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vantagem cumulativa
 
 
 
Os profissionais de marketing gastam muito tempo — e 
dinheiro — tentando agradar os consumidores com produtos 
cada vez mais atraentes. Acontece que seus clientes tomam a 
maioria das decisões de compra quase automaticamente.  
Eles procuram o que é mais familiar e fácil de comparar.  
O Foco desta edição explora a ideia e a ciência subjacentes a 
esse tipo de decisão, oferece contrapontos e inclui conversas 
com o CEO da LEGO e com o presidente da Intuit.

Foco

A fidelidAde do cliente está superestimAdA
O que as pessoas realmente querem é evitar fazer escolhas.

contrAponto: velhos hábitos são duros de morrer, mAs morrem
O modelo de assinatura da Dollar Shave Club  
é um exemplo surpreendente. 

 “o hábito criA A conexão”
Tornar sua marca uma proposição de valor  
cria uma poderosa vantagem competitiva.

um produto que permite às pessoAs mAnter seus hábitos”
O Quicken, por exemplo, foi projetado para se  
parecer com um talão de cheque.
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  Quase no fi m do ano passado, o aplicativo 
de compartilhamento de fotos da Facebook, 
o Instagram, líder da categoria, substituiu 
seu ícone original — uma retrocâmera à 
qual mais de 400 milhões de usuários do 
aplicativo estavam totalmente habituados 
— por um design plano, modernista, que, 
como explicou o chefe de design, “sugere 
uma câmera”. Numa época em que a Insta-
gram via seu crescimento ameaçado pela ri-
val Snapchat, ela justifi cou a troca: “Aparen-
temente o ícone já não refl etia a comunida-
de, por isso pensamos em melhorá-lo”.

A avaliação da Ad Week, a bíblia do setor 
de marketing, foi clara em sua manchete: 
“O novo logo da Instagram é uma caricatu-
ra. Podemos voltar ao que era? Por favor?”. Já 
os designers da revista GQ assim se manifes-
taram no artigo “O logo que ninguém queria 
acaba de chegar à Instagram”: “A Instagram 
passou ANOS criando uma propriedade visual 
da marca com seu logo, instruindo os usuá-
rios como utilizá-lo, e agora, em vez de enfa-
tizar isso, está deixando tudo ir pelo ralo”.

Ainda é muito cedo para dizer se a mu-
dança de design terá de fato consequências 
comerciais para a Instagram, mas não é a 
primeira vez que uma empresa experimenta 
uma reação dessas por renovar ou relançar 
sua marca. O lançamento da Diet Pepsi sem 

 q
o que é um ícone? 
  O ícone da Instagram à direita foi 
hostilizado pela comunidade online, 
que já estava acostumada com o da 
esquerda. A Instagram mudou o ícone 
por acreditar, equivocadamente, que 
a imagem de uma câmera tradicional 
não era relevante para os usuários 
que nunca tiveram uma. 

aspartame pela PepsiCo foi — como o de-
sastre da infame New Coke — uma tentativa 
fracassada de reinvenção que resultou em 
sérias perdas de receita e precisou ser rever-
tida. No entanto, a questão que importa é: 
por que empresas com bom desempenho se 
deixam constantemente apanhar na arma-
dilha de uma renovação radical da marca? 
Seria possível entender a tentação de adotar 
essa estratégia diante de um desastre, mas a 
Instagram, a PesiCo e a Coke estavam longe 
da beira do abismo. (É importante observar 
que a Snapchat, cuja fatia de mercado com-
posta de usuários jovens é hoje particular-
mente robusta, vem mantendo, zelosamen-
te, seu famoso ícone do fantasminha. A tí-
tulo de esclarecimento: A. G. Lafl ey é mem-
bro do conselho da Snap Inc.)

Acreditamos que a resposta está nas raí-
zes de algumas interpretações errôneas so-
bre a natureza da vantagem competitiva. 
Boa parte do novo pensamento estratégi-
co defende que o passo rápido da mudança 
nos negócios modernos (talvez em nenhum 
lugar, de forma mais óbvia que no mundo 
dos aplicativos) signifi ca que nenhuma van-
tagem competitiva é sustentável, por isso as 
empresas precisam atualizar continuamen-
te seus modelos de negócio, estratégias e 
formas de comunicação para responder em 
tempo real à explosão de opções com que 
os consumidores, cada vez mais sofi stica-
dos, deparam. Para manter seus clientes — 
e atrair novos — você precisa permanecer 
relevante e na crista da onda. Assim sendo, 
a Instagram fez exatamente o que dela se 
esperava: mudou proativamente.

Certamente essa é uma ideia crítica, mas 
muitas evidências a contradizem. Veja o ca-
so da Southwest Airlines, da Vanguard e da 
IKEA, mencionadas no artigo clássico de 1996 
da HBR “O que é estratégia? ”, de Michael 
Porter: são exemplos de vantagem compe-
titiva de longa persistência. Duas décadas 
depois essas empresas ainda estão no topo 
de sua respectiva indústria, seguindo estra-
tégias e conceitos de marca absolutamen-
te imutáveis. E embora as gigantes Google, 
Facebook ou Amazon possam tropeçar e ser 
esmagadas por alguma empresa emergente 
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e pretensiosa, a posição competitiva de cada 
uma certamente não é passageira. Mais perto 
de casa (um dos autores deste artigo pertence 
à família P&G), soaria muito estranho aos ges-
tores das marcas Tide (sabão em pó) ou He-
ad & Shoulders (xampu) dos últimos 50 anos 
ouvir que suas vantagens de meio século não 
são ou não eram sustentáveis. (Sem dúvida 
nenhuma, os gestores do sabonete Dove e da 
maionese Hellmann´s, que estão entre os pro-
dutos da Unilever preferidos pelos consumi-
dores há tantos anos, sentiriam o mesmo.)

No artigo, aproveitamos para incluir 
uma pesquisa comportamental recente para 
apresentar a teoria sobre o que torna a van-
tagem competitiva duradoura. Ela explica 
tanto as condutas erradas como a da Insta-
gram, como histórias de sucesso como a do 
Tide. Defendemos que o desempenho é sus-
tentado, não por oferecer aos consumidores 
a escolha perfeita, mas por lhes oferecer a 
escolha mais fácil. Por isso, mesmo que te-
nha sido uma proposição de valor a primei-
ra coisa que os atraiu, não é necessariamen-
te o que os obriga a continuar.

Por esta visão, manter os clientes fideli-
zados não é uma questão de adaptar-se con-
tinuamente às mudanças necessárias para 
permanecer com o melhor ajuste racional 
ou emocional. Trata-se de ajudar o consu-
midor a não precisar fazer mais uma esco-
lha. Para isso é preciso criar o que chama-
mos de vantagem cumulativa.

Vamos começar explorando como o nos-
so cérebro se comporta quando compramos.

criAturAs do hábito
O senso comum sobre vantagem competiti-
va é que empresas bem-sucedidas assumem 
uma posição, miram nos consumidores-
-alvo e elaboram atividades para satisfazê-
-los da melhor forma possível. A meta é fa-
zer com que os clientes repitam suas com-
pras, ajustando as proposições de valor da 
empresa com as próprias necessidades. Ao 
afastar a concorrência por meio de especifi-
cidades e personalização sempre em evolu-
ção, a empresa pode atingir uma vantagem 
competitiva sustentável.

Uma suposição implícita nessa defini-
ção é que os clientes estão tomando deci-
sões deliberadas, talvez até racionais. Seus 
motivos para comprar produtos e serviços 
podem ser emocionais, mas sempre resul-
tam de uma lógica relativamente conscien-
te. Portanto, uma boa estratégia identifica e 
responde a essa lógica.

Mas a ideia de que decisões de compra 
surgem de escolhas conscientes contraria 
muitas pesquisas da psicologia comporta-
mental. O cérebro, por sua vez, não é uma 
máquina completamente analítica. Ele re-
cebe informação ruidosa e incompleta do 
mundo exterior e, rapidamente, baseado 
em experiências anteriores, insere as pe-
ças que estão faltando. A intuição — pensa-
mento, opiniões e preferências que rápida 
e irrefletidamente nos vêm à mente sem 
ser suficientemente fortes para provocar 
uma ação — é produto desse processo. No 
entanto, não é só o que é preenchido que 
determina nossos julgamentos intuitivos. 
Eles são fortemente influenciados pela ve-
locidade e facilidade do próprio processo 
de preenchimento, um fenômeno que os 
psicólogos chamam de fluência de proces-
samento. Quando dizemos que tomamos 
uma decisão porque ela “simplesmente  
parece boa”, o processamento que levou a 
ela foi fluente.

A própria fluência do processamento 
é produto de experiências repetidas, e ela 
aumenta continuamente com o número de 
vezes que vivemos determinada experiên-
cia. Uma exposição anterior a um objeto 
melhora a capacidade de perceber e iden-
tificar aquele objeto. À medida que um ob-
jeto é apresentado repetidamente, os neu-
rônios que codificam as características não 
essenciais para o reconhecimento do objeto 
amortecem suas respostas, e a rede neural 
torna-se mais seletiva e eficiente na identi-
ficação do objeto. Em outras palavras, estí-
mulos repetidos têm limiares mais baixos 
de identificação perceptual, requerem me-
nos atenção para ser percebidos e são cita-
dos ou lidos com mais rapidez e precisão. 
Além disso, os consumidores tendem a pre-
feri-los a novos estímulos.

o problemA
Muitas inovações de 
produtos fracassam logo 
no lançamento, apesar 
dos tremendos esforços 
para torná-los atraentes, 
relevantes e atualizados.

por que Acontece
Os consumidores não 
querem gastar a energia 
mental necessária para 
escolher entre produtos. 

A soluÇão

Para reforçar os hábitos dos 
consumidores, as inovações 
deveriam representar 
a evolução da marca, e 
não o rompimento com o 
passado.

ideiA em resumo
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Em resumo, pesquisas sobre o funcio-
namento do cérebro humano sugerem que 
a mente adora a automatização mais que 
qualquer outra coisa — certamente mais 
que se envolver em considerações conscien-
tes. Dada uma opção, sua preferência é fazer 
a mesma coisa repetidamente. Se a mente 
desenvolve ao longo do tempo a percepção 
de que o Tide limpa melhor as roupas, e se o 
produto está disponível e acessível nas pra-
teleiras do supermercado e nas páginas da 
web, a coisa mais fácil de fazer é comprá-lo 
uma vez mais.

Um motivo decisivo para escolher o pro-
duto líder no mercado, portanto, é o sim-
ples fato de esse ato ser a coisa mais fácil 
do mundo: em qualquer canal de distribui-
ção que você comprar, ele será o produto de 
maior destaque. No supermercado, no ata-
cado ou na drogaria, ele será predominante 
nas prateleiras. Além disso, é bem provável 
que você não só já o comprou como também 
o retirou exatamente da mesma prateleira. 
Ou seja, repetir uma ação é o que há de mais 
fácil. Não só isso: toda vez que você compra 
outra unidade da mesma marca isso tor-
na o processo ainda mais fácil — e a mente 
agradece.

Por outro lado, cada vez é um pouco 
mais difícil comprar produtos que você não 
escolhe, e o gap continua aumentando — 
enquanto, obviamente, o produto escolhi-
do preencher suas expectativas. Essa lógica 
funciona muito bem tanto na antiga econo-
mia como na nova. Se você escolher o Face-
book como sua homepage, todos os itens da 
página se tornarão familiares, e o impacto 
será tão grande quanto estar diante de uma 
gôndola repleta de Tide.

Comprar a marca mais fácil e mais famo-
sa cria um ciclo no qual a liderança compar-
tilhada aumenta continuamente ao longo 
do tempo. Cada vez que você seleciona e 
usa um dado produto ou serviço, as vanta-
gens sobre os produtos ou serviços que você 
não escolheu são acumuladas.

O crescimento da vantagem cumulativa 
— ausência de mudanças que forçam reava-
liações conscientes — é praticamente ine-
xorável. Há 30 anos, a marca Tide mantinha 

uma pequena liderança de 33% sobre 28% 
do Surf da Unilever no lucrativo mercado de 
detergentes de lavar roupa nos Estados Uni-
dos. Lenta mas decisivamente os consumi-
dores criaram hábitos que colocaram o Tide 
muito à frente do Surf. Ano após ano o dife-
rencial do hábito aumentava e o gap da par-
ticipação do mercado crescia. 

Em 2008, a Univeler abandonou o negó-
cio e vendeu suas marcas para o que era, na 
época, uma empresa de capital privado que 
fabricava detergente. Atualmente o Tide é 
o líder absoluto no mercado de detergentes 
de lavar roupa nos Estados Unidos com sua 
fatia  de mais de 40%. Seu maior competi-
dor tem uma participação de menos de 10%. 
(Para uma discussão sobre como as marcas 
pequenas conseguem sobreviver nesse am-
biente, ver quadro “O lado positivo perverso 
da deslealdade do consumidor”.)

um complemento pArA A escolhA
Não estamos afirmando que a escolha do 
cliente nunca é consciente, ou que a quali-
dade de uma proposição de valor é irrele-
vante. Ao contrário: em primeiro lugar,  
as pessoas precisam ter motivos para com-
parar. E, às vezes, uma nova tecnologia  
ou uma nova norma reguladora permite 

que a empresa reduza radicalmente o pre-
ço do produto ou que ofereça novos ele-
mentos ou uma solução completamente 
nova para as necessidades do consumidor 
de forma que isso demande deliberação  
da parte dele.

Portanto, opções firmes sobre onde jogar 
e como ganhar ainda são essenciais para a 
estratégia. Sem uma proposição de valor su-
perior às das outras empresas que estão ten-
tando atrair os mesmos clientes, nenhuma 
empresa terá o que oferecer.

Mas, se a empresa quiser ampliar essa 
vantagem competitiva inicial, terá de inves-
tir para transformar sua proposição em há-
bito em vez de opção. Portanto, é possível 
definir formalmente a vantagem cumulativa 
como a camada que a empresa deposita so-
bre a vantagem competitiva inicial que tor-
na seu produto ou serviço uma escolha cada 
vez mais instintivamente agradável para o 
consumidor.

As organizações que não criam vanta-
gem cumulativa provavelmente serão su-
plantadas por concorrentes bem-sucedi- 
dos nesse quesito. Um bom exemplo é a 
Myspace, cujo fracasso é frequentemen-
te citado como prova de que a vantagem 
competitiva é inerentemente insustentável. 
Nossa interpretação é um pouco diferente.

Lançada em agosto de 2003, a Myspace 
tornou-se o site de rede social número 1  
dos Estados Unidos em dois anos, e em 
2006 superou a Google para se tornar o  
site mais visitado de qualquer categoria  
no país. Entretanto, apenas dois anos de-
pois, ela foi suplantada pela Facebook,  
que a destruiu competitivamente — até  
chegar a ser vendida em 2011 por US$ 35  
milhões, uma fração irrisória dos U$ 580  
milhões que a News Corp havia pago por ela 
em 2005.

Por que a Myspace não deu certo? Nossa 
resposta é que ela nem tentou atingir a van-
tagem cumulativa. Para começar, permitia 
aos usuários criar páginas web que expres-
savam seu próprio estilo pessoal, por isso 
as páginas individuais pareciam muito di-
ferentes para os visitantes. Ela também in-
cluiu anúncios grosseiros e indecorosos que 

Cada vez que 
voCê esColhe 
um produto, sua 
vantagem sobre 
os que voCê 
não esColheu é 
aCumulada.

Foco VANTAGEM CUMULATIVA
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irritaram as agências reguladoras. Quando a 
News Corp comprou a Myspace, aumentou 
o número de anúncios, entulhando ainda 
mais o site. Para atrair mais usuários, a Mys-
pace introduziu o que a Bloomberg Busines-
sweek se referiu como “um número espan-
toso de elementos: ferramentas de comuni-
cação com troca instantânea de mensagens, 
um programa de anúncios classificados, 
um programa de reprodução de vídeo, um 
programa de reprodução de música, uma 
máquina virtual de caraoquê, uma platafor-
ma de publicidade com autoatendimento, 
ferramentas de edição de perfil, sistemas de 
segurança, filtros de privacidade, lista de li-
vros, e assim por diante”. Por isso, em vez 
de tornar o site uma escolha cada vez mais 
agradável e instintiva, a Myspace deixou 
seus usuários desnorteados..

Compare esse quadro com a Facebook, 
que vem construindo vantagem cumulati-
va. Inicialmente, ela dispunha de alguns  
aspectos atraentes, que faltavam à Myspa-
ce, o que a tornou uma boa proposição  
de valor, mas o mais importante para seu 
sucesso foi a consistência de seu visual e  
da percepção que incutiu nos usuários.  
A Facebook não se parece com nada nem 
com ninguém. Quando ela expandiu o  
acesso para dispositivos móveis, certifi- 
cou-se de que a experiência dos usuá-
rios fosse tão satisfatória quanto o era com 
computadores.

De tempos em tempos a Facebook intro-
duzia mudanças no design para alavancar 
sua funcionalidade, e sofria severas críticas. 
Porém os novos serviços não puseram em 
risco a comodidade e o hábito adquirido, e 
ela até permitia que as mudanças fossem 
opcionais em seus estágios iniciais. Até o 
nome da empresa evoca um objeto familiar, 
o álbum de formatura da faculdade — já a 
Myspace nunca propiciou nenhuma refe-
rência familiar ao usuário.

Em resumo: baseando-se na familiarida-
de, a Facebook usou a vantagem cumulativa 
para se tornar o site de redes sociais mais vi-
ciante do mundo. Isso torna ainda mais in-
compreensível a decisão de sua subsidiária 
Instagram de mudar seu ícone.

As imposiÇões dA vAntAgem cumulAtivA
O caso da Myspace e da Facebook é o exem-
plo perfeito de que a vantagem sustentável 
é tanto possível como garantida. Como en-
tão o próximo concorrente poderá melhorar 
e ampliar sua abordagem competitiva cons-
truindo uma camada protetora de vanta-
gem cumulativa? Aqui estão quatro regras 
básicas:

1. Torne-se popular logo no início. Essa 
ideia está longe de ser nova — ela está im-
plícita em muitos dos melhores e mais an-
tigos trabalhos sobre estratégia, e podemos 
notá-la no pensamento de Bruce Hender-
son, fundador do Boston Consulting Group 
(BCG). O foco específico de Henderson esta-
va no impacto positivo do output cumulati-
vo nos custos — a hoje famosa curva expe-
rimental que sugere que, à medida que au-
menta a experiência de uma companhia em 
produzir um produto, a gestão de custos se 
torna mais eficiente. Ele argumentava que 
as empresas deviam praticar uma política 
de preços agressiva logo no início — “antes 
da curva da experiência”, no seu linguajar 
— e assim conquistar uma cota de mercado 
suficiente para permitir que as companhias 
tivessem custos mais baixos, cotas relativas 
mais altas e maior lucratividade. As impli-
cações eram claras: a vantagem precoce no 
mercado é importante — e muito.

Há muito tempo os profissionais de  
marketing já sabem da importância de ven-
cer logo no início. Lançada especificamente 
para atender ao mercado de máquinas de la- 
var automáticas em rápido crescimento, a 
Tide é uma das marcas de maior repercus-
são, mais bem-sucedidas e lucrativas da 
P&G. Quando foi apresentada, em 1946,  
ela imediatamente mereceu a maior carga 
publicitária da categoria. A P&G também  
garantiu que nenhuma máquina de lavar 
fosse vendida nos Estados Unidos sem es- 
tar acompanhada de uma caixa grátis de  
Tide para criar o hábito no consumidor.  
A Tide ganhou de imediato o concurso de 
popularidade logo no início e nunca mais 
olhou para trás.

Amostras grátis de um novo produ- 

o lAdo positivo perverso 
dA desleAldAde do 
consumidor
Se os consumidores são escravos 
do hábito, é difícil entender 
que sejam “fiéis”, ou seja, que 
se prendam a uma marca na 
suposição de que ela satisfaz 
suas necessidades racionais 
e emocionais. Na verdade, os 
consumidores são muito mais 
volúveis que muitos profissionais 
de marketing imaginam: não 
raro marcas que supostamente 
dependem de consumidores fiéis 
atingem os mais baixos níveis de 
fidelidade. 

A Colgate e a Crest, por exemplo, 
são marcas de dentifrício líderes no 
mercado americano: juntas detêm 75% 
da preferência. Os consumidores das 
duas marcas são fiéis 50% do tempo (a 
marca preferida responde por 50% de 
sua compra anual do produto). O creme 
dental Tom’s, cuja fábrica se localiza no 
Maine, é uma marca que domina um nicho 
“produto natural” de 1% do mercado. 
Acredita-se que ele tenha um séquito de 
consumidores fanáticos. Seria esperado 
que esse 1% fosse formado principalmente 
por compradores constantes. Mas, na 
verdade, os consumidores da Tom’s são 
fiéis somente 25% do tempo — metade do 
tempo das grandes marcas.

Então, por que marcas periféricas 
como a Tom’s sobrevivem? A resposta, 
talvez perversa, é que com os índices 
de fidelidade de 50% das grandes 
marcas, apenas consumidores suficientes 
comprarão uma vez ou outra as marcas 
pequenas para mantê-las no negócio. As 
marcas pequenas não conseguem vencer a 
barreira dos hábitos arraigados, e embora 
marcas completamente novas entrem no 
mercado e se tornem líderes, é altamente 
improvável que uma pequena marca 
periférica assuma com sucesso a posição 
de um líder consolidado.

fevereiro 2017 harvard bUsiness review 7 



Conteúdo inteligente
em apenas um clique.RadaRH

to sempre foram uma tática popular dos 
profissionais de marketing. Precificação 
agressiva, a tática destacada por Henderson, 
é igualmente popular. A Samsung surgiu co-
mo líder mundial na participação de merca-
do no setor de smartphones equipados com 
a plataforma Android, fornecida gratuita-
mente mediante contrato de prestação de 
serviços. Para os negócios na internet, grátis 
é a tática central para criar hábitos. Pratica-
mente todas as histórias de sucesso de larga 
escala da internet — eBay, Google, Twitter, 
Instagram, Uber, Airbnb — fornecem servi-
ços gratuitos para que o número de usuários 
aumente e seus hábitos sejam fortalecidos. 
Por isso, provedores ou agências de publici-
dade se dispõem, de bom grado, a pagar pe-
lo acesso a eles.

2. crie design para o hábito. Como vi-
mos, o melhor resultado se dá quando a 
escolha do produto se torna uma respos-
ta automática do consumidor. Então crie 
o design para isso — não deixe o resultado 
totalmente ao acaso. A Facebook auferiu 
lucros espetaculares graças à sua atenção 
constante para com o design formador de 
hábito — na verdade, mais do que hábito: 
para bilhões de usuários checar atualizações 
tornou-se uma verdadeira compulsão. É cla-
ro que a empresa se beneficia com os efeitos 
cada vez maiores da rede. Mas a verdadei-
ra vantagem reside no fato de que abando-
nar o Facebook significa eliminar um hábito 
poderoso.

Pioneira dos smartphones, a BlackBerry 
é talvez o melhor exemplo de empresa que 
conscientemente criou o design destinado à 
compulsão. Seu fundador, Mike Lazaridis, 
inventou o dispositivo que explicitamente 
torna viciante toda uma sequência padro-
nizada de ações e percepções: senti-lo vi-
brar no bolso, deslizar o aparelho para fora, 
checar mensagens e digitar com os polega-
res o teclado em miniatura. Ele foi bem-su-
cedido: o dispositivo recebeu o apelido de 
CrackBerry, numa clara alusão ao crack. O 
hábito se tornou tão forte que mesmo de-
pois de a BlackBerry ter sido derrubada pe-
los smartphones munidos de aplicativos e 
tela sensível ao toque, um grupo restrito de 

consumidores — que se recusou enfatica-
mente a abandonar o dispositivo — implo-
rou, com sucesso, que a administração da 
empresa o ressuscitasse com o mesmo as-
pecto dos dispositivos da geração anterior. 
O aparelho recebeu o nome consolador de 
Classic.

Como Art Markman, psicólogo da Uni-
versity of Texas, demonstrou, no design 
criador de hábito certas regras precisam ser 
respeitadas. Para começar, é imprescindível 
manter consistentes os elementos do design 
do produto que podem ser vistos de longe 
para que os compradores possam visuali- 
zá-lo com rapidez. Cores e formas diferen-
tes, como o laranja do Tide e o logo do Dori-
tos, são excelentes exemplos.

E você deve buscar meios para fazer com 
que os produtos se ajustem aos ambien-
tes pessoais para estimular o uso. Quando a 
P&G apresentou o Febreze, os consumido-
res gostaram da forma como ele funcionava, 
mas não o usavam com muita frequência. 
Como se observou posteriormente, parte 
do problema foi o recipiente moldado como 

uma garrafa de limpa-vidros, o que sinaliza-
va que o produto deveria ser guardado sob a 
pia. O recipiente foi finalmente redesenha-
do para ser guardado em local mais visível, 
e as vendas dispararam.

Infelizmente as frequentes mudanças de 
design acabam destruindo hábitos em vez 

de reforçá-los. Procure mudanças que forta-
leçam os hábitos e estimulem a recompra. O 
Amazon Dash Button é um ótimo exemplo: 
ao criar uma forma simples de as pessoas re-
organizarem os produtos que utilizam com 
frequência, a Amazon as ajuda a formar há-
bitos e os preserva num canal de distribui-
ção particular.

3. Inove dentro da marca. Como já ob-
servamos, as empresas se envolvem em 
iniciativas para “relançar”, “reembalar” ou 
“recriar plataformas” com certo risco: esses 
esforços podem resultar em mudanças de 
hábitos dos consumidores. Obviamente as 
empresas precisam manter seus produtos 
atualizados, mas mudanças na tecnologia 
ou em outros aspectos devem ser introdu-
zidas, idealmente, de forma que permita 
que qualquer nova versão de um produto ou 
serviço mantenha a vantagem cumulativa 
do antigo.

Às vezes até os mais bem-sucedidos cap-
tadores de vantagem cumulativa esquecem 
essa regra. A P&G, por exemplo, que au-
mentou a vantagem cumulativa do Tide por 
mais de 70 anos por meio de grandes mu-
danças, precisou aprender algumas lições 
dolorosas ao longo do caminho. Indiscuti-
velmente, a maior inovação de detergente 
de roupa depois do Tide foram os detergen-
tes líquidos. A primeira resposta da P&G foi 
lançar uma nova marca chamada Era, em 
1975. Sem nenhuma vantagem cumulativa 
por trás, o Era não conseguiu se firmar como 
marca apesar da crescente tendência dos 
consumidores de substituir o detergente em 
pó pelo líquido.

Reconhecendo a forte conexão dos con-
sumidores com o Tide e sua poderosa van-
tagem cumulativa, a P&G decidiu lançar o 
Liquid Tide, em 1984, numa embalagem já 
conhecida e com força de marca. Ele veio a 
se tornar o detergente líquido dominante, 
em que pese sua entrada tardia no merca-
do. Depois dessa experiência, a P&G teve o 
cuidado de garantir que as inovações adi-
cionais fossem consistentes com a marca 
Tide. Quando seus pesquisadores descobri-
ram como incorporar um alvejante ao deter-
gente, o produto levou o nome de Tide Plus 
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Bleach. A tecnologia inovadora de limpeza 
a frio estava presente no Tide Coldwater, e a 
revolucionária forma de sachês três em um 
foi lançada como Tide Pods. A marca não 
poderia ter sido mais simples ou mais cla-
ra: este é o seu querido Tide para água fria, 
com alvejante, em forma de sachê. Essas 
inovações com toda a carga de comodidade 
reforçaram, em vez de diminuir, a vantagem 
cumulativa da marca. Todos os novos pro-
dutos preservaram o visual da embalagem 
tradicional do Tide — a cor laranja brilhante 
e o logo na forma de alvo. Nas poucas vezes 
na história do Tide em que esse visual foi al-
terado — como a introdução da embalagem 
azul do Tide Coldwater —, os efeitos sobre 
os consumidores foram bastante negativos, 
e a mudança foi prontamente revertida.

É óbvio que em muitos casos a mudan-
ça é necessária para manter a relevância e 
a vantagem. Nessas situações, as empresas 
inteligentes conseguem ajudar os consumi-
dores na transição do hábito antigo para o 
novo. A Netflix começou como serviço de 
entrega de DVDs pelo correio. Provavelmen-
te estaria hoje fora do mercado se tivesse 
tentado maximizar sua permanência recu-
sando-se a mudar. Em vez disso se reinven-
tou, com sucesso, no serviço de streming  
de vídeo.

Embora a nova Netflix comercialize uma 
plataforma totalmente diferente de entrete-
nimento digital, envolvendo um novo mix 
de atividades, ela encontrou caminhos para 
ajudar seus clientes, acentuando o que não 
precisava ser mudado. Ela mantém o mes-
mo visual e percepção e é ainda um serviço 
de assinatura pelo qual as pessoas acessam 
lançamentos e atrações sem sair de casa. 
Assim, os clientes lidam com os aspectos 
necessários da mudança e ao mesmo tem-
po mantêm o hábito o mais possível. Para os 
consumidores, “melhorado” é muito mais 
apreciado e menos assustador que “no-
vo”; no entanto, para os gestores de marca e 
agências de publicidade soa como “incrivel-
mente novo”.

4. Seja simples na comunicação. Um 
dos pais da ciência comportamental, Da-
niel Kahneman classificava as tomadas de 

decisão inconscientes movidas pelo hábi-
to como “raciocínio rápido”, e as tomadas 
de decisão conscientes como “raciocínio 
lento”. Aparentemente os profissionais de 
marketing e os publicitários vivem em geral 
no modo raciocínio lento. Eles são recom-
pensados pela fama graças ao brilhantismo 
com que combinam e destacam os vários 
benefícios de novos produtos e serviços. É 
verdade que inúmeros anúncios brilhantes 
e inesquecíveis levam os consumidores a 
mudar seus hábitos. Se a mente consciente 
do raciocínio lento decidir prestar atenção, 
o resultado será “Uau, isso é impressionan-
te. Mal posso esperar”.

Mas, se os espectadores não estivessem 
prestando atenção (como ocorre na maioria 
dos casos), a comunicação engenhosa po-
de sair pela culatra. Pense na propaganda 
do Samsung Galaxy S5 veiculada há alguns 
anos. Ela começava mostrando vinhetas 
sucessivas de smartphones de aparência ge-
nérica que eram incapazes de (a) resistir à 
água, (b) impedir que uma criança aciden-
talmente enviasse uma mensagem cons-
trangedora, (c) permitir troca fácil de bate-
ria. Depois, triunfalmente, mostrava como 
o Samsung S5, que se parecia muito com os 
três telefones anteriores, tinha superado as 
três deficiências. Se espectadores conscien-
tes de raciocínio lento tivessem assistido 
a todo o comercial poderiam se conven-
cer de que o S5 era diferente e superior aos 
outros aparelhos. Mas existia a probabili-
dade de espectadores de raciocínio rápi-
do inconscientemente associar o S5 às três 
deficiências. 

Ao tomarem a decisão de compra, as pes-
soas precisam estar influenciadas por um 
apelo inconsciente: “Não compre aquele 
que não é à prova d’água, que envia mensa-
gens ardilosas e cuja bateria é difícil de tro-
car”. Na verdade, esse comercial pode até 
induzi-las a comprar um produto da concor-
rência — como o iPhone 7 —, cuja mensa-
gem sobre ser à prova d’água é mais simples 
de captar.

Lembre-se: a mente é preguiçosa. 
Ela não quer redobrar a atenção absor-
vendo uma mensagem com alto nível de 

complexidade. Mostrar simplesmente a re-
sistência à água do modelo Samsung S5 — 
ou, melhor ainda, mostrar um consumidor 
comprando um S5 e o vendedor garantindo 
que ele é 100% à prova d’água — teria sido 
muito mais eficiente. Teria passado às pes-
soas de raciocínio rápido a mensagem do 
que pretende que elas façam: ir a uma loja e 
comprar o Samsung S5. Porém nenhum des-
ses comerciais ganharia um prêmio dos pro-
fissionais de marketing focados na astúcia 
da versão publicitária.

A MoRTE DA vantagem competitiva susten-
tável é exagero. A vantagem competitiva 
está tão sustentável quanto sempre esteve. 
A diferença hoje é que num mundo de pos-
sibilidades infinitas de comunicação e inova-
ção, muitos estrategistas parecem conven-
cidos de que a sustentabilidade só é viável 
quando a proposição de valor da empresa 
é o que move o consumidor ao tomar a de-
cisão de compra. Eles esqueceram ou nunca 
entenderam a prevalência do inconsciente 
nas tomadas de decisão. Para as pessoas 
de raciocínio rápido, produtos e serviços 
mais fáceis de acessar que reforçam hábitos 
agradáveis de compra superarão com o pas-
sar do tempo as alternativas inovadoras que 
são mais difíceis de encontrar e requerem 
formação de novos hábitos.

Portanto, tenha cuidado para não cair 
na armadilha de atualizar constantemente 
sua marca e proposição de valor. Qualquer 
empresa, seja grande empresa e bem con-
solidada, seja um nicho de mercado ou uma 
novata, pode manter sua vantagem inicial 
com uma excelente proposição de valor se 
entender e seguir as quatro regras da vanta-
gem cumulativa.    

                                                               HBr reprint r1701b–P

A. g. lAfleY, ceo recentemente aposentado da 
Procter & gamble, é membro do conselho da 

snap inc.. roger l. mArtin é ex-reitor da rotman school 
of Management da Universidade de toronto. eles são 
coautores de Playing to win: how strategy really 
works (harvard business review Press, 2013). o 
artigo foi inspirado na pesquisa de craig b. wynett, 
diretor de ciência comportamental da Procter & 
gamble.
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e 
u adoro a ideia de que as de-
cisões de compra dos consu-
midores estão mais intima-
mente relacionadas a hábitos 
e facilidades que à fidelida-
de — ela encerra um insight 
da ciência comportamental 

indispensável ao estudo das decisões do con-
sumidor. E como Lafley e Martin sugerem, ela 
tem grandes implicações sobre como os pro-
dutos são desenvolvidos e as marcas adminis-
tradas. Concordo plenamente com os autores 
que o inconsciente dos consumidores controla 
os processos de tomada de decisão — e acredi-
to que muitas empresas podem se beneficiar 
por tornar suas escolhas de rotina mais fáceis, 
mais rápidas e mais convenientes. Essa é uma 
razão pela qual o modelo de assinatura se tor-
nou tão popular em tantos setores — ele elimi-
na a necessidade dos consumidores de, cons-
cientemente, decidir sobre as compras de roti-
na e oferece aos fornecedores um convidativo 
lucro recorrente sem nenhum esforço.

A teoria da vantagem cumulativa faz mui-
to sentido no que Martin Reeves e seus cole-
gas do BCG chamam de dispositivo estratégico 
clássico — segundo o qual as fronteiras de cada 
indústria estão claramente definidas, a base 
da competição é estável, o ambiente não so-
fre grandes abalos  e a forte posição competi-
tiva, uma vez criada, pode ser mantida. Como 
o BCG mostrou, a empresa de confeitos Mars 
desfrutou de longos ciclos de vida de produtos: 
Snickers e M&M (introduzidos no mercado em 

1930 e 1941, respectivamente) estão entre os 
confeitos de maiores vendas no mundo atual. 
A Procter & Gamble tem um background igual-
mente sólido com o Tide, a Unilever com o Do-
ve e a PepsiCo com o suco de laranja Tropicana.

Mas, para um número cada vez maior de 
empresas, essas condições não se aplicam. Os 
limites de suas indústrias não estão claramen-
te definidos — na verdade, eles estão comple-
tamente borrados. Basta perguntar a qualquer 
profissional de varejo, entretenimento ou te-
lecomunicações. Seus ambientes não são es-
táveis — as empresas podem ser abaladas por 
empresas novatas em ascensão, como mos-
trou Clayton Christensen, e também por con-
correntes que usam um modelo de negócios 
diferente ou chegam de um setor adjacente. 
E forças competitivas persistentes podem ser 
destruídas do dia para a noite por uma empre-
sa que digitalizou seu negócio físico (hello, En-
ciclopédia Britânica) ou transformou seu pro-
duto num serviço (por exemplo, a Zipcar, Air-
bnb e Uber). A Apple e a Google, não necessa-
riamente, pretenderam abalar as câmeras foto-
gráficas compactas, nem falar nos dispositivos 
GPS, comerciais de TV ou o Wheather Chan-
nel; não obstante, acabaram fazendo exata-
mente isso (ver quadro “Funciona até parar: a 
natureza mutante da vantagem competitiva”).

pontos de inflexão estrAtégicos 
Durante algum tempo, meu argumento foi 
que precisamos de uma nova forma de pensar 

sobre estratégia em ambientes onde as barrei-
ras tradicionais a vencer estão ruindo, ou nos 
quais as tecnologias emergentes enfraquecem 
as restrições. O termo cunhado por Andy Gro-
ve, ponto de inflexão, traduz perfeitamente essa 
situação. Um ponto de inflexão estratégico, se-
gundo ele, é “o momento na vida de um negó-
cio em que o básico está prestes a mudar”. Para 
as ferramentas estratégicas tradicionais é difícil 
lidar com os pontos de inflexão porque, de iní-
cio, eles geralmente não parecem importantes. 
Os irmãos Wright provaram que era possível 
voar com segurança em 1903, mas ninguém 
os levou a sério até 1908. Mesmo com o lança-
mento, em 1914, do primeiro voo comercial, 
poucos perceberam que os aviões poderiam 
acabar com indústrias tão variadas como ferro-
vias, navios a vapor e entrega de mercadorias.

Os hábitos dos consumidores podem ser 
auxiliares poderosos para manter uma van-
tagem competitiva, como mostram Lafley e 
Martin com muita propriedade. Mas hábitos 
— como outros elementos do ambiente — 
mudam. E quando novas tecnologias viabi-
lizam novos modelos de negócio, os hábitos 
podem mudar muito rápido.

Pense nas forças poderosas liberadas de 
2004 a 2007 pelo surgimento e expansão de 
quatro empresas separadas, mas relacionadas. 
Em 2004, a Facebook foi fundada. Em 2005, a 
YouTube. Em 2006, a Amazon lançou a Ama-
zon Web Services (AWS). Em 2007, os siste-
mas operacionais iPhone da Apple e Android 
da Google foram lançados. Como aponta Ben 

velhos hábitos 
são duros de 
morrer, mas 
morrem

contrAponto 

RITA GunThER McGRATh

ritA gunther mcgrAth, professora de administração da columbia business 
school, é especialista mundialmente reconhecida em estratégia e 

crescimento, com ênfase em empreendedorismo corporativo.
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Thompson, analista de tecnologia, a AWS faci-
litou e barateou o processo de abrir empresas 
online. A YouTube facilitou e barateou o upload 
de vídeos. E eu acrescentaria que a frenética 
popularidade dos telefones celulares permitiu 
que tudo isso estivesse ao alcance das pessoas 
comuns. Atualmente, uma pessoa com uma 
ideia na cabeça e com conhecimentos de pro-
gramação pode rivalizar com os gigantes glo-
bais em dias ou semanas, e não em meses ou 
anos — e praticamente sem nenhum capital.

gillette versus dolAr shAve
E foi exatamente isso o que aconteceu com o 
lançamento, em 2013, da DollarShave Club.
com. A promessa da marca foi simples: óti-
mos barbeadores com poucos acessórios 
supérfluos, a um baixo custo de assinatura, 
entregues em sua casa automaticamente. 
Você não só economizava dinheiro, mas não 
precisava ir até uma loja ou correr o risco de 
não encontrar o produto. Isso tudo era mais 
atraente porque o hábito de comprar já tinha 
sido rompido: barbeadores de lâmina são 
caros e fáceis de roubar, por isso era comum 
trancá-los com chave nas lojas. Atualmente, 
embora a Dollar Shave Club tenha 8% de par-
ticipação de um mercado de US$ 3 bilhões de 
lâminas e barbeadores nos Estados Unidos, 
a característica muito mais importante é sua 
“participação nos cartuchos”. De acordo com 
fontes recentes, está em espantosos 15% de 
todos os cartuchos de lâminas vendidos.

Em 2010, a Gillette possuía 70% do mer-
cado global de barbeadores, sem contar as 
legiões de consumidores fiéis que lealmente 
continuavam comprando em grandes quanti-
dades, a preços mais altos, enquanto uma no-
va geração de produtos era lançada. A Procter 
& Gamble havia adquirido a marca em 2005 
por US$ 57 bilhões. Era um negócio de alta 
qualidade, com uma clássica alta participação 
de mercado — e de seus registros históricos, 
presume-se que tanto a Gillette como a P&G 
foram competentes o bastante para fazer os 
consumidores comprar habitualmente. Por-
tanto, eles tinham uma forte vantagem cumu-
lativa. Mas isso não foi suficiente, pois o negó-
cio atingira seu ponto de inflexão.

Em julho de 2016, a Unilever concordou 
em comprar a Dollar Shave Club por cerca 
de US$ 1 bilhão, à vista. Os empreendedores 
fundadores estão felizes. Os investidores es-
tão felizes. Os clientes estão obviamente fe-
lizes. Os operadores do mercado? Nem tan-
to. De acordo com o Wall Streee Journal, a 
participação de mercado da P&G de lâminas 
e barbeadores masculinos caiu para 59% em 
2015. Uma das formas de contra-atacar foi 
lançar a Gillette Shave Club. Ao perceber os 
efeitos potencialmente destruidores de há-
bitos do modelo de assinatura, a P&G agora 
oferece assinaturas e entrega de outros pro-
dutos — incluindo o caro Tide Pods.

Há 20 anos seria inconcebível pensar 
que uma mensagem de marketing pudesse 
atingir 20 milhões de pessoas em questão 
de semanas sem investimentos volumosos 
em comerciais de televisão e outras mídias. 
Mas a Dollar Shave Club conseguiu isso gra-
ças a um divertido vídeo de lançamento, à 
divulgação em canais de mídias sociais, e a 
um grupo de embaixadores entusiastas da 
marca que saíram em campo para promover 
seus produtos — de graça.

promovA o que é fAmiliAr pArA o  
cliente Até quAndo você inovA
O ponto essencial de tudo isso é que até 
mesmo empresas de renome como a P&G 
podem ser tomadas de surpresa. O que me 
faz pensar numa questão difícil: como os 
executivos conseguem equilibrar o tremen-
do poder da vantagem cumulativa e do há-
bito, geralmente associado à marca, com a 
necessidade de revitalizar sua abordagem?

Uma tática prática é alavancar as habili-
dades ou competências centrais da organi-
zação num novo formato. A Target serve co-
mo exemplo. As raízes da empresa encon-
tram-se numa loja de departamentos tradi-
cional, a Dayton’s, que se tornou a Dayton 
Hudson e finalmente a Marshall Field’s. Em 
1960, sua liderança percebeu uma oportu-
nidade de atingir um segmento de merca-
do que, embora estivesse crescendo, não 
era bem atendido pelo formato de então. O 
segmento era formado por consumidores 

preocupados com valor/preço, mas que ao 
mesmo tempo apreciavam o bom design e 
consideravam as compras uma experiência 
agradável. Para proteger a marca da então 
loja de departamentos dominante, foi criada 
uma marca separada para o novo empreen-
dimento. Seu logo icônico no formato de um 
alvo foi concebido para representar a noção 
de atingir o alvo da conveniência, preço e 
experiência do cliente.

Em meados da década de 1970, as lojas da 
Target tinham superado as vendas das lojas 
de departamentos da empreda. Em 2000, a 
Dayton Hudson passou a se chamar Target pa-
ra refletir a realidade de seu novo negócio cen-
tral. Em 2004, a empresa vendeu sua marca 
de loja de departamentos, completando uma 
transformação extraordinária no varejo.

Outra transformação fascinante, que ala-
vancou as habilidades centrais de uma em-
presa-mãe, foi a incansável digitalização per-
seguida pela Schibsted, empresa norueguesa 
de mídia jornalística. Ao contrário de muitas 
outras empresas jornalísticas, a Schibsted viu 
a invasão dos anúncios classificados digitais 
como uma oportunidade, e não como uma 
ameaça ao seu negócio. A partir do fim da dé-
cada de 1990, seus líderes, agressivamente, 
cortejaram os anunciantes de classificados pa-
ra serem listados em seus ativos digitais. Isso 
se transformou numa cruzada. Como obser-
vou Sverre Munck, então vice-presidente de 
estratégia editorial internacional, “a internet 
foi feita para os classificados e os classificados 
foram feitos para a internet”. Empresa de mí-
dia tradicional, a Schibsted foi capaz de desen-
volver laços profundos com seus anunciantes 
com um modelo que promoveu economias de 
escala e atividades de comunicação e editorial 
por suas marcas de mídia. Isso foi suplementa-
do por um significativo comprometimento em 
trazer habilidades tecnológicas para o centro 
do negócio de mídia, pondo um fim a um cabo 
de guerra entre os processos editoriais conven-
cionais e a lógica da transformação digital.

o equilíbrio entre estAbilidAde e dinAmismo
Em 2012 escrevi um artigo para a HBR inti-
tulado “How the growth outliers do it” (*). 
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A pesquisa, que que se estendeu de 2000 a 
2009, mostrou que das 2.347 empresas de 
capital aberto com capitalização de mercado 
de mais de US$ 1 bilhão estudadas somente 
dez deram certo, isto é, aumentaram seu ren-
dimento líquido em 5% ou mais em cada um 
dos dez anos do trabalho. (Embora o desem-
penho possa ser medido de várias formas, 
essa me parece ser uma daquelas que testam 
a ideia de vantagem sustentável consistente-
mente.) A primeira conclusão é óbvia: é difí-
cil obter crescimento contínuo e sustentável 
de lucros, principalmente num período que 
abrangeu a grande recessão de 2008. A se-
gunda, no entanto, é que algumas empresas 
mantêm esse crescimento por períodos re-
lativamente longos. Descobri que elas equi-
libram elementos de estabilidade (cultura, 
relacionamentos, liderança e até estratégia) 
com elementos de dinamismo (mobilização 
rápida de recursos, experimentos de merca-
do e mobilidade das pessoas).

Conversei recentemente com Malcolm 
Frank, executivo sênior da Cognizant, que 
aparece na minha lista original e em outra 
que atualizei no fim de 2015 (para a qual utili-
zei um critério modificado: se uma empresa 
estava acima do limiar em qualquer um dos 
dez anos anteriores, ela era incluída na lista, 
que totalizava então 5.300 empresas). Frank 
me contou que sua organização vive e respira 
a ideia de que em muitos casos a vantagem 
competitiva não vai durar. “Para nós, o que 
era o teto há cinco anos será o piso daqui a 
cinco anos”, disse ele. A Cognizant é discipli-
nada em suas operações em curso com baixo 
desempenho ou baixo crescimento. Mas ela 
é extremamente estável. Francisco D’Souza 
é CEO desde 2007, e a última inclusão na 
equipe de liderança foi em 2005. A cultura da 
Cognizant reflete o que seus líderes chamam 
de “um conjunto sólido de valores cultu-
rais”, como fica demonstrado em seus regis-
tros documentais, declarações públicas e es-
tratégias de comercialização.

MAS VoLTEMoS Ao insight realmente impor-
tante que destaca o argumento de Lafley e 
Martin: a maior parte do tempo, nenhum  
de nós tem consciência das verdadeiras  

motivações subjacentes às nossas escolhas. 
Quanto melhor os estrategistas e profissio-
nais de marketing entenderem essas moti-
vações, maior será a probabilidade de incu-
tirem hábitos nos consumidores — e, igual-
mente importante, maior a probabilidade de 
perceberem que esses hábitos podem mu-
dar. Aqui a teoria de Clayton Christensen  
sobre ”tarefas a ser realizadas” vem bem  
a calhar. Ele se celebrizou por dizer  
que quando compramos produtos estamos 
na verdade contratando-os para nos pres- 
tar um serviço. E os “serviços” embutidos 
são extremamente estáveis. Pense no caso 
das comunicações: de sinais de fumaça  
aos correios, do telégrafo e do telefone às 
tecnologias de comunicação atuais, nosso 

serviço básico — enviar mensagens a ou-
tros seres humanos — não mudou. Mas a 
forma como esse serviço é prestado mudou 
radicalmente. Se as empresas permane-
cem focadas no próprio serviço — e não nas 
especificidades de como ele é prestado no 
momento —, elas são capazes de inventar 
uma forma melhor antes que a concorrên-
cia o faça.

Esse é um ponto que muitos líderes de 
empresas ignoram. Os consumidores po-
dem facilmente “contratar” outra solução 
que preste um serviço melhor — exata-
mente como um grande número deles está 
fazendo atualmente com os barbeadores 
comprados por assinatura. 
                                                                   HBr reprint r1701b–P 

funcionA Até pArAr
A nAturezA mutAnte dA vAntAgem competitivA
Qualquer teoria que tente explicar relações de causa e efeito funciona dentro de 
um conjunto de restrições. Uma teoria que funcione maravilhosamente sob um 
conjunto pode desabar sob outro.

Ao longo dos anos, testemunhamos mudanças sistemáticas na forma como as 
empresas criam uma posição estrategicamente valiosa, muitas vezes reforçada 
pelas restrições dos sistemas dentro dos quais funcionam. No início da década de 
1900, por exemplo, empresas que atingiram economias em variedade e volume 
por meio de produção em massa eram dominantes, e assim permaneceram até o 
período pós-Segunda Guerra. Na verdade, a lista da Fortune 500, de 1970, revela 
o predomínio de enormes atores industriais sediados nos Estados Unidos, como 
General Motors, General Electric, Exxon Mobil e Union Carbide.

Com o advento das comunicações e da tecnologia computacional, a 
vantagem estratégica passou a mirar empresas que alavancavam a tecnologia 
de informação para fornecer serviços, além de produtos; e modelos que 
impunham um valor sobre a utilização da informação, que era adicionado às 
funções e características do produto. Embora os gigantes da indústria tenham 
permanecido estáveis por muito tempo, empresas como Walmart, AIG, Enron e 
Citigroup figuraram ao lado deles na edição da Fortune 500 de 1995.

A dinâmica da vantagem competitiva mudou mais uma vez. Hoje as empresas 
auferem vantagens por meio de acesso a ativos, e não pela posse deles. Além 
disso, emergiu uma nova categoria de empresas — as de “plataforma” — como 
Google, Apple e Facebook, e é o tamanho de sua base de clientes que cria um 
círculo virtuoso de reforço. Muitas vezes chamada de “efeitos de rede”, essa 
dinâmica revela que quanto mais clientes uma empresa tem, mais valiosa ela é 
para cada novo cliente. Nesses casos, ser um dos primeiros a se articular pode 
resultar em vantagens expressivas.

O problema é que todas as teorias têm suas limitações. Tentar aplicá-las fora 
dessas condições pode ser desastroso.

Foco VELhOS hábITOS SãO DUrOS DE MOrrEr, MAS MOrrEM
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UMa conversa coM Jørgen vig KnUdstorP, 
ceo e Presidente do grUPo lego  
david chaMPion

dAvid chAmpion é editor 
sênior da hbr

HBR: Você acredita que a fidelidade dos 
consumidores da LEGO é consequência 
do hábito?
Knudstorp: Acredito que é mais que hábito. 
Quando me tornei CEO, há 13 anos, o grupo 
LEGO estava em crise. Eu recebia cartas que 
imploravam: “Por favor, não morra. O mun-
do seria um lugar mais pobre sem a LEGO”. 
Se os clientes têm conexão emocional com 
sua marca, eles se esforçam para obter o pro-
duto, e a meu ver suas escolhas são cons-
cientes. As pessoas não fazem fila durante 
dias para comprar um iPhone 7 só porque es-
sa é uma escolha automática.

É evidente que nem todos os produtos po-
dem esperar que ocorra essa conexão emocio-
nal com o consumidor. Linhas aéreas e hotéis 
têm programas de fidelidade para nos forçar 
a usar com exclusividade seus serviços justa-
mente porque não sentimos a conexão emo-
cional que nos faria escolhê-los. É difícil en-
contrar pessoas que se imaginam “asseclas da 
Holiday Inn”. Mas, se você comercializa um 
produto como o Tide, certamente precisa ape-
lar para a mente inconsciente do consumidor, 
já que a decisão sobre que detergente comprar 
costuma ser inconsciente.

Mas um produto como o nosso, que en-
volve jogos, crianças e aprendizagem, po-
de ser mais que apenas uma opção segura 
e fácil. Pode ser uma declaração consciente 
de valores ou identidade. Nenhuma crian-
ça anda por aí declarando-se correligionária 
da LEGO, é claro — criança quer é brincar —, 
mas ela vai crescer e talvez se torne adepta 
da LEGO quando tiver seus próprios filhos. É 
muito mais fácil persuadir os pais a adquirir o 
hábito da LEGO que as crianças. E esse é um 
motivo para trabalharmos mais em merca-
dos emergentes, onde estamos falando prin-
cipalmente de usuários de primeira geração.

O hábito tem alguma influência nessa  
conexão emocional?
De forma alguma. Hábito é como 

construímos a conexão. As pessoas desen-
volvem hábitos fazendo as mesmas coisas 
repetidamente. E os hábitos se transformam 
em valores. Quando ensinamos nossos fi-
lhos a escovar os dentes todas as noites an-
tes de ir para a cama, no início essa é apenas 
uma ação obrigatória para eles. Depois, com 
o tempo, eles se sentem desconfortáveis se 
vão dormir sem escovar os dentes. Por fim 
eles começam a sentir que escovar os den-
tes é a coisa certa a fazer. Se você tornar sua 
marca um valor — uma parte da identidade 
de alguém —, terá uma vantagem competi-
tiva realmente poderosa. Mas tudo começa 
quando se faz da marca um hábito.

Como isso funciona no grupo LEGO?
Você precisa oferecer às pessoas rotinas sim-
ples que elas possam praticar para se habituar 
a montar os blocos. À medida que as monta-
gens se tornam mais complicadas, começam a 
desenvolver seus próprios hábitos e técnicas. 
Mas elas estarão abertas a mudar essas rotinas 
se alguém lhes mostrar uma forma mais sim-
ples, mais original. Centenas de convenções 
anuais da LEGO pelo mundo afora mostram 
novas formas de usar os elementos existen-
tes sobre as quais nós, como empresa, nunca 
tínhamos pensado. Vá até o YouTube e veja 
as coisas extraordinárias que as pessoas mon-
tam. Eu estou sentado aqui com uma estrutu-
ra de cerca de 20 blocos para criar milhões de 
estruturas diferentes. Construir é realmente 
uma necessidade básica — todos nós quere-
mos fazer coisas que sejam nossas — e ofere-
cemos uma plataforma para isso.

O que é preciso fazer para iniciar o processo?
É questão de manter o básico o mais simples e 
fácil possível para se acostumar. Um neuro-
cientista recentemente me disse que nosso cé-
rebro tem o equivalente a 20 megabytes de me-
mória RAM — suficientes para processar ape-
nas quatro fotos de um smartphone. E ela piora 
à medida que envelhecemos: uma pesquisa 

recente da Nasa sugere que quando as pes- 
soas chegam aos 25 anos, preservaram somen-
te cerca de 5% da capacidade de pensamento 
criativo que tinham aos cinco anos. Isso signifi-
ca que são facilmente sobrecarregadas.

Vou ilustrar como nós administramos is-
so. Temos uma linha de produtos chamada 
LEGO Creator 3 em 1 — kits. Cada um contém 
instruções para montar três modelos em um 
kit. Na verdade, você pode montar muito 
mais modelos com um único kit. Há 12 anos 
teríamos oferecido 12 sugestões. Mas tanta 
variedade afugenta as pessoas. Por isso sim-
plificamos, deixando apenas três. É preciso 
também tornar as rotinas mais divertidas, 
porque é brincando que as crianças apren-
dem e se habituam a novas rotinas.

A novidade — por ser a próxima coisa legal 
— é importante no negócio de brinquedos. 
Mas hábito tem a ver com previsibilidade. 
Como você equilibra os dois aspectos?
Você está totalmente certo ao afirmar que a 
novidade é importante para as crianças, e é 
por isso que 60% dos conjuntos LEGO que co-
locamos no mercado todos os anos são sem-
pre novos. Mas isso não significa substituir o 
fator familiaridade, porque o System of Play da 
LEGO é uma plataforma — talvez o único brin-
quedo no mundo que oferece uma plataforma 
para brincar. Cada novo conjunto não só con-
tém 12 novos modelos possíveis como pode 
ser combinado com os conjuntos que você já 
tem, e assim pode aumentar o número total de 
potenciais estruturas em ordens de grandeza. 
Isso contém um tremendo efeito da rede. Se 
uma criança já tem um conjunto LEGO, ter ou-
tro produto LEGO é mais valioso que apenas o 
ato incremental da compra — a criança amplia 
exponencialmente sua plataforma para brin-
car. Isso é contagioso: quanto mais crianças 
adquirem o hábito LEGO, mais as outras crian-
ças também o farão, e elas poderão misturar e 
combinar suas coleções LEGO.     
                                                           HBr reprint r1701b–P

nA práticA
 “o hábito cria a coneXão.”
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scott berinAto é editor  
sênior da hbr.

Por serem criaturas de hábitos, 
as pessoas são cegas para a 
novidade.

Nosso cérebro utiliza heurística e 
experiência para decidir o que um objeto 
é, deixando muitas vezes passar aspectos 
inesperados ou novos de uma cena. Segundo 
o neurocientista Moshe Bar, o cérebro 
está continuamente ocupado gerando 
previsões que aproximam o futuro relevante. 
“Acreditamos que, quando olhamos para 
um objeto, o cérebro pergunta: o que é isso? 
Mas o que ele realmente pergunta é: com 
que isso se parece?” Esse rápido processo de 
previsão é o equivalente mental do antigo jogo 
“Qual é a música?”. Quanto mais você tivesse 
ouvido a música, menos notas precisaria para 
reconhecê-la. Quanto menos energia for usada 
para reconhecer alguma coisa, melhor. O 
objetivo do profissional de marketing é fazer 
o consumidor comprar aquela marca com 
apenas uma nota. Mudar constantemente a 
melodia e a letra não vai ajudar.

O lado oposto de nossa cegueira para a 
novidade é que quanto mais consistente um 
objeto permanece, menos esforço o cérebro 
precisa fazer para identificá-lo (e escolhê-lo). 
Há muito tempo, por volta de 1910, os 

pesquisadores chamavam esse 
fenômeno de “calor aconchegante 
da familiaridade”. Atualmente há 
evidências neurológicas de que ele 
existe. Tide é um exemplo clássico de 
um produto que reconhecemos sem 
muito esforço. A pesquisa mostra que 
respondemos à posição, cor, forma e 
orientação espacial dos produtos (nessa 
ordem) nas prateleiras das lojas. Num 
processo conhecido como pré-ativação 
perceptual, o cérebro se baseia nessas 
pistas. Com o passar do tempo ele precisa 
de menos informação e utiliza menos energia 
para reconhecer um objeto familiar que para 
identificar um objeto novo.

Aparentemente esse é um segredo muito 
bem guardado, porque os profissionais de 
marketing investem tempo e dinheiro criando 
novidades. Mas uma nova embalagem para 
um produto tradicional pode não ter o efeito 
esperado. A mudança destinada a revitalizar 
ou energizar uma linha de produtos pode, na 
verdade, fazer os consumidores ignorarem o 
novo design enquanto buscam por aquilo que 
estão acostumados a ver por força do hábito. 
Num teste desse tipo de cegueira, solicitou-se a 
gestores de produto que localizassem um novo 
design de sua própria marca numa prateleira, e 
não foi fácil para eles fazerem isso. 

A ciênciA

como o hábito 
vence a novidade
os Profissionais de marketing  
gastaM teMPo e dinheiro tentando  
tornar os ProdUtos atraentes Para  
qUe seJaM escolhidos. Mas e se a  
novidade ProdUzir o efeito oPosto? 
scott berinato 

Foco COMO O hábITO VENCE A NOVIDADE
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o poder dA memÓriA implícitA
Uma vez que as imagens foram absorvidas, a intensidade com que ficam impressas em 
nós é extraordinária. num estudo, david Mitchell, da Kennesaw state University, mostrou 
aos participantes imagens similares a a (abaixo), várias vezes, pré-ativando sua memória 
implícita. Mais tarde mostrou-lhes fragmentos (similares a b) das imagens que tinham visto 
originalmente, juntamente com “novos fragmentos” de imagens que ainda não tinham 
visto. houve entre os participantes uma probabilidade maior de reconhecer imagens já 
vistas do que de reconhecer as novas. Mas o mais curioso é que Mitchell fez seu follow-up 
17 anos depois da pré-ativação. alguns já nem se lembravam de que tinham participado do 
estudo. Mesmo anos depois, as pessoas são capazes de identificar coisas que viram antes 
com mais facilidade que coisas que nunca viram ou viram apenas ocasionalmente — o que 
poderia servir de alerta para os profissionais de marketing que valorizam mais a novidade 
que o hábito. ■

A B
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HBR: Que influência os hábitos do consumidor 
têm no sucesso de sua empresa?
Cook: Nós realmente prestávamos muita atenção na 
forma como as pessoas lidavam com suas finanças 
pessoais antes de criar nosso primeiro produto — e 
conseguimos que a interface do usuário imitasse essas 
rotinas. O Quicken foi projetado para se parecer com 
um talão de cheques. E não se tratava somente de apa-
rência — a interface funcionava como um lançamento 
de cheques. Você coloca a próxima transação na parte 

inferior, por exemplo, exatamente como você faz num 
talão. Ninguém mais tinha oferecido uma interface tão 
familiar como essa. 

Nós acompanhamos as rotinas das pessoas en-
quanto criávamos a funcionalidade do produto. Em 
1984 as contas eram pagas com cheque. Então quise-
mos garantir que o Quicken fosse capaz de imprimir 
cheques facilmente em impressora. Isso parece óbvio 
hoje, mas naquela época as pessoas usavam as antigas 
impressoras de jato de tinta da Epson, o que tornava 

dAvid chAmpion é editor 
sênior da hbr.

“ um produto 
que permite  
   Às pessoas 
manter seus 
hábitos”
UMa conversa coM scott cooK, 
Presidente e cofUndador da 
intUit david chaMPion

nA práticA

Foco “UM prODUTO QUE pErMITE àS pESSOAS MANTEr SEUS hábITOS”
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especialmente difícil o processo de alinhar a pilha de 
cheques para imprimir exatamente nas linhas dos 
cheques. Na verdade, inventamos e patenteamos uma 
técnica de alinhamento que permitia que as impresso-
ras imprimissem corretamente. Aparentemente nin-
guém mais teve essa ideia. 

O que fez você apostar tão pesado nas rotinas  
do consumidor?
Foi a Apple. Eu pedi a um funcionário da empresa 
que me mostrasse o Lisa, e vi que a interface de seu 
desktop se parecia muito com os artefatos físicos de 
escritório com os quais as pessoas trabalhavam — ar-
quivos, e assim por diante. Eu me lembro de sair da 
sede da Apple e dirigir até o restaurante mais próximo 
para sentar e tomar nota do que eu tinha observado de 
tão poderoso no design.

Mais tarde, no lançamento do Mac, tive um impac-
to quando ouvi Steve Jobs dizer que o que ele preten-
dia era tornar seu computador tão simples de operar 
quanto um telefone. Pense nisso por um minuto. Era 
fácil usar um telefone naquela época? Você precisa-
va memorizar sete — ou dez — dígitos numéricos. Se 
você discasse o número errado, o sistema cobrava, o 
que era muito caro em chamadas de longa distância, e 
depois você tinha de recomeçar do zero. Se a linha es-
tivesse ocupada, a resposta era um desagradável bip, 
bip, bip. A interface dos telefones era horrorosa. En-
tão, por que Jobs — um aforismo para design elegan-
te — disse que queria tornar o Mac tão simples de usar 
quanto um telefone?

Porque todos estavam acostumados a ele.
Certo. Por causa do hábito. As pessoas estavam acos-
tumadas a digitar essas séries de sete ou dez dígitos.

Mas os hábitos de quem você quer captar? 
Quando lançamos o QuickBooks, para pequenas em-
presas, os softwares de contabilidade eram, na sua 
totalidade, projetados para contadores, e os usuários 
tinham de falar a linguagem deles. Mas, de dez peque-
nas empresas, nove não tinham contador no staff — os 
livros eram escriturados por leigos que provavelmen-
te não sabiam diferenciar um débito de um crédito e 
não queriam aprender. Descobrimos isso observando 
os usuários do Quicken e decidimos projetar o primei-
ro produto para contabilidade sem contabilidade. Ele 
levou o nome de QuickBooks. Embora o lançamento 
não tenha sido um sucesso, tornamo-nos líderes do 
mercado em dois meses, porque o produto tinha sido 

desenhado para trabalhar com os hábitos das pessoas. 
Agora que um grande número de pequenas empresas 
utiliza o QuickBooks, seus auditores se acostumaram 
a usá-lo e estão aconselhando novos clientes a usá-lo 
também, o que produz um efeito bola de neve. Tudo 
isso foi colocado num produto que permite que  
as pessoas mantenham seus hábitos.

Mas você não acha que os hábitos mudam  
rapidamente no espaço digital?
Sim. As pessoas se ajustarão a uma mudança radical 
se ela lhes oferecer um hábito de algum outro contex-
to que esteja relacionado — principalmente no espaço 
digital.

Agora estamos tentando tornar vários hábitos — 
que são realmente apenas uma forma de simplificar a 
vida — redundantes. Considere um profissional autô-
nomo típico, como um motorista da Uber. Autônomos 
precisam manter um registro cuidadoso de seus gastos 
para poder calcular os impostos. Mas é um sofrimento 
organizar e categorizar todos os recibos e listar as leitu-
ras de controle de quilometragem e do odômetro para 
cada corrida. Muitos autônomos não fazem isso e per-
dem dinheiro em deduções fiscais. Por isso lançamos 
um serviço chamado QuickBooks Self-Employed, que 
contabiliza operações com cartões de crédito e taxas 
bancárias e automaticamente categoriza as despesas 
de acordo com o código de categoria do comerciante. 
Ele também lista automaticamente todos os períodos 
em que você esteve dirigindo, então basta juntar todas 
as corridas. Na hora de calcular os impostos, todas as 
informações são transmitidas diretamente ao prepara-
dor de impostos ou ao software de impostos.

Se você está formando o hábito para torná-lo 
redundante, de onde virá sua próxima vantagem?
Agora, é uma questão de efeito de rede, que é a razão 
de estarmos trabalhando para alavancar a comunida-
de de usuários. Com o TurboTax, por exemplo, esta-
mos conseguindo que os consumidores respondam 
perguntas sobre impostos. Criamos a maior e melhor 
fonte de respostas sobre impostos — se você entrar no 
Google e digitar uma pergunta sobre imposto, o pri-
meiro link que aparece geralmente é a nossa resposta. 
Isso está promovendo um novo hábito da era digital: 
participar de comunidades online. Mas não teríamos 
criado a comunidade se, primeiro, não tivéssemos tra-
balhado com as rotinas das pessoas.   
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