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mados por novas tecnologias e a ciclos de vida de 
produtos cada vez mais curtos. Hoje, porém, linhas 
inteiras de produtos — mercados inteiros — estão 
sendo criados ou destruídos da noite para o dia. A 
ruptura pode vir do nada e invadir o mercado todo 
instantaneamente. Uma vez iniciada, uma ruptura 
dessas é difícil de conter. 

Essa novidade que muda o jogo é o que chama
mos de "ruptura big-bang". Essa ruptura não cria d i 
lemas para inovadores — provoca cataclismas. 

Nessa nova era, a estratégia precisa ser repensa
da. Tendo passado os últimos 15 anos estudando tec
nologias de ruptura, estamos hoje concluindo um 
estudo multissetorial de inovações que desafiaram 
a visão comumente aceita. Descobrimos que a rup
tura big-bang não é nem planejada nem intencional. 
Não segue trajetórias estratégicas convencionais ou 
padrões normais de adoção pelo mercado. E, embo
ra ainda não haja muita evidência indicando como 
uma empresa estabelecida pode sobreviver ao baque, 
apresentamos um punhado de princípios estratégi
cos que, a nosso ver, podem ajudar. 

Diferença de gênero 
O primeiro segredo para sobreviver é entender que a 
ruptura big-bang difere de inovações mais tradicio
nais não só em grau, mas também em gênero. Além 
de custar menos do que o que já há no mercado, tam
bém é mais original e mais integrada a outros produ
tos e serviços. E, hoje, muitas delas exploram o cres
cente acesso do consumidor a informações sobre 
produtos e a capacidade de contribuir para esse dis
curso e partilhá-lo. 

Na era do Facebook, do Twitter e do Tumblr, uma 
febre de internet (ou "meme") pode contagiar o 
mundo todo em questão de dias. Um produto, tam
bém. Uma versão do jogo Angry Birds com publicida
de foi baixada mais de um milhão de vezes nas 24 ho
ras subsequentes ao lançamento para aparelhos com 
sistema Android (número que podia ter sido ainda 
maior se a calorosa recepção não tivesse derrubado 
os servidores da empresa). Sete meses depois, o jo-
guinho fora baixado mais de 200 milhões de vezes. 

Produtos e serviços inovadores em uma leva de se
tores também cresceram a ritmo acelerado o bastan
te para deixar empresas estabelecidas com a língua 
de fora. Foi o caso do CampusBookRentals e da Khan 
Academy na educação, do Pandora e do Spotify em rá
dio e música gravada, do Skype e do FaceTime em cha
madas de voz e vídeo e do Square no processamen
to de transações com cartão de crédito pelo celular. 

ve Technologies: Catching the Wave", publicado por 
Joseph L. Bower e Clayton M. Christensen na HBR 
em 1995, ensinaram a empresa a estar alerta para o 
surgimento de rivais que ofereçam algo barato que 
substitua seus produtos, conquistem um público no
vo na ponta popular do mercado e, isso feito, avan
cem gradualmente na direção da clientela mais sofis
ticada. Quando uma rival dessas aparece, o conselho 
é agir depressa, comprando a dita-cuja ou criando, 
por conta própria, um negócio paralelo que abrace 
a nova tecnologia. 

Mas o modelo estratégico da inovação de ruptu
ra que todo mundo hoje conhece tem um ponto ce
go, pois subentende que a inovadora vai partir com 
uma alternativa inferior, mais barata, voltada aos 
segmentos menos rentáveis do público, o que daria à 
empresa estabelecida tempo para montar uma equi
pe especial para desenvolver seus próprios produtos 
de última geração. 

Este conselho não foi muito útil para fabricantes 
de sistemas de navegação como TomTom, Garmin e 
Magellan. Aplicativos gratuitos de GPS, que hoje vêm 
com qualquer smartphone, não só custam menos, 
mas são melhores do que aparelhos vendidos por es
sas empresas. E, graças à forte plataforma criada pe
los sistemas operacionais iOS e Android, aplicativos 
de navegação estão sempre melhorando, com novas 
versões distribuídas automaticamente pela nuvem. 

A ruptura, aqui, não veio de concorrentes no mes
mo setor, nem de empresas com um modelo de negó
cios remotamente parecido. A nova tecnologia tam
pouco estreou na ponta popular de um mercado ma
duro para depois avançar, numa marcha meticulosa
mente planejada, para segmentos maiores da clien
tela. Usuários migraram em questão de semanas. E 
não foi só o público menos rentável, ou "subatendi-
do", que debandou. Consumidores em todo segmen
to desertaram simultaneamente — e em massa. 

Esse tipo de inovação muda as regras do jogo. 
Estamos acostumados a ver produtos maduros dizi-
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A célere adoção dessas novidades é função da infor
mação quase perfeita no mercado. Onde quer que o 
cliente esteja, aparelhos móveis permitem que vascu
lhe uma imensa variedade de bancos de dados espe
cializados — incluindo sites como Yelp, TripAdvisor, 
Amazon e outras fontes gratuitas de informação gera
da por usuários — para achar o melhor em termos de 
preço e qualidade e descobrir a novidade do momento. 

O impacto de uma ruptura big-bang é sentido 
muito além de produtos e serviços baseados na i n 
formação. Não dá, por exemplo, para substituir car
ros e comida por aplicativos de smartphone. Ho
je, no entanto, restaurantes dependem de reservas 

pela internet, de críticas geradas por frequentadores, 
de promoções veiculadas por plataformas móveis e 
de serviços de localização para atrair fregueses. No 
setor automotivo, a tecnologia da informação está 
presente em sofisticados painéis de instrumentos e, 
n u m futuro não muito distante, pode estar contro
lando carros que se dirigem sozinhos. 

O maior desafio para a empresa já estabelecida, 
no entanto, talvez seja que a inovação big-bang sur
ge do nada, combinando tecnologias existentes que 
nem parecem ligadas àquilo que a empresa faz pa
ra criar uma proposta de valor radicalmente melhor. 
Quem provoca uma ruptura dessas talvez nem veja 
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sua empresa como concorrência. A abordagem que 
adota para satisfazer uma necessidade do cliente não 
é igual à sua. Essa rival não está esquadrinhando sua 
linha de produtos para achar um jeito de oferecer 
preço ou desempenho ligeiramente melhores para 
conseguir alguma vantagem a curto prazo. Em geral, 
está simplesmente atirando algo chamativo na dire
ção de sua clientela na esperança de atraí-la para um 
negócio totalmente distinto do seu. 

Quando a tecnologia da imagem digital chegou 
ao mercado da fotografia, por exemplo, seus inven
tores não tinham como meta destruir a indústria do 
filme fotográfico. Mas destruíram. Quando o presi
dente americano Bill Clinton abriu o acesso a dados 
de GPS de alta qualidade no ano 2000, não foi porque 
editoras de mapas clamavam para criar produtos me
lhores para navegação. Foi gente da indústria eletrô
nica que enxergou tal possibilidade. 

Ou lembremos de como Jeff Bezos decidiu entrar 
no setor livreiro. O comércio eletrônico, percebeu, 
era a solução natural para um mercado fragmentado, 
com uma oferta imensa de itens; um produto peque
no, despachável; e uma cadeia de suprimento estável 
caracterizada por muitos vendedores abastecidos por 
um punhado de grandes intermediários. Bezos não 
optou por livros por ter alguma experiência na área 
editorial, mas por uma decisão puramente racional. O 
livro era perfeito para a ferramenta que queria aplicar. 

Uma concorrente como essa pode pegá-lo de sur
presa, pois não cria a simples necessidade de formu
lação e execução da estratégia com mais rapidez, e 
de operações mais eficientes. Cria, isso sim, a neces
sidade de abordagens totalmente novas à inovação, 
à estratégia e à estreia no mercado ("go-to-market"). 

Três atributos devastadores 
Quando uma ruptura big-bang chega ao mercado, 
seu avanço parece ser irrefreável. Uma novidade des
sas traz surpresa após surpresa, graças a três caracte
rísticas definidoras: desenvolvimento desimpedido, 
crescimento ilimitado e estratégia indisciplinada. 

Desenvolvimento desimpedido. No Vale do 
Silício, em empresas de tudo quanto é porte, enge
nheiros e desenvolvedores de produtos hoje se reú
nem tarde da noite em empreitadas popularmente 
conhecidas como "hackathons". O objetivo é desco
brir que novidades podem ser costuradas no interva
lo de poucos dias. Só por diversão, diga-se de passa
gem. Esses inovadores não estão sequer tentando re
virar seu negócio. Você não passa de dano colateral. 

O Twitter, por exemplo, iniciou sua existência 

comercial humildemente no festival South by South
west de 2007; fora inventado em um hackathon no 
ano anterior. A ideia de seus criadores era testar o en
vio de mensagens de texto comuns para vários usuá
rios simultaneamente, experimento que não exigiu 
quase nenhuma tecnologia nova. Hoje, a empresa re
gistra mais de 200 milhões de usuários ativos e meio 
bilhão de tweets por dia. O Twitter desestabilizou 
desde o ecossistema de notícias e informações a go
vernos impopulares mundo afora. 

O súbito sucesso do Twitter com um investimen
to mínimo ressalta um aspecto importante de inova
ções big-bang: o fato de que surgem, em geral, de ex
perimentos rápidos e de baixo custo em plataformas 
tecnológicas disseminadas, em rápido processo de 
maturação. Não precisam de aprovação de orçamen
tos e não são avaliadas antes do início do desenvolvi
mento. Quando o custo é baixo e as expectativas são 
modestas, um empreendedor pode simplesmente 
lançar sua ideia e ver o que acontece. 

Assim como o Twitter, essas inovações volta e 
meia são criadas com componentes prontamente 
disponíveis de custo baixo ou zero. Serviços de i n 
ternet "over-the-top", como Netflix, Hulu e Skype, 
usam conexões residenciais existentes de internet e 
protocolos abertos de compressão de áudio e vídeo 
para desafiar pacotes de canais e serviços de voz de 
companhias de cabo e telefonia. Essas novas ferra
mentas permitem que o consumidor escolha o con
teúdo e os recursos que sejam, solapando planos es
tratégicos das mesmíssimas empresas que fornecem 
a infraestrutura. No futuro, os inovadores de maior 
sucesso podem ser aqueles que simplesmente che
gam à combinação certa de tecnologias de terceiros. 

À medida que o custo de produção e implemen
tação de tecnologias de ruptura for caindo, inovado
res poderão testar novas aplicações com pouco ris
co para investidores, abandonando protótipos que 
não se provarem rapidamente populares. Em geral, 
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esses experimentos são feitos diretamente no merca
do, usando plataformas abertas erguidas na internet, 
computação em nuvem e aparelhos móveis de rápi
da rotatividade. Novos negócios podem ser lançados 
sem uma fundação própria. Se o aplicativo emplaca 
com usuários, é possível adquirir capacidade de pro
cessamento, software de negócios, armazenamento 
de dados e comunicação em tempo real. No bizarro 
mundo da ruptura big-bang, é perfeitamente racio
nal lançar dezenas de novos produtos e ver quais de
les vingam. Assim como investimentos de capital de 
risco, a maioria vai afundar. Mas um único sucesso 
pode dar grande retorno. 

Crescimento ilimitado. Uma ruptura big-bang 
atropela o ciclo de vida de produtos que conhece
mos: a clássica curva de sino de Everett Rogers com 
cinco segmentos distintos de clientes (inovadores, 
primeiros a adotar, maioria inicial, maioria tardia e 
retardatários). Agora, só há dois segmentos: usuá
rios experimentais, que muitas vezes participam do 
desenvolvimento do produto, e todos os demais. A 
curva de adoção virou algo mais parecido a uma l i 
nha reta que sobe rapidamente e desce igualmente 
depressa quando se atinge a saturação ou surge ou
tra ruptura (veja o boxe "Adoção de tecnologia tradi
cional x ruptura big-bang"). 

Essa mudança elimina a necessidade de mudar a 
estratégia de marketing em momentos precisamente 
definidos conforme descrito por Geoffrey Moore no 
livro Crossing the Chasm (1991). O foco de Moore foi 
promover o grande salto dos primeiros a adotar para 

a maioria inicial (a distância que separa os dois gru
pos é o que chamou de "chasm", ou abismo). Já a rup
tura big-bang pode ser lançada para todo segmento 
simultaneamente, desde o início. Quando chegou, o 
iPad não era só para gente sem grana para comprar 
um laptop. Todo milionário queria um também. 

O novo ciclo de um produto pode ser resumido em 
três estágios básicos: desenvolvimento, lançamento e 
substituição. É muito mais rápido, próximo da veloci
dade à qual a capacidade de processamento de com
putadores dobra — o que, como vaticinou em 1965 um 
dos fundadores da Intel, Gordon Moore, acontece a 
cada dois anos. Hoje, estamos dobrando uma imen
sa capacidade de processamento, o que acelera enor
memente a taxa de ruptura também. A lei de Gordon 
Moore, não a de Geoffrey Moore, hoje dita o ritmo. 

A adoção de inovações de ruptura já não é defini
da pela transposição de um abismo de marketing. Em 
vez disso, inovadores coletivamente erram, erram e 
erram — até que acertam, de forma espetacular. Isso 
dificulta ainda mais a vida de empresas comprome
tidas com produtos e serviços de hoje. Todos aque
les experimentos malogrados parecem evidência de 
que uma nova tecnologia simplesmente ainda não es
tá pronta. Na verdade, no mundo hiperinformado de 
hoje, cada tombo épico atiça a expectativa do consu
midor pelo potencial de algo drasticamente melhor. 

Peguemos novidades interessantes, mas que aca
baram não emplacando, como o Odyssey (videoga-
me), da Magnavox, o Newton (tablet), da Apple, o 
Napster (música digital), o Betamax (videocassete) e 
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a primeira geração de carros elétricos. Quando a que
da de custos da tecnologia finalmente tornou factí
vel a solução certa, o apetite do consumidor já esta
va totalmente aberto. Nessa hora, é tarde demais pa
ra a empresa estabelecida pegar o bonde. Esperar o 
mercado decolar com a ideia de recuperar depressa 
o tempo perdido hoje é a receita para a irrelevância. 

Experimentos aparentemente aleatórios e fiascos 
retumbantes no mercado talvez sejam o melhor si
nal da necessidade urgente de mudar a estratégia, ou 
seu "eixo". É como um campo de batalha: quando 
erra por pouco o alvo, o inimigo não indica que está 
confuso ou é incapaz de acertá-lo, mas sim que está 
tentando definir sua exata posição — fechando o cer
co, disparo após disparo — antes de voltar toda a arti
lharia a sua exata localização. 

A combinação de sinais falsos e uma resistência 
natural à mudança cria uma cilada letal. Quando o 
popularíssimo serviço de compartilhamento de mú
sica Napster teve seu avanço interrompido na Justiça, 
em 2001, executivos da indústria fonográfica deram 
um profundo suspiro de alívio, pois achavam que 
agora seria possível migrar para a distribuição digital 
em seu próprio ritmo. Só que no início daquele mes
mo ano a Apple lançara o iTunes, usado no final pa
ra estabelecer seu domínio no movimento contínuo 
de reinvenção do mercado da música. A derrota do 
Napster na batalha jurídica nada disse sobre o apelo, 
irresistível para o consumidor, da música em qual
quer lugar, a qualquer hora. 

Ou considere leitores de livros digitais. Quando a 
Amazon lançou o Kindle, em 2007, a empresa tinha 
aprendido com uma década de iniciativas malogra
das de empresas como Sony e SoftBook. A primeira 
geração do Kindle finalmente trazia a capacidade de 
armazenagem, a autonomia da bateria e a tecnologia 
de visualização que o consumidor queria. Igualmen
te importante foi que a Amazon criou uma rede sem 
fio dedicada que permitia o fácil acesso do usuário a 
sua biblioteca virtual. 

A verdadeira inovação da Amazon foi esperar 
até que a combinação certa de tecnologias estives
se pronta para o grande mercado e, em seguida, ex
plorar sua forte marca e rede de clientes para lançar 
o Kindle com fácil acesso a um imenso catálogo de 
livros, já no primeiro dia. A receita com e-books, ir
risória naquele começo em 2007, hoje responde por 
quase 20% de todo o faturamento com livros. Nesse 
trajeto, o livro digital revirou profundamente todo 
elo da cadeia de suprimento editorial. 

Estratégia indisciplinada. Uma ruptura big-
-bang contradiz tudo o que você sabe sobre estraté
gia competitiva. Segundo A Disciplina dos Líderes de 
Mercado (1995), o clássico de Michael Treacy e Fred 
Wiersema, a empresa deve alinhar suas metas es
tratégicas com uma — e apenas uma — de três dis
ciplinas de valor: baixo custo ("excelência operacio
nal"), inovação constante ("liderança em produtos") 
ou customização ("intimidade com o cliente"). Não 
optar por uma delas, disseram os autores, significa 
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confusão. Michael Porter lançou pontos de partida 
parecidos em suas três estratégias genéricas para 
alcançar vantagem competitiva e advertiu contra a 
aposta em mais de uma por vez. 

Rupturas big-bang, contudo, são totalmente i n 
disciplinadas. De cara, partem com melhor desem
penho a um preço inferior e maior customização. Já 
de início, competem com produtos estabelecidos no 
mercado em todas as três disciplinas de valor. 

E como algo melhor também pode custar menos? 
A capacidade de processamento maior, mais barata 
e mais compacta prevista pela lei de Moore ainda é o 
principal fator, mas hoje é empregada em escala glo
bal e transmitida pela nuvem a plataformas móveis 
baratinhas. Considere os três grandes custos de um 
produto ou serviço: componentes e fabricação, tec
nologias utilizadas e propriedade intelectual e divi
são pro rata dos custos de desenvolvimento. Ao re
duzir de forma contínua e radical todos os três de 
uma vez, a tecnologia moderna permite a venda de 
produtos e serviços novos a um custo menor do que 
as alternativas inferiores que desbancam. 

O consumidor está tão acostumado a esse efeito 
que já espera que todo produto ou serviço fique mais 
barato e melhor a cada dia que passa. Hoje, empresas 
estabelecidas precisam inovar sem parar apenas pa
ra impedir que preços e receitas caiam. 

Sob essas condições, não dá para vencer simples
mente ficando mais disciplinado com sua estraté
gia atual. Parar para se concentrar em seus melhores 

clientes ou em garantir maior qualidade ou preço 
menor servirá apenas para a empresa ganhar um 
tempinho, se tanto. Um foco estratégico mais rigoro
so só irá cegá-la para a próxima onda de ruptura que 
promete pegá-la em cheio. 

Voltemos a aparelhos portáteis de navegação. O 
mercado cartográfico era um setor maduro domina
do por um punhado de empresas e clubes de automó
veis sem fins lucrativos. A concorrência veio primei
ro de sites gratuitos de internet que sugeriam rotas, 
como MapQuest e Yahoo Maps. Em seguida vieram 
aparelhos portáteis de GPS, inclusive para instalação 
no painel do carro, que usam dados de satélites pa
ra gerar rotas em tempo real e dão instruções faladas 
ao motorista. A ruptura big-bang, no entanto, acabou 
sendo o smartphone, um aparelho que nunca teve a 
intenção de competir com dispositivos tradicionais 
de navegação. O app Google Maps Navigation, por 
exemplo, oferece praticamente todos os recursos de 
aparelhos sofisticados de GPS sem cobrar nada — é 
mais um add-on no sistema operacional gratuito An-
droid. Já foi instalado em milhões de smartphones e 
permanece em perpétuo estágio "beta". 

O Google Maps Navigation compete com apare
lhos convencionais de GPS nas três disciplinas de va
lor: é claramente o líder em custos. Está constante
mente sendo atualizado e relançado, o que também 
faz dele o maior inovador. E, ao permitir uma perfei
ta integração com agendas de contatos do celular, da 
web, de e-mail e de aplicativos como Yelp, também 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



vence no aspecto da intimidade com o cliente. Não 
surpreende, portanto, que depois de anos de cresci
mento constante, a indústria de aparelhos de GPS es
teja em queda livre. A Garmin perdeu 70% do valor 
de mercado nos dois anos após o surgimento de apli
cativos de navegação; a TomTom, quase 85%. 

Como sobreviver à ruptura big-bang 
A ruptura big-bang está redefinindo as regras de se
tor após setor — regras que só perduram até a chega
da da onda seguinte de ruptura. Quase não há tem
po para a adaptação. Estratégias ousadas são a única 
maneira de enfrentar o bicho. 

Uma década e meia atrás, em O Dilema da Inova
ção, Clayton Christensen alertou empresas estabele
cidas a reconhecer a investida de novas rivais sobre 
clientes na ponta popular como um primeiro prenún
cio de transformações no setor — e como um sinal pa
ra começar a testar novas tecnologias enquanto ainda 
havia tempo. Para sobreviver à ruptura, mostrou sua 
pesquisa, em geral era preciso uma organização inde
pendente para incubar uma resposta competitiva. Se 
fizesse tudo certinho e os astros se alinhassem, daria, 
então, para levar o novo produto ao mercado usando 
a infraestrutura atual da empresa e vantagens de esca
la, recuperando rapidamente o tempo perdido. 

Nada disso foi fácil , mas pelo menos era possí
vel. Hoje, dado o potencial de "morte súbita" de um 
big bang, a empresa pode nem ter tempo de incubar 
uma alternativa. 

Além disso, a escala de suas operações atuais não 
vai ajudá-la a lançar uma resposta rápida o suficiente 
para competir. A ruptura big-bang em geral traz não 
só uma cadeia de suprimento verticalmente integra
da, mas uma virtualmente integrada: é fabricada e 
lançada pela infraestrutura da nuvem. Diante des
sa concorrência ágil, mas incrivelmente munida de 
bons recursos, seus ativos operacionais subitamente 
viram um passivo. 

Como, então, se desviar da trajetória do cometa 
que se aproxima? Eis quatro estratégias usadas por 
empresas estabelecidas para sobreviver e até prospe
rar diante de rupturas big-bang: 

Preveja a aproximação. Aprender a reconhecer 
sinais de alerta é fundamental para a sobrevivência. 
Mas, já que as primeiras investidas experimentais no 
mercado em geral naufragam, sinais típicos de que 
a clientela menos sofisticada está abandonando o 
barco talvez nunca cheguem. É preciso novas ferra
mentas para reconhecer, antes das concorrentes, que 
há uma mudança radical a caminho, e isso significa 

interpretar o verdadeiro significado de experiências 
aparentemente aleatórias. 

Localize, dentro e fora da empresa, gente clarivi
dente que possa prever o futuro com perspicácia e 
clareza, filtrando assim o ruído gerado pelo desen
volvimento desimpedido. Em todo setor de ativida
de sempre há um punhado de visionários cujo talen
to é uma mescla perfeita de genialidade e total imer
são nas engrenagens do setor. 

A nosso ver, esses clarividentes são como aqueles 
personagens de novelas que fazem a trama avançar 
ao revelar grandes segredos. Em seu caso, talvez seja 
fácil identificá-los (ainda que não aceitá-los). Podem 
ser funcionários muito abaixo das fileiras da alta ges
tão, gente que trabalha na linha de frente da concor
rência e da mudança. Talvez nem sejam da sua empre
sa. Clientes de longa data, capitalistas de risco, analis
tas de mercado e escritores de ficção científica podem, 
todos, ser aquilo que chamamos de "truth tellers". 

Se achar alguém que enxergue e exponha essa 
realidade já é difícil, saber quando dar ouvidos ao que 
diz é mais ainda. Um " t r u t h teller" em geral é excên
trico, e sua lucidez pode ser facilmente confundida 
com arrogância e teimosia. Peguemos personalidades 
difíceis como Steve Jobs e outros expoentes da tecno
logia como Bill Gates, Kay Alan e Mark Zuckerberg. 

Um bom exemplo é Yukiyasu Togo, que instou a 
Toyota a lançar a linha Lexus depois de perceber mu
danças fundamentais em padrões de renda e consumo 
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no mercado americano de automóveis. Apesar da v i 
são e do papel essencial nas operações normais da 
Toyota, Togo só conseguiu convencer a empresa a in
vestir em uma marca de luxo quando ameaçou pedir 
as contas. As sacadas de um "truth teller" nem sempre 
vêm em formato fácil de digerir. É preciso saber não só 
quem ouvir, e quando, mas também como. 

Retarde a inovação de ruptura por um tem
po suficiente para aprimorá-la. A melhor estra
tégia de sobrevivência pode ser simplesmente ga
rantir que a nova rival não consiga ganhar dinheiro 
com a novidade até que sua empresa esteja pronta 
para adquiri-la ou triunfar no mercado com um pro
duto só seu. Embora não dê para conter uma ruptura 
big-bang uma vez iniciado seu crescimento i l imita
do, dá para dificultar o processo de ganhar dinheiro 
por seus inventores. Muitas rupturas big-bang con
quistam mercado e efeitos de rede ao oferecer seus 
primeiros produtos de graça. É possível retardar sua 
rentabilidade derrubando preços, segurando clien
tes com contratos de longo prazo ou formando alian
ças estratégicas com anunciantes e outras empresas 
cruciais para os planos da rival. 

Nesse meio tempo, busque oportunidades pa
ra explorar seus ativos que restaram em outro lugar. 
Quando máquinas de pinball sofreram a ruptura de 
videogames, a maior empresa do setor, a Williams 
Electronics (hoje WMS), obteve sob licença os p r i 
meiros games para jogar em casa e criou, com eles, 
máquinas de arcade. Em seguida, deixou totalmen
te o negócio: em um lance lateral, foi mexer com má
quinas caça-níqueis de alta tecnologia, onde hoje 
prospera. A empresa aprendeu o que precisava so
bre a nova tecnologia e, em seguida, aplicou o conhe
cimento a um novo negócio, onde havia menos ino
vadores com quem disputar. 

Fique perto da saída e prepare-se para uma 
fuga rápida. Cabe à alta administração enfrentar a 
realidade de que até estratégias que há muito vêm 
dando certo podem ser subitamente destronadas, 
exigindo uma radical reinvenção do negócio. Para 
competir com concorrentes indisciplinados, é preci
so se preparar para evacuar imediatamente merca
dos atuais e estar pronto para se desfazer de ativos 
que já valeram muito. 

Empresas estabelecidas em geral estão presas ao ba
lanço. A contabilidade tradicional ainda tem pouco a di
zer sobre o valor do conhecimento, de marcas, patentes 
e outros intangíveis. Mas, no embate contra uma ruptu
ra big-bang, são os mais valiosos de seus atuais ativos — 
talvez os únicos que você vá querer levar consigo. Saber 

que possui esses ativos, e seu verdadeiro valor, pode fa
zer toda a diferença para sua sobrevivência. 

Para todas as demais classes de ativos, uma rup
tura big-bang pode provocar um rápido declínio em 
valor, tornando importante não só se desfazer des
sas tecnologias, mas também fazê-lo antes que já 
não valham nada. Vejamos uma lição da indústria de 
semicondutores, onde fabricantes hoje protegem in
vestimentos em nova capacidade com contratos de 
venda das instalações a uma certa data e preço no fu
turo, muitas vezes vezes antes de erguer as instala
ções. Ou vejamos a aquisição há pouco anunciada da 
venerável New York Stock Exchange pela novata In-
tercontinentalExchange. Com a rápida transforma
ção de operações financeiras da plataforma física pa
ra a eletrônica, o valor residual da NYSE parece estar, 
em grande medida, em sua marca. 

Às voltas com a iminente chegada de uma ruptura 
big-bang, a empresa deve reavaliar impiedosamente 
sua estratégia de fusões e aquisições. Uma vez que 
clientes migrem para a nova tecnologia, é tarde de
mais para uma saída elegante — quando muito, é ho
ra de promover uma queima. No final, a livraria ame
ricana Borders não foi comprada por outra; foi l iqui
dada, como muitas outras varejistas da velha guarda 
que acharam impossível competir com o custo me
nor e o serviço melhor prestado por alternativas vir
tuais. Líderes de um setor que ficam para trás podem 
descobrir que seu valor no mercado é pouco mais do 
que o valor de sua carteira de patentes e do dinheiro 
em caixa, como descobriu há pouco a falida gigante 
da fotografia, a Kodak. 

Tente uma nova modalidade de diversifica
ção. A diversificação sempre foi uma proteção con
tra o risco em atividades cíclicas. À medida que a mu
dança no setor passa a ser menos cíclica e mais volátil, 
contar com negócios diversificados é vital. A Fujifilm, 
perene coadjuvante no mundo do filme fotográfico, 
sobreviveu à transformação na fotografia digital ao 
migrar para produtos e serviços que se baseiam em 
tecnologias subsidiárias — da nanotecnologia à pro
dução de TVs de tela plana. Uma aposta em cosméti
cos, por exemplo, foi possível graças ao reposiciona
mento de processos químicos concebidos para impe
dir o desbotamento de fotos. A TomTom começou a 
diminuir a dependência no negócio de sistemas de 
navegação automotivo; em junho, fechou um acor
do com a Apple para fornecer serviços de mapas para 
plataformas móveis. 

Como lançar suas próprias inovações? Certifique-
-se de que estratégias futuras sejam erguidas sobre 
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uma plataforma que possa facilmente ser ampliada e 
testada, além de rapidamente redimensionada tanto 
para cima quanto para baixo. A vida rentável de uma 
ruptura big-bang pode ser breve, e é preciso ter pronta 
a próxima ruptura antes que alguém lhe passe a perna. 
Pensemos de novo na Amazon, que está menos para 
um agrupamento de empresas e mais para uma pla
taforma tecnológica que permite à empresa redirecio
nar seus ativos intangíveis — sua tarimba em e-busi-
ness, sua notável eficiência na formação de parcerias 
colaborativas com milhares de outras empresas e sua 
liderança em software de virtualização — à medida 
que mudam as condições de mercado. Hoje, a Ama
zon não vende só livros; vende de tudo e arrenda suas 
principais tecnologias a revendedores independentes. 
Além disso, oferece sua expertise no varejo online e na 
computação em nuvem para empresas independen
tes que terceirizam suas necessidades de hardware e 
software para a Amazon. 

Seu negócio já está 
sofrendo uma ruptura 
Não dá para ver a ruptura big-bang chegando. Não 
dá para contê-la. Não dá para superá-la. O velho esti
lo de ruptura trouxe o dilema do inovador. A ruptura 
big-bang é o desastre do inovador. E vai deixar exe
cutivos de tudo quanto é setor suando frio por um 
longo tempo no futuro. 

O impacto da ruptura big-bang é, sem dúvida, am
plificado em atividades ligadas a tecnologia e infor
mação, mas a maioria dos setores corre perigo. No se
tor automotivo, por exemplo, montadoras estão cien
tes da ameaça imposta pelo carro elétrico, tendo visto 
versões dessa tecnologia desde o final dos anos 1800. 
Mas, até aqui, não se viu um mercado crescente de 
pioneiros adotando a tecnologia, apesar de um leque 
de opções tanto de novas empresinhas como de gran
des montadoras da velha guarda. À medida que veí
culos puramente elétricos continuem a melhorar sua 
tecnologia básica, incluindo abastecimento mais rá
pido e baterias mais confiáveis, o consumidor parece 
estar esperando para que o setor chegue ao produto 
certo. É um big-bang em formação. 

Pela mesma lógica, o processamento de paga
mentos está prestes a migrar de cartões de crédito 

para smartphones, e o aplicativo vitorioso aqui tal
vez não seja lançado por quem domina o mercado 
atualmente. Dado o rápido sucesso de inovações em 
meios de pagamento no mundo em desenvolvimen
to , como o M-Pesa, do Quênia, a solução certa em 
mercados desenvolvidos provavelmente chegará 
depressa e com tudo quando por fim estiver pronta. 

Até em setores cujas normas l imitam a concor
rência, há crescente pressão para que rupturas big-

-bang façam mira em ineficiências de grande escala. 
A educação está sendo privatizada e migrando para 
a internet, expondo o pouco que nossas instituições 
públicas investiram em tecnologias que façam visi
velmente avançar sua missão básica de ensino. Hos
pitais relutam em abraçar a telemedicina, ainda que 
traga o potencial de propiciar qualidade, atendimen
to a custos módicos independentemente da localiza
ção. Mercados altamente regulamentados de táxi 
e afins vêm sendo invadidos por novos serviços de 
veículos como o Uber, que permite ao cliente pedir 
um carro e pagar com o smartphone e monitorar o 
paradeiro do carro despachado usando serviços de 
localização de plataformas móveis. 

Esses e outros segmentos maduros do mercado — 
incluindo muitos serviços profissionais, manufatura, 
distribuição e varejo — já estão convivendo com as 
primeiras experiências fracassadas. Ainda que expe
rimentos atuais não possam ganhar escala, uma rup
tura indisciplinada poderia estar escondida em todos 
eles. Seu big-bang pode não tardar muito. 

A boa notícia é que a ruptura big-bang traz imen
so potencial para quem for capaz de aprender rapida
mente as novas regras do desenvolvimento desim
pedido, do crescimento ilimitado e da estratégia i n 
disciplinada. Seu negócio atual pode ser substituído 
por algo mais dinâmico e instável, mas também mais 
rentável. E a mudança virá não com o tempo, mas su
bitamente. Em outras palavras, não com uma chia
deira — mas com um estrondo. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 91, n. 3, p. 22-32, mar. 2013.




