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RESUMO: Os estudos de Porter sobre estratégia são importantes fontes de conhecimento 

utilizadas até os dias atuais. Este trabalho pretende avaliar se o uso conjunto das estratégias de 

liderança em custos e diferenciação poderá ser considerado como uma estratégia competitiva 

genérica. 
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ABSTRACT: The studies of Porter about strategy are important source of knowledge used at 

now. This article will evaluate if the use of strategies about low cost and differentiation in the 

same time can be considered a generic competitive strategy. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem o intuito de abordar duas das estratégias competitivas genéricas: 

liderança em custos (ou liderança no custo total) e diferenciação (de produtos ou serviços) 

(PORTER, 1986). Ao analisar as definições dadas por Porter a essas duas estratégias alguns 

autores consideram-nas opostas por completo e impossíveis de serem desenvolvidas em um 

mesmo ambiente buscando criar vantagens competitivas sustentáveis. 

 Porém, conforme será observado no decorrer do presente trabalho, tal afirmação nem 

sempre será verdadeira baseando-se em estudos posteriores ao de Porter, visto que a organização 

adequará sua estratégia escolhida para que ambas sejam utilizadas simultaneamente 

principalmente em duas situações: 1) seja por necessidade, visto que um produto diferenciado na 

fase de declínio deverá utilizar as bases de uma estratégia de liderança em custos para sua 

sobrevivência; 2) por opção estratégica, contrariando a afirmação de que é impossível a adoção 

dessas duas estratégias simultaneamente sem sucesso. Mas, quando há sucesso, a organização 

possui uma vantagem competitiva valiosa, rara e custosa de imitar.  

Caso admitindo à possibilidade de adoção de ambas as estratégias de liderança em custos e 

diferenciação em uma mesma unidade de negócio, se este mix pode ser considerado uma 

estratégia competitiva genérica? 

Para tal, será apresentada a teoria “stuck in the middle” – “preso no meio” (PORTER, 

1990) confrontando com as maneiras e cenários onde é possível a aplicação das teorias de 

liderança em custos e diferenciação em uma mesma organização de acordo com estudos 

posteriores. 

O presente trabalho não tem a intenção de demonstrar que é possível a aplicação desses 

dois estilos de estratégias competitivas genéricas (liderança em custos e diferenciação) em uma 

mesma unidade de negócio, visto que demais estudos posteriores aos de Porter comprovaram tal 

possibilidade, mas se a aplicação de ambas poderá ser considerada como uma estratégia 

competitiva genérica. 
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Porter (1986) em seu primeiro trabalho considera estas estratégias completamente opostas 

e que quando uma organização busca ambos os caminhos simultaneamente está assumindo uma 

posição de mediocridade estratégica, onde não poderá fazer bem uma ou outra e terá rendimentos 

médios. 

Já em seu segundo trabalho, Porter (1990), ao focar sua análise para a estrutura interna de 

uma organização, considera a aplicação de ambas as estratégicas em um mesmo ambiente como 

fonte de vantagem competitiva no máximo temporária, alegando que os demais componentes do 

mercado poderão anular estas vantagens com o tempo por diversos motivos e tal organização 

deverá optar por uma das estratégias para que não fique “presa no meio” com rendimentos 

médios. 

Posteriormente demais pensadores e autores desenvolveram estudos sobre administração 

estratégica baseando-se nas teorias de Porter concordando com as definições das estratégias 

competitivas genéricas, mas apresentando suas visões sobre a aplicação simultânea das 

estratégias de liderança em custos e diferenciação como fonte de vantagem competitiva 

sustentável.  

Este trabalho, pelo cunho descritivo e de fundamentação teórica, não deverá apresentar 

detalhadamente casos de sucesso, sem qualquer julgamento quanto ao custo de oportunidade de 

se aderir ou não um estilo que utilize as duas estratégias. 

Também será apresentada a utilização das duas estratégias simultaneamente considerando 

o fator necessidade, onde produtos e/ou serviços diferenciados em algum momento de seus 

respectivos ciclos de vida deverão utilizar técnicas de liderança em custos para amenizar 

possíveis impactos negativos a serem causados. 

A análise bibliográfica partirá das publicações de Michael Porter em relação às estratégias 

competitivas genéricas, conforme referências citadas no final deste trabalho, e demais fontes 

selecionadas seletivamente que discutiram, posteriormente, a formulação destas estratégias. 

Após, todas as informações serão confrontadas a fim de se analisar a posição de Porter 

sobre a utilização simultânea das estratégias de liderança em custos e diferenciação e as 

considerações de demais autores. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo verificar 

se tal estratégia mista poderá ser considerada uma estratégia competitiva genérica. 

 

METODOLOGIAS APLICADAS 
Para este trabalho utilizou-se como ferramenta uma pesquisa bibliográfica envolvendo os 

principais autores que abordam temas ligados à administração estratégica e os conceitos de 

estratégias competitivas genéricas desenvolvidos por Porter. 

Vergara (1990) diz que uma pesquisa bibliográfica é o resultado de um estudo baseado em 

diversos materiais acessíveis publicados em livros, jornais, revistas, páginas eletrônicas, etc., 

fornecendo instrumentos analíticos para quaisquer tipos de pesquisas, mas podendo esgotar-se 

em si mesma. 

A pesquisa partiu das publicações de Porter e seguiu-se com demais autores: Barney e 

Hesterly, Hill, Hitt et al., Mintzberg et al. e Wright et al. 

O foco neste trabalho é na avaliação da possibilidade do uso das estratégias de liderança 

em custos e diferenciação simultaneamente ser considerada como uma estratégia competitiva 

genérica nos moldes de Porter para tal definição. 

Sendo assim, as ideias que defendem o uso dessa estratégia foram confrontadas a fim de se 

analisar esta possibilidade. 
 

DISCUSSÕES 
AS ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS 

Em seu trabalho Porter (1986) desenvolve a teoria das cinco forças competitivas que uma 

organização poderá enfrentar (cinco forças de Porter), analisando o poder de barganha de ambos 

os lados em cada uma das cinco forças e a utilização das estratégias competitivas genéricas a fim 
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de que a empresa busque um perfil competidor para se posicionar perante as forças que afetam o 

negócio. 

De acordo com Porter (1986) as cinco forças competitivas que afetam uma organização são 

as seguintes: 

*Rivalidade entre concorrentes: referem-se aos concorrentes que atuam em um mesmo 

setor competindo entre si. 

*Poder de barganha dos fornecedores: é a influência que os fornecedores possuem nas 

negociações, que pode ser medida de várias formas: volume de compra, possibilidade de 

integração pra trás, diferenciação por parte do fornecedor, etc. 

*Poder de barganha dos clientes: da mesma maneira em que os fornecedores possuem 

certo nível de poder para barganhar em virtude de determinadas questões, na outra ponta os 

clientes também podem possuir exigindo da organização algumas características 

dependendo do seu poder de compra, tais como preço baixo e/ou produto de alta qualidade, 

por exemplo, de acordo com o ambiente em questão (poucos compradores no mercado, 

oferta menor que a demanda, etc.). 

*Ameaça de novos entrantes: de acordo com o nível de atratividade e as barreiras de 

entrada e saída outras empresas poderão aumentar ainda mais a concorrência entrando no 

mercado em questão, acirrando a disputa e sacrificando receitas das empresas já 

estabelecidas. 

*Ameaça de produtos/serviços substitutos: clientes poderão se sentir atraídos em trocar por 

substitutos se estes oferecerem mais valor que o produto/serviço oferecido pelo mercado 

em questão. 

Uma organização deverá se posicionar da melhor forma perante as cinco forças em busca 

de uma vantagem competitiva. 

De acordo com Porter (1986) a utilização das estratégias competitivas genéricas auxilia no 

ganho de vantagem competitiva perante as cinco forças. 

Estas estratégias são chamadas de genéricas, pois de acordo com Porter (1986) elas 

poderão ser utilizadas em quaisquer tipos de unidades de negócios.  

Tais estratégias competitivas genéricas são as seguintes: liderança em custos, diferenciação 

e foco. 

*Liderança em custos ou liderança no custo total: as organizações que desejam a estratégia 

de liderança em custos ou liderança no custo total buscam o menor custo possível em seus 

processos. São líderes em eficiência e agregam valor dessa forma, podendo oferecer 

produtos mais baratos aos seus clientes, com um nível aceitável de diferenciação, e 

enfrentarem seus concorrentes mais acirradamente quando necessário, sem sacrificar seus 

lucros em virtude da sua eficiência operacional poder oferecer altas margens. 

*Diferenciação: organizações que operam em busca da diferenciação tendem a ser mais 

eficazes em virtude de desejarem agregar valor aos seus clientes oferecendo 

produtos/serviços altamente diferenciados, de qualidade superior e refinados. Há vantagem 

competitiva quando o valor agregado é cada vez maior que o custo de aplicação, sendo que 

a percepção da diferenciação pode vir de diversos aspectos: pela ótica do produto, das 

operações, das relações internas nas organizações, etc. 

*Foco: a opção por esta estratégia visa o foco em segmentos mais estreitos do que o 

mercado amplo das estratégias de liderança em custos e diferenciação, pois a principal 

característica é o atendimento a uma determinada região ou segmento, podendo focar no 

baixo custo ou na diferenciação. 

De acordo com Porter (1986) não é indicado que uma organização assuma uma posição 

que pratique as estratégias de liderança em custos e diferenciação simultaneamente, pois assim 

estará assumindo uma posição de mediocridade estratégica, em virtude da oposição das 

características básicas de cada estratégia separadamente. 
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Demais autores posteriormente criticaram tal afirmação de Porter, indicando que uma 

organização poderá assumir as duas faces e mesmo assim obter vantagem competitiva 

sustentável. 

 

ABORDAGENS SOBRE A APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DAS ESTRATÉGIAS 

DE LIDERANÇA EM CUSTOS E DIFERENCIAÇÃO 
A primeira visão a respeito da aplicabilidade das estratégias de liderança em custos e 

diferenciação advém da definição do conceito de diferenciação alinhado ao ciclo de vida de um 

produto de acordo com o próprio Porter (1986). 

No ciclo de vida de um produto ou unidade de negócio diferenciada, quando está na 

maturidade e projetando declínio, vê-se a necessidade da aplicação dos conceitos de liderança 

em custos para a prolongação deste ciclo. 

Isso poderá gerar uma vantagem competitiva ao menos em dois aspectos: 

*Com a redução dos custos e, por consequência, redução nos preços, um novo valor poderá 

ser percebido pelos compradores, gerando, no mínimo, uma vantagem competitiva 

temporária. 

*A prolongação deste ciclo poderá gerar uma vantagem competitiva sustentável para o 

próximo produto, lançando-o no tempo certo. De acordo com Barney e Hesterly (2007) o 

timing de lançamento é uma fonte de vantagem competitiva rara, custosa e difícil de 

copiar. Portanto, sustentável. 

Mintzberg et al. (2007) consideram que uma empresa poderá usar as estratégias de 

liderança em custos e diferenciação simultaneamente no modelo passo a passo similar ao 

desenho de ciclo de vida de um produto: primeiro com a adoção de estratégias de liderança em 

custos e depois com técnicas de diferenciação proativas, seguindo com uma estratégia de 

diferenciação de valor, utilizando-se das duas estratégias competitivas genéricas ao mesmo 

tempo. 

Mintzberg et al (2007) definem a estratégia de liderança em custos como uma estratégia de 

diferenciação de preço, pois se baseando na afirmação de Porter (1986) de que a função das 

estratégias genéricas são a busca de vantagem competitiva e não tão somente a liderança, a 

estratégia de custos visa agregar valor para seu cliente da sua forma e conquistar mercados. 

Assim, a estratégia de custos pode ser considerada como um tipo de estratégia de diferenciação. 

Hill (1988) afirma que uma organização pode chegar à liderança em custos através da 

diferenciação e que existem situações onde a vantagem competitiva só é possível com a 

combinação das duas estratégias. 

Para tal, Hill (1988) enfatiza que a liderança em custos pode ser alcançada por meio da 

diferenciação a partir de três tópicos: demanda, custos e lucros. Os investimentos em 

diferenciação poderão aumentar a fidelidade com a marca e serem fontes de economias de 

escala, aumentando a participação de mercado, reduzindo custos e gerando lucros maiores que se 

adotado apenas uma estratégia genérica. 

Hitt et al. (2011) acreditam em uma tendência de mercado de que clientes procuram cada 

vez mais produtos de melhor qualidade a preços baixos, caracterizadas ambas as estratégias. Para 

tal, uma empresa deverá aperfeiçoar atividades primarias buscando o baixo custo com atributos 

diferenciados. 

Além do mais, Hitt et al. (2011) afirmam que uma empresa que combina ambas as 

características das estratégias de liderança em custos e diferenciação obterá um campo maior de 

competências e será mais hábil quanto a mudanças. 

Neste estudo, Hitt et al. (2011) evidenciam que o sucesso de uma estratégia integrada de 

liderança em custos e diferenciação gerará retornos bem acima da média, visto a produção de 

baixo custo e o valor agregado ao cliente, podendo ser convertido em preços mais elevados. 
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Para Hitt et al. (2011) uma empresa pode empregar uma estratégia integrada de liderança 

em custos e diferenciação através de três fontes: sistemas de fabricação flexíveis, redes de 

informação e sistemas de gerenciamento da qualidade total. 

Wright et al. (2000) definem a aplicação simultânea das estratégias de liderança em custos 

e diferenciação como estratégia de custos baixo-diferenciação. 

Para executar tal estratégia Wright et al. (2000) afirmam que a organização deve começar 

assumindo o compromisso de produzir com qualidade e que com esse ponto de diferenciação 

entre os concorrentes será possível um aumento na demanda, com maior participação de 

mercado, ocasionando economias de escala, permitindo custos menores por unidade, produção, 

finanças, P&D e marketing. 

Por fim, o presente trabalho tem a intenção de apresentar a visão de Barney & Hesterly 

(2007) sobre o uso simultâneo das estratégias de liderança em custos e diferenciação. 

Barney & Hesterly (2007) afirmam que as duas visões são verdadeiras: de que é ou não 

possível conquistar uma vantagem competitiva através da integração de tais estratégias. 

Em um primeiro ponto Barney & Hesterly (2007) defendem a posição de meio termo 

cunhada por Porter (1990), pois algumas empresas, dependendo dos níveis estruturais internos e 

externos, poderão não fazer bem nenhuma das duas estratégias e ficarem presas em ganhos 

médios. 

No aspecto de concordância de que uma empresa pode aplicar ambas as estratégias 

gerando vantagem competitiva sustentável, Barney & Hesterly (2007) apresentam duas visões: 

*Uma empresa poderá obter economias de escala com estratégias de diferenciação. 

*O sucesso na aplicação das duas estratégias simultaneamente pode advir do 

gerenciamento de contradições organizacionais, que consiste na empresa em fazer bem 

características que são consideradas opostas entre tais estratégias, como produção de baixo 

custo e qualidade. 

Barney & Hesterly (2007) ainda defendem que empresas de baixo custo devem possuir 

níveis de diferenciação para sobreviver e que empresas diferenciadas devem adotar 

características, ao menos que mínimas, de baixo custo. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho buscou analisar as abordagens a respeito da aplicação mútua das 

estratégias de liderança em custos e diferenciação de produto/serviço visando vantagem 

competitiva sustentável no nível de negócio, conforme definições tomadas a partir dos estudos 

de Porter (1986) a respeito das estratégias competitivas genéricas. 

Foram definidas as estratégias competitivas genéricas separadamente com base nos estudos 

de Porter (1986). Tais definições, por sua vez, são aceitas pelos demais teóricos em 

administração estratégica. Exceto pelos estudos de Mintzberg et al. (2007), que considera as 

estratégias baseadas em custos como diferenciação em custos, pois esta busca criar valor ao seu 

cliente da sua forma, não tão somente a busca pela liderança. 

A partir de então foram apresentados os estudos a respeito da aplicação mútua das 

estratégias de liderança em custos e diferenciação buscando vantagem competitiva sustentável, 

inclusive a visão de Porter (1986) sobre o assunto, que considera este como um caso de 

“mediocridade estratégica” através das definições do que chamou de “stuck in the middle” – 

“preso no meio”. 

Como tais estudos posteriores aos de Porter comprovaram a efetividade da aplicação destas 

estratégias buscando vantagem competitiva sustentável, não foi o objetivo deste artigo, 

confrontar o que Porter (1986) considera como “stuck in the middle” em seu trabalho. 

O intuito deste trabalho foi avaliar se a aplicação da estratégia de liderança em custos com 

a de diferenciação pode ser considerada uma estratégica competitiva genérica conforme 

definições de Porter (1986) sobre o que são as estratégias competitivas genéricas, ou seja, que 

poderão ser utilizadas em quaisquer tipos de unidades de negócios. 
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Após análise conclui-se que, por hora, esta não deverá ser considerada uma estratégica 

competitiva genérica nos moldes de Porter (1986), visto que, ao contrário das definições básicas 

de cada estratégia competitiva genérica separadamente, não há uniformidade entre os estudos a 

respeito das definições. Cada estudo entende como correta as definições básicas de estratégia de 

liderança em custos, diferenciação e foco apresentadas por Porter (1986), mas não há acordo 

quando se trata da aplicação simultânea das estratégias de liderança em custos e diferenciação. 

Os avanços tecnológicos apresentados por Schwab (2016) em seu trabalho e caracterizados 

como uma possível 4ª Revolução Industrial sugerem que as organizações se tornaram capazes de 

gerenciar contradições, conforme Barney & Hesterly (2007), devido à elevada capacidade de 

processamento de dados e informações e, por consequência, um aumento na eficiência gerencial 

no processo de alocação dos fatores de produção. 

De acordo com Schwab (2016), mediante tais avanços, uma organização deverá ser mais 

ágil às mudanças devido à velocidade das trocas de informações perante a um mundo cada vez 

mais conectado, o que reforça as caracterizações de Hitt et al. (2011) sobre a aplicação única das 

estratégias de liderança em custos de diferenciação e a habilidade para mudanças devido à 

amplificação do campo de competências. 

Ainda com base nos estudos Schwab (2016) percebe-se que, com consumidores cada vez 

mais conectados, estes se tornarão mais informados e, o número de mercados conforme estudos 

de Hill (1988) onde será possível obter vantagem competitiva apenas utilizando as duas 

estratégias, deverá ser cada vez maior. 

Como estas análises posteriores às de Porter (1986) comprovam a possibilidade de 

vantagem competitiva no uso de tais estratégias ao mesmo tempo, este trabalho sugere o 

desenvolvimento de estudos que consigam reunir tais definições sobre a aplicabilidade da 

estratégia de liderança em custos com diferenciação como uma estratégia competitiva genérica, 

visto que poderá ser uma exigência cada vez maior para mercados atuais e futuros. 
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