risco gerencial 
 
Se forem seguidos estes princípios, os riscos mencionados serão mitigados. 
 
Estratégias efetivas, do perfil de oceano azul, devem mitigar os riscos não aumentá-los. 
 
Sobre estratégia, para mudar a estratégia de uma indústria, deve-se reorientar o foco nos 
competidores para as alternativas e o foco nos consumidores para os “não-
consumidores”. 
 
Para utilizar simultaneamente a proposta de criar valor e custo baixo, não se deve utilizar 
o processo de benchmarking (comparação e estudo dos melhores casos da indústria para 
criar referências e aplicar as melhores práticas), porque isso causará o retorno à estratégia 
de diferenciação ou de custo, resultando em uma análise convencional e a manutenção da 
posição dentro do oceano vermelho.  
 
Mudando o foco nos competidores e consumidores, para outros mercados e “não-
consumidores”, será possível desenvolver novas perspectivas e visões para criar novas 
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soluções, melhores elementos para a criação de valor e desenvolvimento de novos 
mercados além dos limites ou fronteiras atuais. 
 
 
 

3. Quadro de Estratégia e Ações Estruturais 
 

3.1. Quadro de Estratégia 
 
O quadro de estratégia tem dois propósitos. O primeiro é de analisar o mercado atual e 
compreender onde a competição está a investir e quais os fatores competitivos que estão 
mais saturados. O segundo aspecto é o de facilitar a reorientação do foco nos 
competidores para alternativas e do foco nos consumidores para os “não-consumidores”. 
 
A curva de valor (azul para a estratégia oceano azul e vermelha para a competição) é o 
componente básico e o mais importante do Quadro de Estratégia. 
 
 

 
 
 
Nota sobre o gráfico: O eixo Y, é incremental de menor para maior valor adicionado. O eixo X, não é 
incremental, cada ponto indicado no eixo X, é um fator de competição. 
 
 
O objetivo é ter uma curva de valor que divirja da competição, oferecendo um valor 
maior e utilizando fatores onde não exista competição, ou onde a competição, 
praticamente, não tenha atuação. 
 
Os últimos fatores, em conjunto com um valor adicionado alto (gráfico acima, à direita), 
onde só temos a curva de valor azul, são uma boa curva, típica da estratégia oceano azul. 
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3.2. As Quatro Ações Estruturais 
 
Para criar uma curva de valor nova e evitar a escolha entre estratégia de diferenciação ou 
custo, quatro perguntas devem ser respondidas. 
 
 

3.2.1. Quais os fatores competitivos que devem ser eliminados? 
 
Quais os fatores competitivos mais utilizados pela indústria (competição) que devem ser 
eliminados? 
Objetivo: 

• Eliminar os fatores onde tem muita competição. 
• Mudar o foco da análise (benchmarking) dos competidores. 
• Descobrir se houve alguma mudança no que os consumidores valorizam. 

 

3.2.2. Quais fatores devem ser reduzidos bem abaixo  do padrão? 
 
Quais os fatores competitivos que deverão diminuir bem abaixo do padrão da indústria?  
Objetivo: 

• Determinar se os produtos ou serviços estão supervalorizados. 
• Descobrir se houve um aumento nos custos sem a contrapartida de ganho (isto é, 

se estão trabalhando com margens menores). 
 

3.2.3. Quais fatores devem ser valorizados bem acim a do 
padrão? 

 
Quais os fatores competitivos que deverão ser valorizados bem acima do padrão da 
indústria? 
Objetivo: 

• Eliminar o comprometimento que os consumidores têm com a indústria. 
 
 

3.2.4. Quais fatores devem ser criados? 
 
Quais os fatores que deverão ser criados e que a indústria nunca ofereceu? 
Objetivo: 

• Descobrir novas formas de criar valor para os consumidores e criar uma nova 
demanda, e mudar a estratégia de preço da indústria. 
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As duas primeiras perguntas (eliminar e reduzir) desenvolvem uma perspectiva de como 
diminuir as estruturas de custo. 
 
As duas últimas perguntas (aumentar e criar) desenvolvem a perspectiva de como 
aumentar o valor para o consumidor e criar uma nova demanda. 
 
 

3.3. A tabela eliminar-reduzir-aumentar-criar, uma nova curva 
de valor 
 
É uma ferramenta analítica, a qual é complementar às quatro perguntas e cria a 
oportunidade de: 
 
 

• Procurar a diferenciação com baixo custo, e evita a escolha tradicional de ter 
que optar por uma estratégia ou outra.  

• Sinalizar as organizações que estão a aumentar a estrutura de custos e, talvez, 
supervalorizando, ou sofisticando em demasia, os produtos ou serviços. 

• Ter uma fácil e rápida compreensão do mercado. 
• Desenvolver uma visão consistente de todos os fatores onde a indústria 

compete. 
 
 
 
Eliminar 
Quais os fatores competitivos mais 
utilizados pela indústria (competição) que 
devem ser eliminados? 

Aumentar 
Quais os fatores competitivos que 
deverão ser valorizados bem acima do 
padrão da indústria? 

Reduzir 
Quais os fatores competitivos que 
deverão diminuir bem abaixo do padrão 
da indústria? 

Criar 
Quais os fatores que deverão ser criados e 
que a indústria nunca ofereceu? 
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Exemplo do Cirque du Soleil: 
 
 
Eliminar 
Estrelas de cinema ou performistas, 
animais, múltiplas arenas no espetáculo,  

Aumentar 
Espetáculo único 

Reduzir 
Piadas e humorismo, tensão e perigo 

Criar 
Temas, ambiente refinado, produções 
múltiplas, dança e música 

 
 
 

3.4. Três características de uma boa estratégia 
 
Uma boa estratégia deve ter seu foco claro e demonstrado (claramente visível) no perfil 
estratégico da organização e na curva de valor. Também, deve divergir da competição. E, 
deve ter um mote (lema, frase que exprima a razão de existência da organização, tagline) 
atrativo.  
 
 

3.4.1. Foco 
 
Toda a estratégia deve ter um foco e o perfil da organização e a curva de valor devem 
claramente espelhar esse foco. 
 
 

3.4.2. Divergência 
 
Quando a estratégia é reativa para se antepor à concorrência, ela perde sua originalidade. 
Aplicando as quatro ações estruturais, a organização cria um diferencial em relação à 
competição e cria uma curva de valor destacada e diferente do padrão da indústria. 
 
 

3.4.3. Um lema atrativo 
 
Um bom mote (lema, tagline) entrega uma mensagem clara e torna pública uma oferta 
verdadeira, transparente, clara e de fácil compreensão, do que se está a oferecer (produto 
ou serviço). 
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4. Reconstruindo as fronteiras do mercado, o Primei ro 
Princípio 

 
 
Para mudar de oceano vermelho para oceano azul, a organização não deve aceitar as 
fronteiras existentes do mercado que definem como ela deve competir, nesse mercado. 
 
 A organização deve focar em: 
 

• Indústrias alternativas; 
• Grupos estratégicos dentro da indústria; 
• A cadeia de consumidores; 
• Produtos e serviços complementares; 
• Apelos emocionais e funcionais, e olhar através da curva do tempo. 

 
Isto permitirá a criação de algumas novas idéias, para reconstruir o mercado, e 
descortinar oceanos azuis.  
 
 

5. Foco na visão geral, não em números, o Segundo 
Princípio 

 
 
O planejamento estratégico convencional tende a direcionar as organizações para oceanos 
vermelhos. 
 
Um típico planejamento estratégico se inicia com a análise das condições do mercado e 
da competição. Segue para o estudo de como incrementar a parcela de mercado (market 
share), novos segmentação ou corte de custos, seguido pelos objetivos e alvos a atingir. 
Isto, passando pela análise SWOT, PEST, BCG, McKinsey, entre outros, e conclui com 
algumas planilhas eletrônicas e gráficos, de um estudo financeiro.   
 
A perspectiva deve mudar, é preciso pensar “fora da caixa” (desenvolver uma perspectiva 
fora do ambiente, pensar de maneira diferente, utilizar outras variáveis, analisar o 
problema como observador e não como ator interveniente, etc.) e desenvolver uma visão 
clara de como se separar da competição. 
 
Para se obter uma visão geral, é preciso desenvolver: o despertar visual, a exploração 
visual, uma justa (honesta) visão estratégica e uma comunicação visual. 
 

• Despertar visual: comparar seu negócio com o dos competidores e verificar onde 
a estratégia tem que mudar. 

 
• Exploração visual: ir para o campo (Mercado, praça) para explorar os seis pontos 

(princípios) de como criar um oceano azul; observar as vantagens distintas dos 
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produtos (serviços) alternativos; verificar quais os fatores competitivos que 
devem ser eliminados, criados ou alterados. 

 
• Estratégia visual justa: desenhar a estratégia baseada nas observações de campo; 

obter o retorno sobre alternativas, com consumidores, consumidores dos 
competidores e com “não-consumidores”; usar o retorno para desenhar a melhor 
estratégia futura. 

 
• Comunicação visual: distribuir a “melhor estratégia futura”, em uma página, 

para fácil comparação; utilizar somente os pontos que permitem convergir para a 
nova estratégia. 

 
 
 

5.1. O mapa do pioneiro-migrador-acomodado (PMA) 
 
De acordo com os autores do livro, Blue Ocean Strategy, todas as companhias, nos seus 
estudos de caso, que criaram oceanos azuis, foram pioneiras em suas indústrias. 
 
Pioneiros, são negócios que ofereceram valor sem precedentes, eles são estrategistas de 
oceano azul. Sua curva de valor diverge da competição. 
 
Acomodados, são o outro extremo, eles praticam negócios do tipo “eu-também”. Suas 
curvas de valor são similares ao padrão (média) da indústria.  
 
Migradores, estão entre os dois anteriores, eles estendem a curva de valor da indústria, 
oferecendo “mais por menos”, mas eles têm, basicamente, a mesma forma de curva de 
valor. Eles incrementam o valor adicionado, mas não é um valor de inovação. 
 
 

5.2. Testando o potencial de crescimento 
 
Pioneiros   

Migradores   

Acomodados   

 Dias de hoje Futuro 
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6. Alcançando além da demanda existente, o Terceiro  
Princípio 

 
As estratégias convencionais são com foco nos consumidores atuais para manter e 
expandir a parcela de mercado que a organização possui. O que, geralmente, leva à 
personalização e a ofertas, e a afinar a segmentação, com o risco de criar pequenos 
mercados alvo. 
 
Para maximizar os possíveis oceanos azuis, a organização deve focar nos “não-
consumidores”. Em vez de focar nas diferenças entre os consumidores. A procura deve 
ser efetuada nos mesmos interesses, que os “não-consumidores” valorizam, o que 
permitirá a organização alcançar além da demanda existente e agregará uma nova massa 
de consumidores. 
 
 

6.1. As três camadas de “não-consumidores” 
 
Primeiramente, a organização deve entender o universo dos “não-consumidores”. 
As três camadas estão relacionadas como a distância que eles têm do mercado atual. 
 

 
Primeira Camada: “Cedo-para-ser”, “não-consumidores” que estão na fronteira (borda) 
do mercado. 
Segunda Camada: “Recusam”, “não-consumidores” que deliberadamente não querem 
participar do mercado da organização. 
Terceira Camada: “Não-explorados”, “não-consumidores” que estão em mercados 
distantes do Mercado atual (da organização). 
 
Os consumidores “cedo-para-ser”, praticamente, não consomem os produtos ou serviços, 
do mercado da organização, porque eles procuram uma melhor oferta. Se eles 
encontrarem uma melhor alternativa, eles irão atrás e deixaram este mercado. Um 
mercado pára de crescer, quando tem muitos consumidores “cedo-para-ser”. A 
perspectiva, para esta camada, é a de procurar identificar o que os consumidores “cedo-
para-ser” anseiam, o que eles procuram, quais são suas necessidades. 
 

Mercado 
atual 

Camada 2 

Camada 3 

Camada 1 
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Os consumidores que “recusam” que não podem pagar pelos produtos ou serviços, ou 
não utilização (consomem) as ofertas do mercado. Suas necessidades são atendidas de 
outra forma, por outros meios ou essas necessidades são ignoradas, motivadas por falta 
de poder de compra, ou por que não conhecem o mercado, ou porque ninguém despertou 
sua necessidade. Este é um vasto oceano a explorar. 
 
Os consumidores “não-explorados” ainda não foram pesquisados ou pensados pela 
competição. Eles são vistos como participantes de outros mercados. É um oceano não 
explorado, cujos resultados podem ser ímpares. 
 
Como os autores mencionaram, não existe formula mágica para sugerir qual a camada 
que deve ser focada. As oportunidades de oceano azul, em uma camada específica, 
podem ser diferentes, no tempo (o momento) e na indústria (tipo de mercado). O ideal, 
seria poder explorar o potencial cruzando as camadas, descobrindo similaridades através 
das três camadas. 
 
Um aspecto fundamental, para maximizar a escala do oceano azul, é o de alcançar além 
da demanda existente, atingindo os “não-consumidores” e o de “não-segmentar” as 
oportunidades (isto é, não segmentar o mercado), à medida que se vão desenvolvendo as 
estratégias futuras. 
 
 
 

7. Executar a estratégia na sequência correta, o Qu arto 
Princípio 

 
 
A sequência inicia com a utilidade para o consumidor, segue o preço, depois o custo e, 
finalmente, a adoção. 
 

•  Tem uma utilidade excepcional para o consumidor, a idéia do negócio? Se sim, 
continuar, para próximo passo. Se não, é preciso repensar. 

 
• O preço é acessível para a massa de consumidores? Se sim, continuar. Se não, 

repensar. 
 

• Pode-se limitar o custo, para obter o lucro, no preço estratégico definido? Se sim, 
continuar. Se não, repensar. 

 
• Quais são as barreiras para a adoção do produto/serviço, quando na atualização 

da idéia do negócio? Essas barreiras estão sendo, de antemão, previstas? Se sim, 
continuar. Se não, repensar. 

 
Após o término desta sequência, a idéia do negócio será uma idéia oceano azul, 
comercialmente viável.  
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7.1. A Utilidade para os Consumidores 
 
 
O Mapa de Utilidade para os Consumidores ajuda a identificar as “alavancas” que 
facilitarão entregar uma utilidade “excepcional” para os consumidores. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cada estágio, da experiência dos consumidores, tem sua especificidade e para cada 
estágio se tem uma serie de questões que devem ser respondidas (atendidas), para que se 
possa avaliar a experiência do consumidor. 
 
A análise das “alavancas”, em cada estágio, ajuda a desenvolver uma perspectiva e a 
encontrar as questões (perguntas) corretas, que devem ser feitas. 
 
Por exemplo: no estágio da compra, na alavanca de “produtividade”, a pergunta poderia 
ser: foi rápido e fácil, para o consumidor, encontrar o produto? 
 
Para se obter uma “excepcional” utilidade, em cada estágio, e em cada “alavanca”, devem 
ser analisadas, e identificadas, as barreiras, que dificultam que essa “excepcional” 
utilidade seja alcançada. É comum, que as maiores barreiras representem oportunidades 
latentes, para gerar um valor adicional excepcional. 
 
Utilizando o mesmo exemplo anterior, pode ser que a maior barreira esteja no processo 
de compra, pode ser a maneira ou os meios (canais) existentes para efetuar essa compra, 
que se alterados, ou radicalmente transformados, podem criar uma experiência 
excepcional de compra e potencializar a alavanca de “produtividade”. 
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7.2. O Preço 
 
Para se ter um fluxo de entradas (faturamento) consistente, o preço estratégico deve ser 
definido. Este procedimento assegurará que os consumidores quererão comprar e que 
terão capacidade (meios) para adquiri-lo. É fundamental, desde o início, se conhecer o 
preço que atrairá a massa de consumidores potenciais. 
 
O preço estratégico, não só deve atrair a massa de consumidores, como, também, deve 
retê-los. A reputação deve ser conquistada (merecida / reconhecida) desde o primeiro dia 
e, esta, deve ser rapidamente divulgada pela sociedade (redes, grupos, etc.). Este aspecto 
é importante para evitar, ou dificultar, imitações e a alteração de oceano azul para oceano 
vermelho. 
 
Quando uma excepcional utilidade é combinada com um preço estratégico, o processo de 
imitar é dificultado.  
   
O Corredor de Preço das Massas, figura abaixo, é uma ferramenta que facilita a 
descoberta do preço correto, para atrair a massa de consumidores. 
 
Existem duas etapas (Passo 1, Passo 2, ver figura abaixo). A primeira define o corredor 
de preço da massa e a segunda etapa especifica o nível de preço, dentro do corredor. 
 
 

 
 
 
Usualmente, para efetuarem uma análise do mercado, ou para desenvolver um plano de 
negócios ou estratégia, as organizações observam, primeiro, os produtos similares em 
termos de forma e dentro da própria indústria (mercado, competidores). 
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Para definir o preço estratégico, o grande desafio é entender a sensibilidade aos preços, 
dos consumidores, isto, quando comparando diferentes produtos, ou serviços, oferecidos 
externamente à industria (fora do mercado tradicional e dos competidores tradicionais). 
 
Logo, é importante comparar com outros produtos além das fronteiras da indústria, que 
oferecem os produtos (serviços) em diferentes formas e com diferentes funções, mas que 
atendem, basicamente, o mesmo propósito (necessidade). 
 
A segunda etapa facilita a organização a definir o preço mais elevado, que pode ser 
sustentado, sem que este seja um convite à competição, por imitação. A avaliação 
depende do grau de proteção legal, dos recursos disponíveis e das capacidades internas da 
organização. 
 
 
 

7.3. O Custo 
 
Alternando da estratégia de preço para um custo alvo. O foco, agora, é no lucro, é nas 
margens a obter, com o modelo de negócio. 
 
De acordo com a estratégia oceano azul, primeiro define-se o preço estratégico e, então, 
deduz-se a margem desejada para se obter o custo alvo. 
 
É estratégico que se chegue a uma estrutura de custos que permita a margem de 
lucratividade esperada e que seja uma estrutura difícil de a competição imitar. 
 
Para que se obtenha sucesso no custo alvo, o perfil da estratégia tem que ser divergente 
da competição, mas, simultaneamente, essa estratégia tem que ter foco.  
 
 
 

7.3.1. O Modelo de lucro da Estratégia Oceano Azul 
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7.4. Adoção da Estratégia 
 
 
Uma mudança em tão larga escala altera o status quo, e por isso pode provocar 
insegurança e resistência entre os envolvidos com a organização (stakeholders). 
 
As preocupações, dos colaboradores (empregados), dos parceiros de negócio e do público 
em geral, devem ser tratadas de forma a evitar resistências e medos, quando da mudança 
do estado atual para a nova visão de negócio. 
 
A conscientização deve ser trabalhada para detalhar as vantagens que todos os envolvidos 
terão, com o sucesso das ações planejadas. 
 
 
 
 

7.5.   Índice da idéia do oceano azul 
 
Apesar de se seguir a sequência: utilidade, preço, custo, e adoção, a visão do todo não 
deve ser perdida. 
 
O índice da idéia do oceano azul ajuda a manter essa visão de conjunto (visão sistêmica). 
 
Basicamente, essa visão é formada respondendo a quatro perguntas: 
 

• Existe uma utilidade excepcional? Existem razões que instigam para que se 
compre a oferta? 

 
• O preço é acessível para a massa de consumidores? 

 
• A estrutura de custos está de acordo com o custo alvo? 

 
• Foram tratadas de antemão as possíveis barreiras de adoção da estratégia? 

 
Respondendo com a marcação de sinal de mais ou menos (ou pontuando cada questão), 
obter-se-á uma visão geral do grau de conformidade com a idéia de oceano azul. 
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8. Superando as barreiras organizacionais, o Quinto  
Princípio 

 
 
Depois de se ter definido a estratégia oceano azul e se verificado que está de acordo com 
a idéia (visão) oceano azul, agora é necessário implementar a estratégia. Sua execução é, 
também, um desafio e alguns pontos devem ser analisados, isto, porque existirão algumas 
barreiras que deverão ser suplantadas. 
 
Um é o fator cognitivo, o qual é a resistência a mudanças. As pessoas gostam do status 
quo, isto é, elas estão adaptadas e acostumadas a um ambiente que conhecem e 
controlam. Qualquer mudança, que as tire da zona de conforto, gerará uma resistência 
natural. Elas precisam ser conscientizadas da importância dessa mudança estratégica e de 
sua necessidade. 
 
O segundo ponto é a limitação de recursos. Usualmente, quanto maior é a mudança, 
maior é a necessidade de recursos. Mas isso não é a realidade no contexto da idéia oceano 
azul. Em verdade, é exatamente o contrário, o que, a idéia oceano azul, propõe. 
 
O terceiro ponto é o de motivação. É importante ter as figuras principais motivadas, isto 
é, os elementos da organização que têm perfil de líderes, os que são líderes naturais 
formais e informais. Tendo esses colaboradores motivados a mudança, ou as mudanças, 
para alterar o status quo, ocorrerão mais facilmente e mais rapidamente. 
 
O último ponto é o relacionado com política. Parafraseando os autores, do livro Blue 
Ocean Strategy, quando fazem referência à frase de um administrador, que eles ouviram 
durante suas pesquisas: “Na nossa organização, você é “abatido”, mesmo antes de se 
levantar.” Isto diz tudo sobre o aspecto da política.  
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9. Desenvolvendo a execução com da estratégia, o 
Sexto Princípio 

 
 
A organização e o conjunto de todas as pessoas desde a direção até à linha de frente. Isto 
significa que a organização é feita de pessoas e que todos são importantes. Logo, todos 
precisam estar alinhados com a estratégia e apoiá-la. 
 
É fundamental criar uma cultura de confiança e comprometimento, para implementar a 
estratégia definida e desenvolvida em consenso. Isto não é executado ou definido em um 
documento, mas sim com o alinhamento do espírito e mente das pessoas, com a nova 
estratégia. 
 
O objetivo deste princípio é mitigar o risco e a desconfiança, a não cooperação e, até 
mesmo, a sabotagem. 
 
Um aspecto fundamental é que os processos precisam ser transparentes e justos. 
 
Um processo justo e as implicações relacionadas com as atitudes e comportamento:  
 

• Um processo justo de formulação da estratégia: precisa ter engajamento, 
explicação e claridade nas expectativas de resultados. 

• Sobre as atitudes advindas de um processo justo: geram confiança e 
comprometimento, por exemplo: “Eu sinto que minha opinião conta.”  

• Sobre comportamento em um processo justo: a cooperação é voluntária, por 
exemplo: “Eu irei além dos meus deveres.”  

• Sobre a execução da estratégia: ela excede as expectativas e é auto-iniciada por 
meio do comprometimento de todos os envolvidos, sobrepondo os interesses da 
organização aos pessoais, tendo vistas para uma perspectiva futura, mesmo que, 
no curto prazo, isso represente um sacrifício pessoal, para atingir esses objetivos. 

 
Um ponto importante a destacar é o princípio dos três “Es” para se ter um processo 
justo: 
 

• Engajamento: envolve os indivíduos nas decisões estratégicas, que os afetam. 
• Explicação: todos os envolvidos e afetados devem entender as decisões 

estratégicas finais. 
• Expectativas clarificadas: os líderes devem deixar claro as novas regras. Devem 

estar claros os objetivos e metas a serem atingidas, as responsabilidades, o 
indicadores chave dos processos, os padrões a serem seguidos e, também, as 
penalidades por não se atingirem os objetivos e metas. 

 
Uma interessante comparação entre um processo justo e um injusto: 
 

• Processo justo: reconhecimento emocional e intelectual – confiança e 
comprometimento – cooperação voluntária. 

• Processo injusto: indignação emocional e intelectual – desconfiança e 
ressentimento – recusa a executar. 
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Um último comentário sobre comprometimento, confiança e cooperação, são difíceis de 
medir e monitorar, são capital intangível.  
 
 

10. Conclusões finais 
 
 
A criação de oceano azul é um processo dinâmico. Cedo ou tarde, a competição 
aparecerá. As últimas colocações, abaixo, focam na sustentabilidade e renovação da 
estratégia oceano azul. 
 
Alguns pontos, a considerar, sobre as barreiras contra a imitação: 
 

• O movimento (mudança) para um valor de inovação não faz sentido se for 
baseado em uma lógica de uma estratégia convencional. 

• Um conflito de imagem da marca, em relação à competição e ao padrão da 
indústria, previne a imitação, pelos competidores. 

• Um monopólio natural bloqueia a imitação, quando o tamanho do mercado não 
suporta mais um competidor. 

• Patentes permitem o bloqueio de imitações. 
• Alto volume gerado pela inovação leva a vantagens de custo e coloca os 

competidores em desvantagem em relação ao custo. 
• Externalidades (divulgação boca a boca, redes sociais e profissionais, entre outros 

meios de divulgação) da rede também bloqueiam as organizações (competidores) 
de facilmente e credivelmente imitarem a estratégia oceano azul. 

• Imitações requerem alterações substanciais e investimento, que podem levar anos. 
• A oferta de um salto de valor (um valor adicionado maior) rapidamente cria uma 

propagação, pela rede, da imagem da marca e uma subseqüente lealdade. 
 
O que deve, sempre, estar claro: 
 
Não existe uma indústria (mercado) excelente, permanentemente (ou eterna). 
 
Não existem companhias excelentes, permanentemente (ou eternas). 
 
Ou seja, o mercado é dinâmico e em constante mudança e evolução, e as companhias têm 
que ser, também. 
 
 
 
Nota: Na parte final do livro Blue Ocean Strategy podem ser encontrados casos de estudo 
sobre a indústria automobilística, de computadores e de cinemas. 
 
 
 
 
Referência: Kim, W.Chan. Mauborgne, Renée. Blue Ocean Strategy. 
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Apêndice – Resumo dos pontos principais da estratég ia 
oceano azul 
 
 
Comparativo Oceano Vermelho e Oceano Azul 
 
Oceano Vermelho Oceano Azul 
Competir no Mercado já existente Criação de um novo Mercado 
Preocupar-se com a competição Tornar a competição irrelevante 
Focar nos clientes existentes Focar nos “não-consumidores” 
Trabalhar com a demanda existente/ 
parcela de mercado (market share) 

Criar uma nova demanda e uma nova 
parcela de mercado (market share) 

Trabalhar com a relação criar valor 
versus custo (trade-off) 
(criação de valor a um custo maior OU 
criação de um valor razoável a um custo 
menor) 

Não trabalhar na relação criação de valor 
versus custo 
(criar os dois, mais valor E menor custo) 

A companhia está alinhada com a 
estratégia de diferenciação OU de custo 
baixo. 

A organização está alinhada com a 
estratégia de diferenciação E baixo custo. 

 
 
 
 
 
Princípios da Estratégia Oceano azul 
 
Formulação Fator de risco atenuado 
Reconstrução dos limites (fronteiras) do 
mercado 

Risco da procura por novos consumidores 
/ mercado 

Foco no quadro geral, não em números  Risco de planejamento 
Chegar além da demanda existente Risco de escala 
Executar a estratégia na seqüencia correta Risco do modelo de negócios 
Execução  
Ultrapassar as barreiras organizacionais Risco organizacional 
Desenvolver a execução com a estratégia Risco gerencial 
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Quadro de Estratégia e Ações Estruturais 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Eliminar 
Quais os fatores competitivos mais 
utilizados pela indústria (competição) que 
devem ser eliminados? 

Aumentar 
Quais os fatores competitivos que 
deverão ser valorizados bem acima do 
padrão da indústria? 

Reduzir 
Quais os fatores competitivos que 
deverão diminuir bem abaixo do padrão 
da indústria? 

Criar 
Quais os fatores que deverão ser criados e 
que a indústria nunca ofereceu? 
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Características de uma boa estratégia 
 
Foco 
Toda a estratégia deve ter um foco e o perfil da organização e a curva de valor devem 
claramente espelhar esse foco. 
 
Divergência 
Quando a estratégia é reativa para se antepor à concorrência, ela perde sua originalidade. 
Aplicando as quatro ações estruturais, a organização cria um diferencial em relação à 
competição e cria uma curva de valor destacada e diferente do padrão da indústria. 
 
Um lema atrativo 
Um bom mote (lema, tagline) entrega uma mensagem clara e torna pública uma oferta 
verdadeira, transparente, clara e de fácil compreensão, do que se está a oferecer (produto 
ou serviço). 
 
 
 
1- Princípio - Reconstruindo as fronteiras do mercado 
 
Focar em: 

• Indústrias alternativas; 
• Grupos estratégicos dentro da indústria; 
• A cadeia de consumidores; 
• Produtos e serviços complementares; 
• Apelos emocionais e funcionais, e olhar através da curva do tempo. 

 
 
2 – Princípio – Foco na visão geral, não em números 
 

• Despertar visual: comparar seu negócio com o dos competidores e verificar onde 
a estratégia tem que mudar. 

• Exploração visual: ir para o campo (Mercado, praça) para explorar os seis pontos 
(princípios) de como criar um oceano azul; observar as vantagens distintas dos 
produtos (serviços) alternativos; verificar quais os fatores competitivos que 
devem ser eliminados, criados ou alterados. 

• Estratégia visual justa: desenhar a estratégia baseada nas observações de campo; 
obter o retorno sobre alternativas, com consumidores, consumidores dos 
competidores e com “não-consumidores”; usar o retorno para desenhar a melhor 
estratégia futura. 

• Comunicação visual: distribuir a “melhor estratégia futura”, em uma página, 
para fácil comparação; utilizar somente os pontos que permitem convergir para a 
nova estratégia. 
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Potencial de crescimento 
 
 
Pioneiros   

Migradores   

Acomodados   

 Dias de hoje Futuro 
 
 
 
 
3 - Princípio – Alcançando além da demanda existente 
 

 
 
 
Primeira Camada: “Cedo-para-ser”, “não-consumidores” que estão na fronteira (borda) 
do mercado. 
Segunda Camada: “Recusam”, “não-consumidores” que deliberadamente não querem 
participar do mercado da organização. 
Terceira Camada: “Não-explorados”, “não-consumidores” que estão em mercados 
distantes do Mercado atual (da organização). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado 
atual 

Camada 2 

Camada 3 

Camada 1 
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4 – Princípio – Executar a estratégia na sequência correta 
 
Utilidade para os consumidores 
 
 

 
 
Preço 
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Custo 
 
De acordo com a estratégia oceano azul, primeiro define-se o preço estratégico e, então, 
deduz-se a margem desejada para se obter o custo alvo. 
É estratégico que se chegue a uma estrutura de custos que permita a margem de 
lucratividade esperada e que seja uma estrutura difícil de a competição imitar. 
 
 

 
 
 
Adoção da estratégia 
 
Uma mudança em tão larga escala altera o status quo, e por isso pode provocar 
insegurança e resistência entre os envolvidos com a organização (stakeholders). 
As preocupações, dos colaboradores (empregados), dos parceiros de negócio e do público 
em geral, devem ser tratadas de forma a evitar resistências e medos, quando da mudança 
do estado atual para a nova visão de negócio. 
A conscientização deve ser trabalhada para detalhar as vantagens que todos os envolvidos 
terão, com o sucesso das ações planejadas. 
 
 
 
 
A idéia de Oceano Azul 
 
Basicamente, essa visão é formada respondendo a quatro perguntas: 
 

• Existe uma utilidade excepcional? Existem razões que instigam para que se 
compre a oferta? 

• O preço é acessível para a massa de consumidores? 
• A estrutura de custos está de acordo com o custo alvo? 
• Foram tratadas de antemão as possíveis barreiras de adoção da estratégia? 

 
 
 
 
 
 
 
 



Estratégia Oceano Azul – Sinopse do Livro de Kim e Mauborgne -  26 

5 – Princípio – Superando as barreiras organizacionais 
 
Uma é o fator cognitivo, o qual é a resistência a mudanças. Qualquer mudança, que tire 
as pessoas da zona de conforto, gerará uma resistência natural. Elas precisam ser 
conscientizadas da importância dessa mudança estratégica e de sua necessidade. 
 
A segunda é a limitação de recursos. Usualmente, quanto maior é a mudança, maior é a 
necessidade de recursos. É exatamente o contrário, na estratégia oceano azul. 
 
A terceira é a da motivação. Tendo os colaboradores motivados, a mudança, ou as 
mudanças, para alterar o status quo, ocorrerão mais facilmente e mais rapidamente. 
 
A quarta é a da política interna. 
 
 
6 – Princípio – Desenvolvendo a execução com a estratégia 
 
O objetivo deste princípio é mitigar o risco e a desconfiança, a não cooperação e, até 
mesmo, a sabotagem. 
 
Comparação entre um processo justo e um injusto: 
 

• Processo justo: reconhecimento emocional e intelectual – confiança e 
comprometimento – cooperação voluntária. 

Processo injusto: indignação emocional e intelectual – desconfiança e ressentimento – 
recusa a executar. 
 
Um processo justo e as implicações relacionadas com as atitudes e comportamento:  
 

• O processo de formulação da estratégia: precisa de ter engajamento, explicação 
e claridade nas expectativas de resultados. 

• Sobre as atitudes: precisa haver confiança e comprometimento, por exemplo: 
“Eu sinto que minha opinião conta.”  

• Sobre comportamento: a cooperação é voluntária, por exemplo: “Eu irei além 
dos meus deveres.”  

• Sobre a execução da estratégia: precisa exceder as expectativas, é auto-iniciada. 
 
O princípio dos três “Es” para se ter um processo justo: 
 

• Engajamento: envolve os indivíduos nas decisões estratégicas, que os afetam. 
• Explicação: todos os envolvidos e afetados devem entender as decisões 

estratégicas finais. 
• Expectativas clarificadas: os líderes devem deixar claro as novas regras. Devem 

estar claros os objetivos e metas a serem atingidas, as responsabilidades, o 
indicadores chave dos processos, os padrões a serem seguidos e também, a 
penalidades por não se atingirem os objetivos e metas. 

 
 


