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A vantagem competitiva sustentável não existe, nunca existiu 
e está cada vez mais longe de existir. Derrubando Mitos 
desconstruiu a gurulândia 

Época Negócios 

O maior mérito do livro Derrubando Mitos (Editora Globo), de Phil Rosenzweig, 
é demolir, sem dó nem piedade, a idéia mais cara aos "mercadores de ilusões" 
que dominam a literatura empresarial: "excelência empresarial", entendida como 
vantagem competitiva sustentável, não existe. Nunca existiu, e está cada vez 
mais longe de existir.Qual o corolário disso? Simples. As várias safras de livros 
que apareceram, dos anos 80 para cá, com a pretensão de fornecer receitas para a 
"excelência", são enganosas e conduzem a falsas conclusões. Rosenzweig 
desconstruiu o mantra da gurulândia - "faça assim, que você terá sucesso" - 
usando uma linguagem clara, sem tecnicismos estatísticos e dando nome aos 
bois. Os bois chamam-se: Tom Peters, Jim Collins e mais uns três ou quatro "encantadores de 
serpente" do circuito dos palestrantes de negócios.

Leia o livro. Para mim, é a melhor coisa publicada em nossa área em 
muitos anos. Mas o que me deixa pasmo é o seguinte: as conclusões da 
obra não são novidade. Pesquisadores dignos desse nome já vinham 
mostrando isso (os "bois", acima, não são nada rigorosos, são só 
pretensiosos). Dois deles - Robert Wiggins e Tim Ruefli, da 

Universidade do Texas (corra ao Google!) - concluíram que vantagem competitiva é raríssima e, 
quando acontece, dura pouco. É da natureza da competição capitalista, leitor. Gente como Joseph 
Schumpeter - sobre quem já escrevi nesta revista - já tinha cantado essa pedra há décadas.

Vantagem duradoura não pode existir num regime em que a 
competição é que gera a riqueza. É precisamente como na 
evolução biológica: as espécies coexistem interconectadas numa 
"corrida armamentista evolucionária" que não acaba nunca. Se 
um predador fica mais veloz, a presa desenvolve melhor 
camuflagem. Aí, o predador fica mais sensível ao odor da presa, 
e ela, então, "aprende" a saltar mais longe etc. Isso dura 
indefinidamente, não há descanso. Os biólogos chamam isso de 
competição "rainha vermelha" - um personagem de Alice no 
País das Maravilhas: "aqui, você tem de correr o máximo que 
puder, para conseguir ficar no mesmo lugar". Foi esse, 
exatamente, o efeito que o Wal-Mart introduziu no varejo. Seus 
competidores não agüentaram o ritmo da corrida que ele impôs 
e vários "pediram para sair" (KMart, por exemplo. Uma ótima empresa, aliás). No sistema 
capitalista, a inovação (dinheiro novo) não vem de empresas que ficam na "crista da onda" por 
muito tempo, vem das que introduzem novos modelos e práticas de negócios, ameaçando a 
posição dos estabelecidos, obrigando-os a correr atrás, e puxando a média para cima.
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Eu chutaria que, nos setores mais competitivos, não há sucesso que fique "na crista da onda" por 
mais de 15 anos, em média, e a tendência é essa janela diminuir. Vamos encarar o fato: empresas 
não inovam sustentavelmente, é o mercado que inova.E eu que, um dia, acreditei no conto da 
vantagem competitiva sustentável... Quero meu dinheiro de volta!

Competição "rainha vermelha": sabe o que é?  
 
* Clemente Nóbrega é físico, escritor, consultor de empresas e autor do blog Idéias e Inovação no 
site de Época NEGÓCIOS. 
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