
Assim na terra
como no céu?
Reportagem strategy+business faz o questionamento: por que
a FedEx compraria uma rede de lojas de serviços de cópia e
impressão, como a Kinko's? Para atingir clientes fora de alcance?
Como ponte para o futuro mercado de impressão em 3D?
Será que a FedEx acertou dessa vez?

Fred Smith, o lendário
presidente executivo
(CEO) da FedEx Corporation, não
era exatamente novato naquele tipo
de performance. Subiu ao palco do
hotel Westin, em Dallas, Texas, Es-
tados Unidos, e abriu um largo sor-
riso para o ansioso público de 500
funcionários da Kinko's, reunidos
em um grande salão de festas. O
dia era 26 de abril de 2004 e Fred
Smith e sua empresa acabavam
de comprar a cadeia de lojas de
serviços de cópia e impressão por
US$ 2,4 bilhões. Vestindo terno es-
curo, com o cabelo prateado total-
mente para trás, Smith era o foco
de todas as atenções. A Kinko's e
suas fileiras logo teriam uma idéia
do estilo Fred Smith.

A FedEx adquirira a Kinko's com
o objetivo declarado de incrementar
a expansão dos pontos de varejo e
fazer crescer seus serviços de trans-
porte. A combinação "alavanca os
pontos fortes históricos das duas
empresas, redefinindo totalmente

o futuro do mercado de serviços
comerciais", explicou Smith para
o grupo reunido. A Kinko's daria à
FedEx acesso a pessoas e empresas
até então alheias ao circuito regu-
lar de seus veículos de coleta. E a
FedEx ganhava também acesso aos
principais clientes da cadeia de lojas
-pequenas e médias empresas, com
alta margem de lucro, que a FedEx
havia tanto tempo cobiçava, mas não
conseguia alcançar. Empregando a
Kinko's como ponto de contato, o
front-end, Smith poderia usar a po-
derosa retaguarda da FedEx e correr
atrás de todos os potenciais clientes
do planeta, grandes e pequenos.

Esse era o plano de curto pra-
zo. Mas, como os funcionários da
Kinko's puderam perceber pela
mensagem contida na apresentação
de Smith, sua visão da FedEx nunca
se esgota no curto prazo. Embora
Smith e a FedEx não confirmem
nem neguem (ele não pôde falar
conosco para este artigo), está claro
que a FedEx Kinko's pode ser muito
mais do que um serviço de cópia e

entrega. Graças à cadeia cada vez
maior de pontos-de-venda ligados
por uma rede digital de altíssima
velocidade, a FedEx Kinko's está
perfeitamente situada para apro-
veitar as vantagens das tecnologias
de impressão em 3D, que crescem
rapidamente, com capacidade para
produzir toda sorte de produtos. A
FedEx Kinko's pode se tornar o pon-
to de coleta de livros impressos por
solicitação, peças para motores de
automóveis ou produtos eletrônicos.
É a etapa lógica para uma empresa
cujo negócio principal é levar coi-
sas de um lugar para outro.Tudo a
seu tempo, mas, depois de fechar o
negócio com a Kinko's, o primeiro
objetivo de Smith seria aproveitar
aquela atenção concentrada para
convencer o público reunido no
salão do hotel Westin a embarcar
junto na empreitada. Sentado na
fileira da frente naquele dia estava
Tom Leverton, então vice-presiden-
te da Kinko's. Ele se lembra da ima-
gem de Smith e Gary Kusin, CEO
da Kinko's, lado a lado, abaixo das



imagens projetadas do logotipo das
duas empresas.

"Hoje avançamos e descortina-
mos uma nova marca", disse Kusin,
cuja trajetória profissional abran-
ge períodos como CEO em uma
empresa de cosméticos e em um
varejista de software. Em seguida,
atenuaram-se as luzes para dar lu-
gar a um toque de teatralidade cor-
porativa e a imagem deslizada dos
logotipos das duas empresas formou
uma nova marca, que combinava a
FedEx e a Kinko's, ao mesmo tem-
po que Smith envolvia os ombros
de Kusin. Leverton, que tinha tra-
balhado para reprojetar a marca e
hoje ocupa a posição de vice-pre-
sidente de produtos e serviços da
FedEx Kinko's, virou-se na poltrona

para perceber a reação do público.
Houve um momento de silêncio,
enquanto as pessoas absorviam a
mensagem: a Kinko's não seria en-
golida, como elas imaginavam. A
seguir ouviram-se aplausos frené-
ticos no salão, acompanhados de
sorrisos de alívio -o maior de todos
do próprio Leverton.

Corações e mentes
Os CEOs responsáveis por aqui-

sições, à semelhança de generais
conquistadores, têm diante de si
dois caminhos depois de assentado
o pó da negociação. Smith, ex-pi-
loto dos Marine Corps e estudante
de história militar, conhece bem as
duas possibilidades. Uma das táticas
é enterrar todos os resíduos da em-

presa pré-aquisição; Larry Ellison,
da Oracle, e Mussolini são exem-
plos dessa abordagem. O método II
Duce de Ellison redunda em gran-
des dispensas e em uma renovação
completa da equipe de gerentes.
A outra abordagem é aquela que
Alexandre o Grande preferia: não
corte as cabeças, traga os chefes e
soldados vencidos para suas fileiras
e dê-lhes autoridade para governar;
depois é sentar e assistir ao cresci-
mento do império.

Fred Smith se inspira em Alexan-
dre o Grande. Na verdade, Kusin
pediu demissão no início de 2006 e
a maioria dos executivos de primeira
linha acabou saindo depois que o
processo de aquisição findou. Mas
grande parte dos gerentes da Kinko's



encontrou lugar permanente na
nova organização. E era necessário
que assim fosse: se a FedEx queria
aproveitar a força da Kinko's entre
pequenas e médias empresas, ela
precisava abraçar, de forma amigá-
vel, a conhecida marca Kinko's e as
pessoas que a haviam fomentado.

Em um mundo onde a maioria
das aquisições é dolorosa, com uma
porcentagem de insucessos que
oscila de 50% a 80%, a FedEx se
coloca entre as empresas que mais
conseguiram fazer dessa empreita-
da algo eficiente e de sucesso -até
alegre. Em cerca de 12 aquisições,
desde meados de 1980, envolvendo
dezenas de milhares de funcioná-
rios em todo o mundo, Smith e sua
equipe aprimoraram o processo de
subsumir empresas sob a bandeira
da FedEx com relativa facilidade.

Na FedEx, a integração ocorre
de forma muito mais lighí do que
em outras grandes empresas. Fred
Smith e sua equipe tentam promover
uma transformação equilibrada da
companhia adquirida em empresa
da FedEx -com as mesmas orien-
tações para eficiência e confiabili-
dade- conservando as qualidades
que tornaram aquela empresa alvo
de suas atenções e que os levaram
à compra. "Eles também detectam
o que impediu a empresa de galgar
outros degraus e investem para que
isso aconteça", diz Art Hartfield,
analista do setor de transporte.

O jeito FedEx de integrar em-
presas vem se provando ao longo
dos anos. A aquisição da Caliber
System em 1998 é apenas um exem-
plo. Sua subsidiária, transportadora
de cargas fracionadas Viking Frei-
ght, formou a base do sistema de
fretes da FedEx; essa empresa, agora
com sede em Memphis, registrou o
impressionante aumento de 14,5%
na receita em 2005.

Mas as aquisições da Caliber e
de outras grandes empresas, à ex-
ceção da Kinko's, sempre tiveram
por base o negócio de transporte da
FedEx. Por suas semelhanças, era re-

lativamente fácil atrelar as empresas
adquiridas à estrutura corporativa
da FedEx, conferindo-lhes as van-
tagens sobejamente celebradas da
nova proprietária em conhecimen-
tos logísticos, de recursos humanos,
marketing e vendas. A Kinko's não
atuava no setor de transporte, e o
setor de fotocópias é muito diferen-
te, logisticamente.

A equipe da FedEx não queria
perder a proximidade de relacio-
namento da Kinko's com pequenos
negócios, mas desejava posicionar
a empresa para o crescimento. Nos
últimos tempos, a Kinko's tinha pas-
sado a se concentrar no controle de
custos e no aumento das margens,
mais do que na expansão dos ne-
gócios. A FedEx queria incentivar
esse aspecto, preparando também
a empresa para forte e rápido au-
mento em todo o mundo. Smith e
sua equipe precisavam descobrir
como fazer tudo isso de maneira
rentável.

O casamento
A Kinko's já operava havia mui-

tos anos quando, em dezembro de
2003, apareceu a FedEx anunciando
que a estava comprando. Fundada
em 1970, em Santa Bárbara, por
Paul Orfalea (executivo de cabelo
encaracolado, daí o nome Kinko's,
derivado de hirik, que tem esse sen-
tido em inglês, a cadeia começou
com uma única fotocopiadora, em
um espaço de pouco mais de 30 m2

perto do campus de Santa Bárbara
da University of Califórnia. Quando
a FedEx chegou, de talão de cheque
na mão, a Kinko's já tinha 1.200 lo-
jas em todo o mundo, conectadas
por uma rede digital rápida.

Orfalea valorizava o espírito
empreendedor de seus executivos.
Incentivava os gerentes de lojas e
franquias para que experimentas-
sem novas abordagens, ajustassem
preços e serviços para encontrar a
melhor fórmula para cada um de
seus clientes. Essa forma funcio-
nou por mais de 20 anos, quando a

Kinko's se estabeleceu como a maior
playerno setor varejista de serviços
de fotocópia.

Em 1996, o grupo de investi-
mento de capital privado Clayton,
Dubilier & Rice (CD&R) -cujos
investimentos vão da locadora de
carros Hertz até a fabricante de
impressoras Lexmark e a fabrican-
te de armas Remington- começou
a investir na Kinko's, chegando
a controlar 75% da empresa. O
CD&R passou então a implantar
um processo para reunir em uma
única organização as mais de 125
empresas separadas, que eram
proprietárias e gestoras das lojas
Kinko's. Ao mesmo tempo, o CD&R
acelerava o esforço de expansão da
base de clientes da Kinko's para que
fosse além do mundinho acadêmico
central para o negócio, alcançando
contas comerciais e aumentando o
número de profissionais em trânsito
entre seus clientes. As necessida-
des dos clientes mudaram de cópias
de textos para aulas em modo de
auto-serviço para projetos maiores
e mais complexos, como impressão
de material de marketing e outros
materiais empresariais. Para poder
vender para esses clientes, necessi-
tava-se não só de diferentes tipos de
serviços, mas também de uma abor-
dagem comercial mais consistente
e mais sofisticada. As lojas já não
podiam, por exemplo, estabelecer
seus próprios preços e serviços.

"Eles queriam uniformizar a
operação", explica Enrique Rami-
rez, diretor-gerente de estratégia



e crescimento de operações da Fe-
dEx Kinko's, que tinha o mesmo
cargo nos tempos em que a Kinko's
estava sob o comando do CD&R.
Para atingir esse novo objetivo, a
Kinko's implantou um sistema de
centralização de orçamentos, plane-
jamento financeiro, compras, deci-
sões sobre imóveis e tecnologia da
informação (TI). A parte de TI era
fundamental, na medida em que a
Kinko's criava uma rede digital para
conectar todas suas lojas.

A transformação seguinte -e a
ruptura final com a era de Orfa-
lea— aconteceu em 2001, quando
Gary Kusin, o novo CEO, levou os
escritórios centrais da Kinko's da ci-
dade litorânea de Ventura, perto de
Los Angeles, para Dallas, no Texas.
Antes que Kusin assumisse o contro-
le da empresa, as margens de lucro
da Kinko's nunca haviam chegado a
atingir as expectativas. "Para mudar
uma cultura corporativa, é preciso
tirar as pessoas de sua rotina", disse
Kusin. "Uma das formas mais fáceis
de fazer isso é mudar a sede da em-
presa." Funcionou: poucos gerentes
da Kinko's quiseram deixar a Ven-
tura beira-mar, onde podiam pegar
onda na hora do almoço, para viver
em Dallas. Kusin pôde então formar
uma nova equipe de gerentes expe-
rientes com a missão de transformar
a empresa que vivia em dificuldades
financeiras em um negócio pronto
para uma oferta pública de ações.

Durante os três anos seguintes,
Kusin e sua equipe mantiveram um
controle estrito sobre os gastos, sem

deixar de atender às necessidades
de expansão de uma lista cada vez
maior de clientes empresariais. Em
2002 a Kinko's registrou um peque-
no lucro sobre a receita de cerca de
US$ 2 bilhões. Talvez mais interes-
sante para os compradores poten-
ciais e para o mercado de ações fosse
o fato de suas margens operacionais
terem finalmente mudado para a
direção correta, rondando os 8% no
final de 2003 -quando Kusin assu-
miu as rédeas do negócio, em 2001,
elas estavam na casa dos 3%.

O que não foi dito na ocasião
da compra, mas que diria depois,
em particular, é que a compra da
Kinko's respondia ao desafio colo-
cado pela United Parcel Service.
Dois anos antes, a principal con-
corrente da FedEx tinha feito algo
semelhante: desembolsou US$ 180
milhões na compra da Mail Boxes
Etc., que tinha cerca de 4,3 mil
lojas franqueadas, a maioria das
quais passou, subseqüentemente,
a ostentar a marca UPS. "Havíamos
cogitado comprar a Mail Boxes
Etc.", diz Brian Philips, hoje COO
(diretor de operações) da FedEx
Kinko's e veterano com 12 anos de
FedEx. "Mas não queríamos entrar
em um negócio de franquias e o
deixamos passar." A FedEx queria
tudo: o negócio de cópia, os imóveis
e os 20 mil funcionários. Por isso
Smith disse que foi "um casamento
no paraíso dos negócios".

Mas não faltaram céticos a tes-
temunhar o enlace, dentre eles a
agência de classificação de risco

Moody's, que colocou as cotações
da FedEx para revisão e possível
rebaixamento em vista da compra.
Havia também a questão maior do
motivo que levava uma empresa
de transporte a adquirir um negó-
cio de cópia. Wall Street reduziu
o preço das ações da FedEx para
US$ 1,50 por ação no dia seguinte
ao anúncio da compra.

Juntando as peças
Se a reação inicial dos investido-

res de Wall Street não foi positiva,
a dos funcionários da Kinko's foi.
A FedEx já tinha caixas de coletas
e até balcões completos em várias
das 134 lojas da Kinko's, algumas
delas figurando entre as unidades
de melhor desempenho da FedEx.
"]á trabalhávamos com a FedEx ha-
via 15 anos", diz Sally Mainprize,
gerente sênior da Kinko's durante o
período do CD&R e agora diretora
de marketing comercial e estraté-
gia da FedEx Kinko's. "Fazia todo
o sentido do mundo para nós, e a
transição também era mais fácil:
eles já eram parceiros."

Outro motivo de tranqüilidade
era que a Kinko's não estava sendo
engolida por uma concorrente que
instituiria os procedimentos nor-
mais de fusão para obter "eficiên-
cias", eliminando departamentos
c funcionários em excesso. Prati-
camente todos os funcionários po-
deriam manter seus cargos. Além
disso, tratava-se da FedEx, sempre
listada como um dos melhores lu-
gares para trabalhar e que regis-
trava crescimento fenomenal, ano
após ano. Quem não desejaria fazer
parte da operação de Fred Smith?
Como diz Mainprize: "Todos esta-
vam muito empolgados com o fato
de trabalhar com ele".

Enquanto os advogados e ban-
queiros cuidavam dos procedimen-
tos legais da fusão, um plano defini-
tivo era implementado para que as
duas partes pudessem falar entre si.
No dia em que o negócio foi fecha-
do, em fevereiro de 2004, a equipe



de integração já estava pronta para
entrar na sede da Kinko's em Dallas.
O objetivo inicial era rebatizar as
1,2 mil lojas FedEx Kinko's e retrei-
nar os 20 mil funcionários para, em
24 de maio, iniciar seus serviços de
transporte, no que a equipe de inte-
gração chamava de "Dia l". No "Dia
2", marcado para 4 de outubro, eles
agregariam serviços de embalagem
-algo novo para a FedEx-, tudo em
preparação para as festas de fim de
ano, quando o volume de remessas
chega a quadruplicar.

O princípio de executar as coisas
com rapidez, sobre o qual se assenta
a FedEx, deve-se, em grande par-
te, ao tipo de estrutura militar da
empresa. Um grupo no topo super-
visiona a estratégia e oito empre-
sas operacionais (FedEx Express,
FedEx Ground, FedEx Freight,
FedEx Custom Criticai, FedEx Tra-
de Networks, FedEx Supply Chain
Services, FedEx Services e agora
FedEx Kinko's) executam. Tal estru-

tura permite que essa imensa empre-
sa -260 mil funcionários em mais
de 3 mil escritórios, cobrindo 220
países- mova-se com agilidade.

A maioria das fusões fica enca-
lacrada por culpa da incapacidade
dos executivos de tomar decisões:
enquanto as empresas recém-fundi-
das discutem linhas de produtos e
níveis hierárquicos, a concorrência
consegue passar à frente. A FedEx
não deixa que isso aconteça, graças a
uma cadeia de comando estruturada
para incorporar novas empresas sem
perder o passo. No topo fica o comi-
tê de gestão estratégica, composto
por Smith, os CEOs das principais
empresas e os executivos sêniores da
FedEx Corporation. Eles se reúnem
todas as sextas-feiras, sem falta, em
Memphis, para falar sobre estratégia
e execução. Se o problema não pode
ser resolvido no nível operacional da
empresa, em uma ou duas semanas
o comitê executivo consegue chegar
a uma solução.

Então o primeiro passo no pro-
cesso de integração da FedEx foi
"limpar os decks". Embora se tratasse
de um negócio que valia US$ 2 bi-
lhões, em uma empresa com valor
total de US$ 29 bilhões, a integra-
ção da Kinko's foi anunciada como a
maior prioridade em toda a FedEx.
A mensagem foi transmitida direta-
mente por Smith e pelo comitê de
gestão estratégica, servindo para
eliminar eventuais entraves buro-
cráticos. A prioridade foi reforçada
quando foram nomeados os mem-
bros do comitê estratégico: Gary
Kusin, vice-presidente executivo de
desenvolvimento de mercado/co-
municação corporativa da FedEx
Kinko's; T. Michael Glenn, CEO da
FedEx Services; e Robert B. Carter,
vice-presidente executivo e diretor
de informação (CIO) da FedEx. O
triunvirato tinha a última palavra
em assuntos de integração, além do
acesso, todas as sextas-feiras, aos
ouvidos de Fred Smith.



A etapa seguinte consistiu em
subdividir todas as atividades em
fluxos de trabalho. Os fluxos de
trabalho para a Kinko's incluíam
mudança de marca, marketing,
treinamento e contratação, vendas,
sourcing, tecnologia e construção fí-
sica de lojas. Cada fluxo de trabalho
era co-liderado por um integrante
da Kinko's e um equivalente da
FedEx, que, juntos, montavam uma
subequipe. Como nas organizações
militares, a FedEx gasta muito tem-
po definindo objetivos e garantindo
que eles sejam entendidos pelo staff.
Xinguem faz nada antes que todos
tenham entendido o que precisam
realizar e quando.

Todas as semanas que antecede-
ram o Dia l, as subequipes da FedEx
Kinko's se reuniam com o comitê
de integração, normalmente das
8h às 12h, alternando entre a sede
da Kinko's, em Dallas, e a sede da
FedEx, em Memphis. Os líderes das
subequipes tinham de dizer: "Estas

foram as decisões que tomei nesta
semana. Eis o que preciso do comi-
tê e o que vou fazer até a próxima
reunião". A FedEx usou o mesmo
procedimento em todos os grandes
processos de aquisição e integração
pelos quais passou.

Para chegar ao Dia l, as equi-
pes se concentraram em recrutar e
treinar staff paru as novas lojas da
FedEx Kinko's. O esforço de treina-
mento exigiu cerca de 700 mil horas
de cursos para 18 mil funcionários
da FedEx Kinko's. Os gerentes de
lojas selecionaram membros da
equipe para assumir as novas fun-
ções de remessas, enquanto os novos
contratados realizavam tarefas mais
simples no setor de documentação
e impressão.

O Dia l e o Dia 2 aconteceram
nas datas previstas sem nenhum
incidente; as novas equipes FedEx
Kinko's tinham atingido seu ob-
jetivo. Depois do Dia 2, a equipe
diretiva diminuiu a freqüência das

reuniões de uma vez por semana
para uma vez por mês, para cuidar
de assuntos pendentes, como a ta-
refa de mudança de marca, que não
estava terminada. Depois que a or-
ganização conseguiu ser aprovada
com louvor no teste final -o pico das
festas de fim de ano-, havia ainda
uma questão por resolver. A equipe
de integração tinha de fechar cerca
de 180 Centros de Serviço Mundiais
(World Service Centers), como eram
conhecidos os pontos-de-venda da
FedEx, naqueles locais em que havia
superposição entre essas unidades
e as agências FedEx Kinko's, redire-
cionando todos os clientes para as
novas lojas. Depois a equipe proce-
deu à desativação. O processo levou
menos de um ano.

Porém ainda não se chegou a um
veredicto final a respeito da integra-
ção. Acostumada a resultados quase
imediatos nas aquisições anteriores
da FedEx, Wall Street ainda não está
satisfeita com o desempenho da



FedEx Kinko's. As margens opera-
cionais caíram de cerca de 7,5% no
momento da aquisição para quase
4,8% em 2006. A FedEx põe a culpa
por esses resultados parcialmente
nos custos da integração, incluindo
mudança de marca e instalação de
serviços de remessa em todas as lo-
jas. "Ainda não está trazendo nada
para eles", diz Jim Corridore, ana-
lista de investimento de capital em
empresas de transporte da Standard
& Poor's. "Ainda é muito cedo para
dizer que foi um desastre, mas exis-
tem alguns desafios."

Philips diz que está feliz com os
resultados da integração até agora,
mas ressalta que isso é apenas o co-
meço. O estágio seguinte envolverá
outros 3 mil pontos-de-venda Fe-
dEx Kinko's em todo o mundo. "O
início cuidou só do básico", afirma
ele, "mas a integração precisa ir
mais adiante, do ponto de vista do
cliente. A próxima etapa é atingir
as pequenas empresas, as grandes
e os consumidores com pacotes de
ofertas personalizados." Isso, diz
ele, permitiria finalmente à FedEx
Kinko's capitalizar o objetivo de
atender qualquer tipo de cliente e
impulsionar a receita.

Mais do que remessas e cópias
A FedEx certamente continuará

a se expandir e, seguindo o compro-
misso de Fred Smith, a mudar. Atual-
mente, está experimentando dife-
rentes tamanhos de lojas e produtos
para atender às necessidades dos
clientes de áreas residenciais afas-

tadas do centro, tendo introduzido
diversas lojas de tamanho compacto
em pequenos centros comerciais
localizados nessas regiões.

Se a tendência de "trabalhador
do conhecimento" de Peter Drucker
estiver correta -e as evidências di-
zem que está-, o número de pessoas
que trabalham fora das estruturas
de suporte fornecidas por empresas
e escritórios continuará a crescer.
Mas, por mais conectadas por meios
eletrônicos que estejam, as pessoas
sentem falta de contatos diretos.
Não há motivo para pensar que a
FedEx Kinko's não poderia se tor-
nar um lugar de encontro social e
profissional para o tipo de força de
trabalho descrita por Drucker. Afi-
nal de contas, a Kinko's foi pioneira
no conceito de escritório fora do
escritório e construiu uma infra-
estrutura que pode sustentar ne-
gócios descentralizados. Agora, os
executivos da FedEx Kinko's estão
trabalhando sobre essas ofertas no
local, como mala direta, produtos
de escritório e soluções de e-commer-
ce -tudo em bases de contrato para
indivíduos ou grupos de trabalha-
dores móveis.

E a FedEx Kinko's poderá cres-
cer em outra direção, explorando o
poder das impressoras de próxima
geração para entrega de livros a pe-
ças de automóveis por encomenda.
A próxima geração de impressoras
offset digitais tornará a impressão
de livros por encomenda possível.
E as impressoras em 3D já podem
"imprimir" itens que vão de objetos

de plástico a metal. Os clientes po-
dem fazer pedidos pela internet ou
criar algo eles mesmos usando pro-
gramas tipo CAD (computer-assisted
desigri) e escolher o item na FedEx
Kinko's mais próxima ou pedir en-
trega em domicílio. A empresa pode
se transformar em um sistema de
circulação para qualquer tipo de
dado transmitido pelo ambiente
de varejo, dados que têm como des-
tino final uma tela de computador,
uma folha de papel ou um objeto.
A forma de entrega pode mudar,
mas a missão da FedEx continua
a mesma.

"Sabemos que Fred Smith esta-
rá sempre buscando novas tecno-
logias", diz Paul Saffo, diretor do
Institute for the Future, de Paio
Alto, na Califórnia. "Ele criará uma
rede de impressoras em 3D? Com
certeza. Tenho certeza também de
que veremos um fluxo constante de
'invencionices' da FedEx Kinko's
que atendam aos desejos de todos,
mas que são caros demais para ter
em casa ou em uma pequena em-
presa. Porém, mais importante, as
lojas serão uma espécie de ponto
físico presente no espaço ciberné-
tico. Estou ansioso para ver essas
coisas acontecerem, e Fred Smith
é o cara certo para fazer com que
aconteçam."

Mas a FedEx Kinko's ainda tem
algum trabalho pela frente para me-
lhorar sua atual oferta. A FedEx é
conhecida, há muito tempo, por
sua excelência de atendimento,
mas a Kinko's não. Como a FedEx



Kinko's poderá me-
lhorar o desempenho
dos funcionários sem
aliená-los e sem perder
o relacionamento es-
treito com os clientes
de pequenas e médias
empresas no processo?
A FedEx pode aproveitar sua
profundidade de conhecimentos e
encaminhar a integração a seguir
desenvolvendo os funcionários da
FedEx Kinko's, para que tenham
o mesmo nível de execução e de
comprometimento com a excelência
pela qual a FedEx é conhecida.

"No resto das empresas FedEx,
existem 240 mil funcionários,
muitos dos quais trabalham meio
período realizando aquilo que as
pessoas poderiam fazer de forma
muito medíocre, o que não é o caso
deles. Compare a FedEx com os cor-
reios dos EUA", diz James Wetherbe
Stevenson, professor de tecnologia
da informação da Texas Tech Uni-
versity e autor de The World on Time:
The 11 Management Principies That
Made FedEx an Overnight Sensation.
"É o mesmo tipo de trabalho, mas
Fred Smith consegue lealdade e
desempenho extraordinários de
seus funcionários. Não é possível
oferecer excelente atendimento a
menos que se conte com ótimos fun-
cionários. E isso o que a FedEx faz
bem, mas leva algum tempo."

Mudanças recentes na liderança
sugerem que essas alterações estão
a caminho. Em janeiro de 2006,
Gary Kusin, o homem que conduziu
a aquisição da Kinko's, demitiu-se
do cargo de CEO da FedEx Kinko's

sem que a FedEx desse muitas expli-
cações a respeito. A diminuição das
margens de lucro certamente teve
algo que ver com sua saída, conta
Satish Jindel, consultor de logística
de transporte com escritórios em
Pittsburg que assistiu a FedEx na
compra da RPS. "A equipe diretiva
anterior estava mais focada em ge-
rar receita vendendo outras coisas
(produtos de limpeza, por exemplo)
nos pontos-de-venda FedEx Kinko's,
em vez de aumentar o volume de
remessas de documentos da rede",
diz. "Perderam o foco."

Quaisquer que sejam os moti-
vos da saída de Kusin, a FedEx ca-
pitalizou a oportunidade trazendo
dois veteranos da FedEx —Ken May,
como CEO, e Brian Philips, como
COO- para alavancar a empresa
para um nível mais alto de execução
e serviço, que, por sua vez, impulsio-
nará o crescimento da receita.

"A FedEx tem paciência com
seus investimentos", diz Jindel.
Realmente, a paciência de Fred
Smith confundiu muitas pessoas

esses anos todos. Quando com-
prou a Flying Tigers em 1989
por US$ 880 milhões, alguns
negativistas -principalmente
em Wall Street- diziam que ele

estava jogando dinheiro fora.
E os investimentos acabaram se
pagando de forma espetacular.
Smith agüentou novas queixas
quando tentou desenvolver seu
negócio de carga fracionada (que
tinha vindo no pacote da compra da
Caliber, em 1998) e arriscou ofere-
cer US$ 1,2 bilhão pela American
Freightways, em 2001. A UPS, que
assistia à movimentação com arro-
gância até 2005, quando a FedEx
começou a dominar o mercado, de-
sembolsou então US$ 1,25 bilhão
em dinheiro para adquirir seu pró-
prio negócio de carga fracionada.

Não é que ele acerte sempre. A
FedEx pagou caro por sua experiên-
cia desastrosa com a ZapMail, rede
dedicada de fax derrubada pela con-
corrência de máquinas para con-
sumidores a baixo preço, surgidas
no início da década de 1980. Mas
Smith viu algo na Flying Tigers e na
American Freightways que outras
pessoas não viram. Talvez algum
dia a Kinko's seja uma grande parte
da FedEx; não se pode desprezar a
intuição de Fred Smith. •
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A reportagem é de Michael Copeland, cola-
borador da revista strategy+business.
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