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capítulo 1
Como construir uma excelente missão e 

estratégia

O lançamento de um produto está relacionado ao eficiente e rápido atendi-
mento das necessidades dos clientes. Além disso, sempre há a possibilidade 
de atingir riqueza e fama. Então, a missão de lançar um produto consiste em 
resolver um problema do cliente. A estratégia a ser empregada é a abordagem 
exclusiva para atender a uma necessidade compartilhada por um grupo de 
pessoas – um segmento de mercado. Isso soa bastante simples, e é, mas em 
teoria. Dirigir um carro de corrida também é bem simples teoricamente – 
basta frear no lugar certo, fazer a curva no lugar certo, acelerar no lugar certo. 
Na prática, descobrir como dirigir em uma pista de corridas com o máximo 
de desempenho do carro é muito difícil, assim como descobrir exatamente 
quais são as necessidades dos clientes e alinhar sua missão e estratégia a 
essas necessidades. Para realizar essas tarefas, você deverá desenvolver 
algumas habilidades especiais e focar cuidadosamente em alguns aspectos 
importantes. Então, vamos detalhá-los um pouco e fornecer as ferramentas 
necessárias para essa tarefa especial.

Comece encontrando uma grande necessidade que seja compartilhada 
por muitas pessoas.

Como encontrar a necessidade certa para atender
O caminho do “uau, isso é realmente muito legal, vamos fazer isso!” para 
definir o produto não chega nem perto das placas de sinalização para a ri-
queza, a fama e o sucesso. Seu negócio provavelmente atende a um segmento 
de clientes que possuem vários problemas diferentes; como identificar o 
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problema crítico, aquele que você deve resolver primeiro? Vamos tentar 
fazer o caminho inverso, começando por aqueles clientes que são realmente 
bem-sucedidos, famosos e, sim, incrivelmente ricos.

Jeff Bezos, CEO da Amazon, fez uma pequena fortuna para sua empresa e 
para os acionistas enfatizando constantemente que as equipes devem “focar 
nos clientes, e não na concorrência”. A enorme clareza que essa distinção 
proporciona é que sua equipe permanece focada em problemas, em vez 
de ser reativa. De modo semelhante, Larry Page, CEO do Google, diz com 
frequência: “Comece pelo cliente e trabalhe a partir dele”. Sua noção é se-
melhante, embora menos focada em estratégia. Com Larry e Jeff, podemos 
aprender que é necessário focar em um problema real do cliente.

Sergey Brin, cofundador e ex-presidente do Google, acrescenta outra 
pequena parcela de sabedoria que é crucial nesse quadro. Ele diz repeti-
damente: “Não tente resolver o problema fácil. Resolva o problema mais 
difícil”. Conforme a definição do problema for se ampliando, você descobrirá 
que mais usuários têm problemas semelhantes. À medida que aumentar o 
número de usuários que você possa ajudar, maior será o potencial de receita 
de seu produto, e riqueza, fama e sucesso serão consequências. Enquanto 
Larry e Jeff acreditam que é preciso resolver um problema real do cliente, 
Sergey acrescenta: você deve resolver um problema real do cliente, que seja 
compartilhado por muitas pessoas.

Um exemplo de como o Google resolveu um problema real e mais difícil 
está no Google Pack. O Google Pack era um pacote gratuito de utilitários de 
software para o seu computador. Na época em que trabalhei no Google Pack, 
em 2007 e 2008, sabíamos que os usuários raramente faziam as atualizações 
de software porque essa era uma experiência muito complicada. E pelo fato de 
os computadores dos usuários não estarem atualizados, os usuários tinham 
sistemas lentos e vulneráveis quanto à segurança. 

Em vez de tentar otimizar cada experiência complicada de usuário em 
torno das atualizações, construímos um sistema, posteriormente usado pelo 
Google Toolbar e pelo Google Chrome, que nos permitia atualizar todos os 
softwares, incluindo aplicações de terceiros, sem incomodar os usuários. Esse 
foi um problema muito mais difícil de ser resolvido, especialmente diante 
da miríade de processos de instalação que os softwares de terceiros exigiam. 
Mas, pelo fato de termos implementado o Google Pack, fomos capazes de 
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alcançar e ajudar centenas de milhões de usuários. O software acabou sendo 
lançado como Google Update e open source (código aberto). Com base em 
seu amplo uso e imensa utilidade como plataforma, acho que esse foi um 
produto altamente bem-sucedido porque resolveu um problema mais difícil 
do que aquele inicialmente identificado.

Se você descobriu um grande problema que muitos usuários compar-
tilham, então o passo mais importante do processo de definição de seu 
produto foi completado. Mais importante ainda: você está no caminho certo 
para ajudar muitas pessoas de maneira significativa! Estes critérios – real, 
grande e compartilhado – provavelmente parecem óbvios, mas as equipes 
os ignoram com mais frequência do que se imagina. Os critérios também 
constituem a pedra angular de sua missão. Elaborar a definição da missão 
sobre essa pedra angular, de modo a ter algo que possa ser usado para montar 
sua estratégia, é o seu próximo passo.

Como definir uma excelente missão
Toda equipe deve ter uma missão. Caso ela não esteja bem definida, a equi-
pe, sua organização e seus investidores provavelmente estão operando com 
base em concepções muito diferentes de missão, o que levará ao fracasso. 
Sua equipe fracassará porque cada pessoa provavelmente fará esforços em 
direções diferentes, provocando tensão, caos e dor. Já vi isso acontecer em 
muitas ocasiões. Às vezes, as equipes não articulam a missão porque têm 
medo de se envolver na discussão sobre o que ela é, mas tal medo somente 
adia o confronto inevitável que surgirá quando todos perceberem que estão 
seguindo em direções diferentes. Você pode evitar esse problema e reduzir 
os conflitos, de modo geral, escrevendo uma excelente definição de missão.

Uma excelente definição de missão realiza elegantemente três funções – e 
somente três funções.

Inspira
Você quer uma definição de missão que atraia e conquiste as pessoas. 
Fazer com que sua missão seja inspiradora é importante porque ajuda a 
manter a atenção das pessoas-chave por tempo suficiente para que elas 
entrem nos detalhes.
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Fornece um princípio organizador e direcional
Sua missão deve guiá-lo. Se sua definição de missão for simplesmente “seja 
excelente!”, você terá uma missão imatura e será necessário reformulá-la. 
Ao acrescentar um direcionamento à sua missão, você dará clareza àquilo 
que está tentando realizar.

Cabe em uma camiseta
Você provavelmente não fará camisetas com a definição de sua missão 
impressa nelas, mas se puder fazer isso, as pessoas irão se lembrar dela. E 
se quiser que sua equipe tome decisões que estejam alinhadas à sua missão, 
é preciso que as pessoas sejam capazes de se lembrar dela. Provavelmente, 
você tem uma equipe cheia de gurus hiperinteligentes, unicamente ta-
lentosos, mas isso não garante que sua expertise se estenda a lembrar-se 
da missão. Portanto, facilite sua vida e a de sua equipe definindo uma 
missão que caiba em uma camiseta.

Um exemplo de uma excelente definição de missão é a da equipe de 
personalização da Amazon. Esse grupo era formado pelo pessoal que foi 
responsável pelas facilidades ligadas à sugestão de produtos, as quais funcio-
navam incrivelmente bem. Sua missão era “aumentar a satisfação do cliente”. 
Essa maravilhosa definição de missão atende perfeitamente aos requisitos:

•	 É	inspiradora.	Quem	não	quer	ir	trabalhar	para	tentar	satisfazer	os	
clientes?

•	 É	organizadora	e	direcional.	Necessitamos	aumentar	a	satisfação.	E	
está relacionada a descobertas, inesperadas ou não, e felicidade.

•	 Cabe	em	uma	camiseta.	Mesmo	depois	de	todos	esses	anos,	ainda	me	
lembro dela.

Uma última observação acerca de definições de missão: não é necessário 
que elas se estendam a tudo. Elas devem ser suficientemente amplas para 
que muitas personificações de seu produto ou serviço possam se enquadrar 
na descrição.
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Como montar a estratégia correta
Estratégia é um tópico que vem sendo excessivamente complicado por con-
sultores na tentativa de ganhar dinheiro. Líderes de engenharia também a 
complicaram excessivamente porque, com muita frequência, eles não têm a 
mínima ideia de como abordar o problema e acabam entrando em discussões 
vazias. Acima de tudo, esse tópico simplesmente parece ser excessivamente 
complexo porque estratégia é algo nebuloso e é difícil dizer quando você tem 
uma que seja boa. Felizmente, como trabalhamos com software, podemos 
criar uma série de simplificações significativas que tornarão sua estratégia 
muito mais fácil de ser desenvolvida.

Sua estratégia consiste em um plano sumário para conquistar seus clien-
tes-alvo, levando em conta os bens singulares de sua empresa e a pressão de 
seus	concorrentes.	É	isso.	Não	é	uma	descrição	detalhada	do	produto	e	nem	
é	uma	página	de	planos	com	pormenores.	É	um	parágrafo	que	define	como	
você tornará o seu produto mais atraente do que o produto da concorrência 
para um grupo de clientes em longo prazo. Em suma, você deve abordar três 
aspectos: seus clientes, a empresa e a concorrência.

Por exemplo, quando trabalhei no Google Talk, eu tinha uma missão: 
“Permitir que qualquer pessoa se comunique com qualquer pessoa, em 
qualquer lugar, a partir de qualquer dispositivo”. Olhei para o cenário da 
concorrência em busca de comunicações unificadas, videoconferência e 
VoIP. Olhei para os bens exclusivos do Google. Um diferenciador único e 
duradouro era o fato de que, diferentemente do Skype ou de outros pro-
vedores de videoconferência, podíamos usar a infraestrutura massiva de 
nuvem do Google para prover videoconferências por meio de uma tecno-
logia de comutação em vez de usar o processo antigo e muito mais caro de 
codificar-decodificar-misturar-codificar-decodificar. Tipicamente, sistemas 
de vídeo multiponto como esse custavam dezenas de milhares de dólares e 
funcionavam precariamente porque o hardware adicionava muita latência. 
A tecnologia do Google era única e duradoura porque utilizava um grande 
datacenter para replicá-la. Ninguém constrói mais datacenters que o Google.

Por conseguinte, tanto do ponto de vista da empresa quanto da concor-
rência, era algo extremamente adequado. Poderíamos nos tornar líderes com 
nossa	oferta	exclusiva	e	de	baixo	custo.	Quando	olhei	para	nossos	milhões	de	
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clientes do Google Apps e para as tendências da indústria, vi um segmento 
de mercado em emergência composto por trabalhadores que estavam cada 
vez mais distribuídos e trabalhando de suas casas. Além disso, o espaço para 
chamadas de conferência era enorme e tínhamos um bem muito poderoso, 
o Google Voice, que poderíamos oferecer aos usuários.

Diante desses dados, argumentei que deveríamos tentar liderar o mer-
cado de comunicações unificadas de baixo custo, voltado a negócios. Essa 
estratégia nos permitiria dar um salto enorme sobre a antiga tecnologia do 
Skype e suplantar os sistemas mais caros da Microsoft nos segmentos de pe-
quenas e médias empresas. No final das contas, você pode ver que o Google 
não seguiu essa estratégia, optando por dar ênfase aos esforços sociais e ao 
Google+ Hangouts. Mas você entendeu a ideia. 

Quando	pensar	em	sua	empresa,	nos	clientes	e	na	concorrência,	dê	aten-
ção especial à forma como seu produto servirá melhor aos seus clientes em 
relação ao produto da concorrência em longo prazo. Essa é a única ocasião 
durante o processo de lançamento em que não será um problema pensar 
na concorrência, portanto aproveite! Deve-se pensar bem em longo prazo 
porque, se você quiser que seu produto seja um sucesso comercial, é preciso 
que as diferenças entre seu produto e os da concorrência sejam duradouras. 
Se não forem, seus concorrentes imediatamente o seguirão oferecendo uma 
versão de seu produto com uma marca diferente a um preço mais baixo, e 
você não terá atingido a excelência.

Agora que você já sabe quem vai amar o seu produto e por que você pode 
fazê-lo melhor do que qualquer outra pessoa em longo prazo, escreva isso 
em menos de três parágrafos e procure encerrar a essência de suas ideias em 
um	parágrafo.	Quanto	mais	curta	for	sua	estratégia,	mais	fácil	será	alcançá-
-la e defendê-la.

Aqui está outro exemplo. Suponha que nós somos a Internet Movie Data-
base (IMDb), uma divisão da Amazon, e que tenhamos feito uma discussão 
até chegar na seguinte missão:

Missão: Iluminar os espectadores de vídeo.

A missão é inspiradora? Acho que sim. O ato de iluminar me soa inspi-
rador. Talvez um pouco demais para um público de engenheiros, mas veja 
como nós a aplicamos. Podemos dizer que iluminar tem a ver com fornecer 
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dados contextuais, conduzir a descobertas, até mesmo ajudar o usuário a 
saber o que seus amigos pensam. Então, parece ser adequado.

É	organizacional	e	direcional?	Sim.	Está	relacionada	às	pessoas	em	quem	
você vai focar – os espectadores. Eu não restringi os “espectadores” aos 
“espectadores de filmes” porque acho que o YouTube se aplica, assim como 
o Hulu e outros portais. Não acho que fotografias ou outras formas de arte 
se apliquem, de modo que usei “espectadores de vídeo” como uma maneira 
de restringir nosso foco. E iluminação tem a ver com prover inteligência e 
dados, de modo que a missão diz à nossa equipe que tipos de serviços ofe-
receremos a nossos usuários.

A missão cabe em uma camiseta? Sim, a menos que você a traduza para 
o alemão e use uma fonte grande.

Agora que temos uma missão que consideramos boa, vamos transformá-
-la em uma estratégia:

Estratégia: Os usuários estão consumindo mais conteúdo a cada dia à medida 
que mais conteúdo é criado, mas para profissionais na faixa etária de 20 a 40 
anos	é	muito	difícil	encontrar	o	conteúdo	que	desejam	assistir.	Queremos	
iluminar esses usuários, ajudá-los a descobrir melhores alternativas e 
entender mais profundamente o que eles estão assistindo.

Decidimos inicialmente focar em profissionais porque, embora adolescentes 
e pré-adolescentes disponham de tempo para gastar no Facebook e no 
YouTube, os profissionais têm menos tempo, mas, por outro lado, possuem 
redes mais ricas e opiniões mais fortes – sem mencionar capital disponível 
para gastar com conteúdo.

Usando a coleção exclusiva de filmes do IMDb e a capacidade da Amazon de 
distribuir conteúdo digital e as ferramentas comprovadas de personalização, 
resolveremos de forma exclusiva o problema de descoberta de conteúdos 
integrando essas tecnologias e construindo algoritmos únicos para sugestões. 
Diferentemente de concorrentes como a Netflix, que já possui um mecanismo 
para recomendações, faremos a integração de todas as fontes de vídeos e 
usaremos nossos dados mais ricos para fornecer experiências de visualização 
mais interessantes e recomendações mais exatas.

Forneceremos essas experiências de visualização por meio de plataformas 
que podem expor dados contextualmente relevantes (p. ex., o lançamento de 
um vídeo no YouTube), tais como um plugin de navegador para o YouTube e 
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aplicações móveis para telefones. Também podemos iluminar os espectadores 
fornecendo informações ricas sobre o conteúdo que estão consumindo e 
solicitando retornos – criando um círculo virtuoso no qual todos os usuários 
serão beneficiados.

Essa estratégia realiza o que eu quero que ela realize. Ela se refere ao tipo 
de produto que a IMDb irá oferecer e por que a empresa está unicamente 
posicionada para oferecer esse serviço. Fala da concorrência e de como a 
IMDb será diferente, e justifica por que a empresa deve ter um segmento 
específico	como	alvo.	É	breve	e	direta.	Não	é	excessivamente	específica,	mas	
é direcional, falando de metas específicas de integração de todas as fontes 
de vídeos e expondo fatos interessantes sobre filmes.

Observe que, quando escrevi sobre ter profissionais como público-alvo, 
eu disse “inicialmente”. “Inicialmente” é um pouco evasivo, mas é uma ótima 
maneira de dizer que “pré-adolescentes serão incluídos na Versão 2”, o que 
nos permite ter um foco inicial mais estreito sem rejeitar fundamentalmente 
o ponto de vista de que pré-adolescentes são importantes. Veja “Como lidar 
com a aleatoriedade” no capítulo 12 para obter mais informações sobre a 
técnica do “será incluído na V2”.

Depois de ter escrito uma definição básica de missão e de estratégia (a sua 
pode ser um pouco mais completa), você deve sentar e discutir suas ideias 
com seus líderes. Esse é o primeiro passo para fazer com que todos fiquem 
alinhados e comprometidos em relação à direção que você traçou. Se não 
conseguir concordância nesse nível mais básico, você não deve seguir adiante 
porque os próximos passos serão versões mais específicas de sua definição 
de missão e de estratégia.

Quando	tiver	alcançado	um	nível	razoável	de	consenso	com	seus	líderes	
de equipe, você poderá prosseguir na definição do produto em detalhes.


