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ESTRATÉGIA

E xiste mesmo a vantagem em ser o primeiro a se mover? Ou há limitações? Nos mercados ra-
dicalmente novos, não seria melhor movimentar-se como um “fast second”, um “rápido segundo 
colocado”? Nesta entrevista concedida à Emerald Now, o especialista em estratégia Constantinos 
Markides recorre à distinção entre os dois aspectos da inovação –a criação de um produto 
e a criação de um mercado de massa– para reforçar a importância crucial do momento 
certo para os “rápidos segundos colocados” agirem. O professor da London Business 
School frisa que os retornos potenciais para empresas que se posicionam como “rápidos 
segundos colocados” são bem maiores do que para os pioneiros de tais inovações e cita 
diversos exemplos de “rápidos segundos colocados” de sucesso, como Procter & Gamble 
e Microsoft.

No livro Fast Second, o sr. mostra por que os pioneiros em mercados radicalmente novos quase 
nunca são os que crescem e conquistam esses mercados. Por que, então, costuma-se destacar 
tanto a chamada “vantagem de ser o primeiro”?

Em certos mercados impulsionados basicamente pela demanda, realmente existem 
vantagens em ser o primeiro. No entanto, o que discutimos em nosso livro é a criação 
dos novos mercados radicais –por exemplo, mercados que são gerados por meio de novas 
tecnologias ou da combinação de tecnologias existentes para produzir algo inteiramente 
novo. Nesses casos, não se aplica a vantagem de ser o primeiro.

Esse conceito vale para mercados em que existe um produto e outra pessoa o melhora 
ou lhe adiciona algo, ou seja, acontece uma mudança num mercado existente que cria 
um novo mercado.

As vantagens de ser o primeiro a se mover também se aplicam aos poucos mercados 
com retornos crescentes. Como, por exemplo, o mercado de leilões on-line. Uma vez que 
uma empresa como a eBay começa a crescer e conquista certo percentual do mercado 
ganha vantagem substancial sobre todos os outros, por ser a primeira a se mover.

Um mito que rodeia a vantagem de ser o primeiro tem sido propagado também por 
empresas que alegam ter desenvolvido produtos ou serviços pioneiros, criando um apelo 
no mercado de massa. Peguemos a fralda descartável. Qualquer pessoa pensaria que a 
Procter & Gamble criou esse produto. Na verdade, a primeira fralda descartável, chamada 
Chux, foi inventada em 1932 pela pequena Chicopee Mills, que mais tarde foi comprada 
pela Johnson & Johnson. Por uns 35 anos, esse foi um nicho de mercado, que se tornou 
de massa apenas na década de 1970, quando os esforços de pesquisa e desenvolvimento 
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da Procter & Gamble levaram ao lançamento da Pampers a um preço muito barato e 
fizeram o mercado decolar. 

A Procter & Gamble pode com certeza afirmar que criou o mercado de massa para 
esse produto, mas eles não criaram o produto propriamente dito, não mais do que a IBM 
pode afirmar que inventou o microcomputador. A IBM entrou no mercado, simplificou 
o produto e reduziu o preço a um nível razoável.

Os consumidores têm memória curta, e os inovadores originais estão geralmente 
mortos ou esquecidos, sem a fama e glória de suas invenções e substituídos por “rápidos 
segundos colocados”, que criaram mercados de massa.

Quando o sr. começou a estudar a diferença entre os pioneiros, que chama de “colonizadores”, e os 
que vêm a seguir, os “consolidadores”, que estabelecem e fazem crescer o mercado nascente?

Nos últimos cinco ou seis anos. Meu interesse aumentou em parte em resposta a alguns 
dos trabalhos do professor Clay Christensen, de Harvard: O Dilema do Inovador e A Solução 
do Inovador. Embora eu concorde com a maioria das análises teóricas de seus livros, fiquei 
chocado com seu conselho de que, para crescer, as empresas precisavam criar novos mer-
cados demolidores –e ele orienta como fazer isso.

Enquanto lia seus textos, percebi que conheço muitas empresas que cresceram sem 
criar esses mercados; elas moveram-se em segundo lugar e os consolidaram. Diante da 
influência que os trabalhos do professor Christensen ganharam, achei que esse fenômeno 
merecia um estudo sistemático.

Vejamos o caso da Microsoft. O que ela criou? A resposta é: basicamente nada. O que 
a Microsoft fez foi pegar as criações de outros e transformá-las em mercados de massa. 
Existe uma história similar nos mecanismos de busca da internet. O modelo pioneiro 
não foi da Microsoft, mas, sim, da Netscape. A Microsoft chegou muitos anos depois da 
Netscape e então dominou o mercado.

Exemplos como esses e muitos outros nos levaram a escrever o livro. Um ponto impor-
tante é que, principalmente no mundo ocidental, vemos a inovação como a criação de 
coisas novas. Acredito que inovação seja não só a criação de uma coisa nova, mas também, 
e com maior importância, a comercialização, o aumento de escala dessa coisa.

O mundo está atulhado de produtos maravilhosos que chegaram ao mercado e depois 
morreram, pois houve falha na inovação de sua escala. Por que, por exemplo, o telefone 
com vídeo, que lhe permite ver seu interlocutor, chegou ao mercado só recentemente, 
quando o primeiro equipamento desse tipo foi introduzido no mercado norte-americano 
pela AT&T em 1962? A razão é que nada aconteceu, ou seja, não se criou escala.

Então, a inovação abrange não apenas a criação de um produto ou idéia, mas também 
o aumento de sua escala, para torná-lo viável e disponível para todos.

Durante sua pesquisa, o sr. encontrou alguma exceção que deva ser mencionada –por exemplo, 
empresas que conseguiram combinar os papéis 
tanto de colonizadora como os de consolidadora 
no mesmo mercado?

Não podemos dizer que não existem cria-
dores, ou “colonizadores”, como os chama-
mos no livro, que não sejam “consolidadores” 
ou vice-versa. O que podemos afirmar é que 
isso é muito difícil de acontecer. No entanto, 
sempre existem exceções, e provavelmente a 
mais relevante seja a 3M, que criou e comer-
cializou o Post-It. Poderíamos também citar 
a Sony com seu walkman e a HP com suas 
impressoras a laser e a jato de tinta.

O que é também interessante sobre essas 
histórias atípicas de sucesso é que as grandes 
empresas que geralmente são consolidado-
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ras, ou seja, impulsionadoras da escala do mercado, em vez de criadoras, normalmente 
fizeram suas descobertas em unidades separadas. Elas reconheceram que é muito difícil 
as qualificações e a postura mental do colonizador coexistirem com as qualificações e a 
postura mental do consolidador e viram que uma solução era mantê-las separadas.

O sr. escreveu que as qualificações, postura mental e estruturas necessárias para a descoberta e 
colonização não são apenas fundamentalmente diferentes das necessárias para a consolidação 
e comercialização, mas, na verdade, entram em conflito com elas. O sr. pode dar alguns exem-
plos?

Um exemplo clássico desse conflito é a história do Lotus 1-2-3 nos anos 80. Antes de 
a Lotus ser comprada pela IBM, ela era uma empresa independente que criou o software 
de planilhas Lotus 1-2-3 –enorme sucesso no mercado que proporcionou a essa empresa, 
até então pouco conhecida, um perfil e lucro consideráveis.

No entanto, cinco anos depois, a alta direção começou a se preocupar com o fato de 
o sucesso e o crescimento da empresa estarem levando a uma perda de espírito empreen-
dedor. Para testar essa preocupação, eles pegaram os currículos das primeiras 50 pessoas 
contratadas pela Lotus no início dos anos 80, mudaram seus nomes e os colocaram na lista 
de candidatos. Nenhum foi convidado para entrevistas. Isso mostra que esses empreende-
dores, pioneiros, até mesmo revolucionários, não “se encaixavam” mais na nova cultura.

O sr. afirma que grandes empresas já estabelecidas dificilmente criarão mercados radicalmente 
novos e que, na verdade, não deveriam ter esse objetivo. Por quê?

Em primeiro lugar, as evidências mostram que, mesmo se elas criarem um mercado 
radicalmente novo, é provável que outra venha a tomar esse mercado delas. A segunda 
razão é que elas geralmente não têm as qualificações para criar mercados radicalmente 
novos; o que elas têm são qualificações de consolidação.

A terceira, e mais importante, razão é que a maioria do dinheiro a ser ganho virá da 
consolidação, e não da criação, porque são os consolidadores que criam o mercado de 
massa.

Então, meu conselho para as grandes empresas já estabelecidas é deixar que outros 
com as qualificações adequadas façam a criação e então entrar na hora certa, “tirar” o 
mercado deles, aumentar a escala e ganhar muito mais dinheiro. É uma questão simples, 
se houver a competência para tal.

O que envolve uma estratégia do rápido segundo colocado, ou consolidador, e como diferenciá-la 
da de alguém que apenas chega depois?

Existe um evento-chave na evolução de um mercado radicalmente novo que determina 
a diferença entre o rápido segundo colocado e o segundo a se mover. Esse evento-chave 
é o surgimento do design-padrão ou dominante. Nos primeiros 10 ou 15 anos dos carros, 
por exemplo, ninguém sabia realmente como isso acabaria sendo. Como resultado, diver-
sas pessoas criaram diferentes tipos de carros esperando que o seu design dominasse. No 
final, surgiu um design-padrão. O mesmo acontece com outros produtos e serviços. Esse 
surgimento de um padrão é um evento-chave na evolução do setor.

Qualquer um que entrar no mercado antes do surgimento do padrão é chamado de 
primeiro a se mover. Qualquer um que entrar depois é chamado de segundo a se mover. 
Qualquer um que entrar no exato momento em que o design dominante ou padrão estiver 
emergindo, e ativamente ajudar na criação desse design dominante, é chamado de rápido 
segundo colocado.

O momento correto de entrar no mercado é realmente crucial. Mas como alguém sabe quando o 
padrão dominante está para emergir?

Essa, com certeza, é a pergunta que vale US$ 1 milhão (ou talvez US$ 10 milhões). É 
extremamente difícil saber. Tão difícil que, na maioria das vezes, as pessoas atribuem o 
timing certo à sorte. No entanto, esboçamos alguns indicadores que podem ser monitora-
dos para ajudar a determinar o momento certo para se mover.
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Um é a taxa de inovação em termos de características de novos produtos, observando 
quando a velocidade diminui e as inovações de novos produtos não sinalizam mudanças 
significantes em relação aos produtos anteriores. 

Outro indicador é a emergência e o crescimento de bens complementares. Por exemplo, 
se você produz um carro, um bem complementar é o posto de gasolina –você não pode 
ter carros sem postos de gasolina e não pode haver postos de gasolina sem carros.

Por fim, as empresas deveriam também monitorar se o produto está sendo visto como 
autêntico na avaliação da imprensa e se é reconhecido como tal pelos consumidores.

Portanto, uma estratégia para ser um rápido segundo colocado envolve, em primeiro 
lugar, esperar o momento certo, mover-se no momento exato e vencer o design dominante; 
em segundo, agir para se distanciar da ênfase no desempenho do produto e concentrar-se 
no preço, o que significa que os pioneiros investem pesado em tecnologia e características 
de produto, visando a perfeição, enquanto o que o mercado de massa quer não é um 
produto perfeito, mas, sim, um produto que seja barato e bom o bastante em termos de 
desempenho; em terceiro lugar, criar confiança no produto com a consolidação da marca 
e reputação; quarto, construir a capacidade de distribuição necessária para o mercado de 
massa, pois ele pode existir; e, quinto, desenvolver produtos complementares.

O sr. pode nos dar alguns exemplos de rápidos segundos colocados de notável sucesso?
No mercado dos assistentes pessoais digitais, os PDAs, um dos primeiros produtos a 

aparecer foi o Apple Newton, uma maquininha que apresentava um software de reconhe-
cimento de escrita à mão. Isso foi no início da década de 1990.

Mais tarde, a Palm introduziu o Palm Zoomer. A Palm, como a Apple, estava tentando 
competir em termos de características do produto, por isso incluía software de reconheci-
mento de escrita à mão, software de processamento de texto, planilhas de Excel e assim por  
diante. O Zoomer era vendido por US$ 1,2 mil e praticamente ninguém o comprou.

O Newton, por outro lado, era vendido na casa dos US$ 1 mil. Mas aí o designer do Palm 
Zoomer percebeu que a maioria dos consumidores não precisava de todas essas funciona-
lidades, mas, sim, queriam apenas um organizador digital básico, sincronizado com seus 
computadores. Então ele pegou seu produto e removeu a maioria de suas funções, deixando 
apenas suas características organizadoras. O produto simplificado, o Palm Pilot, foi vendido a  
US$ 299 e deslanchou.

A lista desses sucessos de rápidos segundos colocados não tem fim. Por exemplo, existe 
uma percepção ampla de que a Canon criou a câmera de 35 mm, mas não é assim. O 
criador original foi a empresa alemã Leica. A Canon mais tarde conquistou o mercado.

Similarmente, no mercado de videocassetes, a JVC roubou o mercado da Sony. No mercado 
de fraldas descartáveis, como já mencionado, a P&G roubou o mercado da pioneira Chicopee 
Mills. E quantos consumidores sabem que o pioneiro da cola diet foi uma empresa chamada  
Kirsch, em 1952? A Pepsi e a Coca-Cola somente entraram no mercado nos anos 60, como 
o fez a Royal Crown no Canadá. A secretária eletrônica, planilhas, vendas de livros on-line, 
software de processamento de texto, todos são mercados que acabaram sendo “capturados” 
pelos segundos que se moveram.

O sr. diz que os líderes de um mercado existente muitas vezes “se trancam” nesse mercado, o que 
torna difícil que mudem para algo radicalmente novo. O que fazer para combater isso?

Eles podem tomar quatro caminhos, que representam influências no comportamento 
humano. O primeiro se relaciona com a cultura da organização; o segundo, com a estru-
tura; o terceiro, com incentivos; e o quarto, com liderança e pessoas.

Em primeiro lugar a cultura: as empresas precisam criar um clima de urgência na or-
ganização. Consegue-se isso fornecendo às pessoas metas que realmente as forcem, tanto 
pessoal como organizacionalmente, e lhes “vendendo” essas metas para assegurar que 
acreditam nelas e com elas estão comprometidas. Culturalmente, as empresas também 
precisam deixar que as pessoas experimentem, sabendo muito bem que algumas dessas 
experiências falharão. Não existem inovações sem falhas –e nenhuma sem experiências. 
No que diz respeito às pessoas e às posturas mentais, as empresas também necessitam 
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introduzir pessoas de fora para trazer sangue novo –o pessoal sênior não pode ficar para 
sempre, e as pessoas de fora do negócio podem rejuvenescer o modo como se pensa e o 
que se faz. No entanto, existe um equilíbrio a ser atingido para que se evite a perda da 
eficiência, da experiência e do conhecimento do pessoal sênior.

Em segundo, quanto à estrutura, para que novos negócios em empresas maduras 
possam sobreviver e crescer, é preciso que sejam cuidados sem os impedimentos comuns 
à burocracia das grandes empresas. Como mencionei antes, grandes empresas como 3M, 
Sony e HP conseguiram combinar os papéis de colonizadores e consolidadores, porque 
criaram unidades separadas. O mesmo processo foi adotado pelo HSBC Midland quan-
do criou o First Direct; o Banco Real da Escócia quando lançou a Direct Line; e a IBM 
quando criou seu negócio de microcomputadores na Flórida, o mais longe possível da 
matriz. Estruturalmente, o que as grandes empresas precisam fazer, se realmente querem 
evitar  se trancar no mercado existente, é criar continuamente unidades “bebês” separa-
das, na periferia de seus negócios, dando-lhes a proteção necessária e os recursos para 
experimentarem.

O terceiro caminho, dos incentivos, compreende a necessidade de deixar que as pessoas 
experimentem e cometam erros. Você precisa recompensá-las por novas idéias –em vez de 
recompensá-las por ganhar dinheiro no fim do ano– e lhes dar tempo para trazer novos 
produtos para o mercado. Não é bom exigir, vamos dizer, que o período de retorno de 
seu investimento seja de três anos. Para novos mercados em crescimento, pode-se levar 
dez anos antes que um novo produto realmente comece a ter bom desempenho. Se for 
simplesmente imposta uma regra de três anos, você impedirá que novos produtos sejam 
desenvolvidos.

Em quarto vem a liderança, sem a qual não se consegue conquistar nada. Quero dizer 
com isso que os líderes no topo devem ter a coragem de tentar fazer algumas dessas coisas 
–algo mais fácil de falar que de fazer.

Separar os esforços de inovação e os de conquista de mercados de massa é a solução recomendada 
para o conflito colonização/consolidação?

O problema que discutimos no livro, ou seja, a dificuldade de os colonizadores 
coexistirem com os consolidadores, não é novidade. Já em 1961, dois estudantes,  
T. Burns e G.M. Stalker, escreveram A Administração da Inovação, apenas sobre esse proble-
ma, embora voltado especificamente para a indústria têxtil escocesa. Os autores já falavam 
sobre a corporação orgânica versus a corporação burocrática, destacando o problema que 
discutimos. E isso estimula a seguinte questão: se esse problema é reconhecido há mais 
de 40 anos, que soluções foram propostas?

Nesse período, foram apresentadas, de fato, inúmeras soluções. A primeira, propos-
ta por Michael Porter, conclui que não é possível ter os dois papéis ao mesmo tempo e 
recomenda que se decida qual exercer e se concentrar nele. Eu reconheço a lógica por 
trás disso, mas não considero que seja uma solução viável dizer às empresas para se con-
centrarem em um negócio que pode estar morrendo.

Uma segunda solução, a de coexistência, proposta pelo professor Christensen, reco-
nhece o problema e advoga a criação de unidades separadas. Isso é o que proponho. 

A terceira solução, indicada por Michael L. Tushman e Charles O’Reilly III em Am-
bidextrous Organizations: Managing Evolutionary and Revolutionary Change [Organizações 
Ambidestras: Como Administrar a Mudança Evolucionária e Revolucionária], sustenta que 
sua organização precisa de culturas que sejam ambidestras e líderes que tenham posturas 
mentais ambidestras – e, se as desenvolver, sua organização pode tanto colonizar como 
consolidar. Minha resposta a isso é: mostre-me tal organização! Até aceito que possam 
existir algumas, mas acredito que sejam mais exceção do que a regra. É tão difícil ser 
ambidestro que a maioria que tentar falhará.

Eu gostaria de propor ainda uma quarta solução. No livro, falamos sobre setores cria-
tivos, que definimos como os que vivem e morrem pelo fato de que têm de criar novos 
produtos o tempo todo. Tais setores incluem a indústria de entretenimento (filme, teatro, 
arte e música) e a publicação de livros. Na indústria cinematográfica, mesmo que você crie 
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um filme maravilhoso este ano e ganhe muito dinheiro, não continuará com o mesmo 
filme no próximo ano ou no outro ano –você precisará criar um novo produto para o ano 
seguinte e assim por diante. 

O mesmo vale para todos os setores criativos em que existe uma separação clara entre 
o criador do produto e o distribuidor. Os editores de livros subcontratam a criação no 
mercado, com autores que têm as qualificações necessárias para a tarefa. Os autores, en-
quanto isso, se concentram na escrita e não tentam promover e vender seus livros. Eles não 
têm os recursos, portanto deixam isso para as editoras. A estrutura desse tipo de negócio 
separa os criadores do produto daqueles que dão escala a ele. É exatamente isso o que 
estou propondo com a inovação radical.

Eu sugiro que as grandes empresas deixem a criação de novas tecnologias e novos 
produtos para jovens empreendedores e empresas novas. No entanto, permitir que 
outros criem não significa que o mercado seja deles. Grandes empresas têm os recursos 
para negociar com essas empresas para subcontratar a comercialização, distribuição e 
marketing com elas, pois possuem a experiência, base de custos, reputação e poder para 
assumir esses papéis.

Existe uma clara separação entre os dois papéis –o de colonizador e o de consolida-
dor– e minha solução reconhece isso. No entanto, não estou insistindo em que essa seja a 
solução única. As outras propostas também são válidas. Cabe a cada empresa avaliar qual 
delas é a melhor de acordo com suas especificidades. 
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