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À proporção que Úrsula conduzia 
a Xerox para o setor de serviços, ela 
dedicava mais recursos para pesquisa e 
desenvolvimento (P&D), tanto no labora
tório de Palo Alto como em outros locais. 
O objetivo era desenvolver ferramentas 
simples para documentos, baseadas na 
web. Esse é o caso do BlitzDocs, criado 
para aperfeiçoar o processo de aprovação 
de financiamento da casa própria por par
te dos bancos, ou do CategoriX, projetado 
para aumentar a capacidade analítica dos 
escritórios de advocacia, que têm milhões 
de documentos nas mãos. 

Isso é o que se chama de inovação 
de ruptura: simplificar o complicado, 
baratear o caro, impulsionar o cresci
mento transformando o que já existe 
e criando o que inexistia. Tudo indica 
que a estratégia está funcionando. O 
lucro do negócio de serviços da Xerox 
subiu para US$ 91 milhões nos primeiros 
três trimestres de 2011, em uma alta de 
31% em relação ao ano anterior. Ursula 
espera que, em três anos, dois terços da 
receita da companhia venham da área 
de serviços. Atualmente, essa proporção 
é de metade da receita. 

UM NOVO DAVID E GOLIAS 

No passado, o sucesso da Xerox po
deria ter sido considerado uma 

anomalia. Há menos de uma década, no 
momento em que terminávamos o livro 
The innovator's solution - o crescimento 
pela inovação, destacamos o fato de que 
as inovações de ruptura costumavam ser 
apresentadas por startups - as forças 
rebeldes no universo dos negócios. O 
livro citava cem empresas que haviam 
sido bem-sucedidas na criação de negó
cios de ruptura desde 1870, em setores 
que iam de software de contabilidade a 
escavadoras. No total, 85% delas eram 
jovens, moldadas especialmente para 
vender tecnologias de ruptura. 

A nossa definição desse tipo de tec
nologia é a seguinte: ela oferece soluções 
"suficientemente boas" para novos gru
pos de consumidores, quase sempre por 
preços radicalmente mais baixos. Por essa 
única razão, os adeptos da ruptura costu
mam voar abaixo do radar das empresas 
tradicionais, que têm fortes incentivos 
de curto prazo para fazer produtos de 
melhor desempenho, e com margens mais 
altas, para clientes mais exigentes. 

H oje, porém, a Xerox está virando 
o jogo. No segundo semestre de 2009, a 
primeira missão da CEO, Ursula Burns, 
foi comprar a Affiliated Computer Ser
vices por US$ 6,4 bilhões. Essa empresa 
de serviços, com 74 mil funcionários, 
havia criado um modelo de negócios 
novo e poderoso ao assumir a função 
de administrar documentos de corpora
ções, governos estaduais e escritórios de 
advocacia, quase sempre usando equipa
mentos que não eram da Xerox. Para as 
empresas, terceirizar essa tarefa era mais 
simples e barato do que fazer o trabalho 
internamente. 

A VISÃO DE URSULA 
ob o comando de Ursula, a Xerox 
começou a redefinir sua missão. "Eu 

perguntava às pessoas: o que nós faze
mos?", disse ela, recentemente, em uma 
palestra no Churchill Club, no Vale do 
Silício. "A resposta era sempre a mes
ma: 'Somos uma empresa de copiadoras 
e impressoras'. 'Não, não é isso o que 
fazemos' eu respondia. 'Nós ajudamos 
outras empresas a transformar processos 
de negócios complexos e penosos'." 
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A princípio essas empresas enxer
gam a inovação de ruptura como algo 
indesejável para seus negócios. Isso 
quando enxergam as inovações. Mas, aí, 
as tecnologias de ruptura vão melho
rando, melhorando, até o ponto em que 
começam a abalar um gigante corpora
tivo. Basta pensar na insignificância dos 
e-books para as livrarias físicas há cerca 
de três ou quatro anos. No entanto, o 
surgimento do Kindle (Amazon) e do 
iPad (Apple) trouxe avanços em termos 
de preço e desempenho. De repente, a 
megacadeia de livrarias Borders viu-se 
forçada a pedir falência. 

INVERSÃO DE PAPÉIS 
inda assim, análises feitas por nós 
para a consultoria Innosight suge

rem que um número crescente de tradi
cionais líderes de mercado, a exemplo da 
Xerox, está fazendo com que a ruptura 
deixe de ser uma ameaça e se transforme 
em oportunidade. Ao longo das décadas 
de 80 e 90 do século passado, apenas 25% 
das inovações de ruptura rastreadas pelo 
nosso banco de dados saíam de grandes 
empresas - todo o resto era fruto da cria
ção de startups. Ao longo da primeira 
década deste século, entretanto, 35% das 
rupturas foram lançadas por companhias 
tradicionais. Em outras palavras: a bata
lha parece estar adernando em favor do 
Império (conforme atestam os exemplos 
no quadro ao lado). 

O que significa essa mudança? 
Uma explicação possível estaria no 

bom e velho instinto de sobrevivência. 
Depois de ver tantos ícones corporativos 
tombarem, as grandes empresas estão 
percebendo que sua vantagem competi
tiva pode desaparecer de uma hora para 
outra. Basta pensar nas crises enfrentadas 
por marcas como a Nokia ou a Research 
in Motion (que produz o BlackBerry), 

enquanto a Hewlett-Packard passou por 
mudanças radicais de comando e chegou 
até a considerar a hipótese de abandonar 
o negócio de PCs. Os mercados altamente 
interconectados de hoje impedem que as 
companhias tampem os ouvidos para o 
estrondo causado pelas mudanças. 

O ritmo acelerado da ameaça de 
ruptura não é apenas um boato. A mo
vimentação entre as maiores empresas 
do mundo vem aumentando. Vejamos, 

por exemplo, a relação das 500 maiores 
companhias dos Estados Unidos, feita 
pela Fortune. Pode parecer que a lista 
muda lentamente. Afinal, em 2011, as em
presas precisavam de cerca de US$ 50 
bilhões em receita para chegar entre as 
50 maiores (em 2001, esse montante era 
de US$ 30 bilhões). Entretanto, ao longo 
dos últimos dez anos, 40% das 50 maio
res empresas mudaram. Algumas notá
veis, como Compaq e Sun Microsystems, 

Ilustrações: DAVI AUGUSTO; Fotos: DIVULGAÇÃO 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 6, n. 62, p. 56-62, abr. 2012.




