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Posicionamento Estratégico: Custos, Diferenciação ou Enfoque: O Caso da 

Move Creative Agência de Publicidade 

1. RESUMO 

O cenário atual de hiper competição entre organizações de qualquer extrato, faz 

necessário análise e entendimento de novas práticas estratégicas para posicionar as 

organizações neste contexto. O antigo trade-off porteriano (1986) que aborda custos 

versus diferenciação parece não fazer mais sentido diante dos novos e constantes 

desafios dos novos conluios estratégicos. Este artigo se propõe a discutir as teorias 

que apresentam questões relacionadas à estratégia competitiva a partir do estudo 

de caso na Move Creative, uma startup que atua como agência de publicidade da 

cidade de Santos, no Estado de São Paulo.  

2. INTRODUÇÃO 

As constantes transformações econômicas, comerciais, políticas, culturais dos 

mercados, tornaram os consumidores globalizados ao mesmo tempo, as 

organizações estão cada vem mais parecidas, no senso de quem estão todos 

vendendo as mesmas coisas para todo mundo. É um contraponto, pois os 

consumidores são mais exigentes e esperam que suas expectativas sejam 

atendidas através de produtos e serviços voltados às suas necessidades 

específicas. Desta forma, as startups surgiram, num macroambiente altamente 

competitivo, onde os atores buscam obter retornos acima da média e os 

consumidores buscam satisfação completa das suas necessidades a um custo 

baixo. Esta nova demanda, obriga todos a investir em tecnologia e novos processos 

de produção para disponibilizar a este consumidor produtos e serviços com custos 

inferiores aos dos concorrentes e, ao mesmo tempo, produtos que apresentem 

alguma diferenciação. Essa situação passa a ser um imperativo no mundo dos 

negócios e exige novas abordagens de posicionamento estratégico que permitam o 

desenvolvimento e a implementação de estratégias mais flexíveis do que as 

estratégias competitivas genéricas criadas por Porter (1986) que, por sua vez, 

consideram as opções excludentes de liderança em custo, diferenciação e enfoque. 

No entanto, muitos autores apresentam sugestões, complementos e críticas e 

sugestões aos trabalhos de Porter (1986), que impõe unicidade no posicionamento 

estratégico das organizações.  



3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é analisar o ponto de vista e a formulação de uma 

estratégia baseada em um modelo alternativo ao trade-off porteriano, mais 

especificamente será discutido a opção de uma mesma organização trabalhar 

simultaneamente os três posicionamentos: custos, diferenciação e enfoque. 

4. METODOLOGIA 

O fenômeno foi observado através de um estudo de caso na Move Creative, 

startup, que analisada á luz destas teorias com a intenção de observar se há, por 

parte desta a suplantação do trade-off porteriano na formulação estratégica ao se 

aprofundar no detalhamento das ações tomadas por seus gestores e que combinam 

custo, diferenciação e enfoque. Foram realizadas entrevistas com os proprietários da 

empresa, gravadas em celular em caráter de confidencialidade dos dados. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Duas escolas do posicionamento estratégico estarão presentes no referencial teórico 

deste trabalho. Um grupo de autores corroborando com pensamento do trade-off 

porteriano; e outros destacando a combinação entre as posições para se obter 

vantagem competitiva.  

5.1 O Trade-off Porteriano 

Porter (1986) afirma que para uma organização defender sua posição contra os 

concorrentes e influenciar as forças competitivas a seu favor, existem apenas três 

opções; as abordagens estratégicas genéricas: “liderança no custo total, 

diferenciação e enfoque” (Porter, 1986: 53). A liderança no custo total é o menor 

custo possível dentro de um segmento valendo-se de políticas e processos que 

condicionem a organização para seu core business, apenas. Já a diferenciação 

trabalha a oferta de produtos e serviços com benefícios superiores à concorrência 

através da criação de um diferencial competitivo, como por exemplo, design, marca, 

sentimento de status, retirando deste cenário questões como economias de escala e 

baixos preços. Por fim, o enfoque concentra-se num grupo específico de 

consumidores, ou em uma determinada área geográfica; ou seja, há um nicho a ser 

atendido com extrema eficiência. 



4.2 Alternativas ao Trade-off Porteriano 

Vários autores que defendem o caminho da combinação das posições citadas por 

Porter (1986) ou ainda sugerem outros modelos para ilustar à vantagem competitiva 

de algumas organizações. Muitos cases de sucesso são explicados de acordo com 

as estratégias competitivas genéricas de Porter (1986), porém, outros não podem 

ser analisados e compreendidos utilizando-se somente a referida tipologia. Á partir 

deste paradoxo, muitos estudos foram realizados para provar e explicar a 

probabilidade de integrar custo e diferenciação. Revisões importantes incluem Hitt, 

Ireland & Hoskisson (2001) e o destaque deste estudo, Hax & Wilde II (2001), 

fundamentados no processo de formulação de estratégia baseado no bonding entre 

consumidores, fornecedores, concorrentes, substitutos e complementadores.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A Move Creative é uma agência de publicidade especializada em marketing digital 

concebida como um empreendimento startup com investimentos em infraestrutura e 

tecnologia que combina softwares diversos, hardwares, PC’s e notebooks em 

conjunto, representam parte de sua vantagem competitiva. O mercado publicitário 

tem passado por grande pressão de novos entrantes como gráficas, web designers 

autônomos que “puxam” os preços para baixo, obrigando em muitas situações, às 

empresas perseguirem custos, num posicionamento que se encaixa na estratégia de 

custos, da definição de Porter (1986). Mas, esta posição não é sustentável por um 

longo período. É fato que esta estratégia em custo gera vantagem competitiva, mas 

certamente pode suprimida por os novos entrantes, já citados e também por grandes 

agências de publicidade. Assim, os proprietários da Move decidiram atuar sob a 

lógica de combinar características das estratégias de Liderança em Custos e 

Diferenciação; e também sob o posicionamento de nicho com a estratégia de 

enfoque. 
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