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Você vai
ficar
obsoleto
Tudo enferruja cada vez
mais rápido
Vivemos em uma época em que as coisas ficam
obsoletas cada vez mais rápido. Não só produtos
ou serviços desaparecem substituídos por outros, mas indústrias inteiras estão sendo devoradas por formas mais eficientes de trabalho.
Vimos muito isso acontecer com os produtos eletrônicos. Bastava tomar a decisão de comprar um computador, uma câmera digital ou um
celular para, no mês seguinte, um novo modelo
aparecer, mais avançado e praticamente pelo mesmo preço. Parecia praga! Lei de Murphy! Quem
não viveu isso?
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O mesmo ocorreu no setor de serviços. A evolução das telecomunicações, por exemplo, fez desaparecer o DDI. Recordo quando meu
irmão fez a sua primeira viagem internacional muitos anos atrás. Lembro-me da angústia dos meus pais esperando dias pela primeira ligação
dele. Contei isso em uma recente palestra para jovens e todos riram!
Hoje parece piada, mas na época minha mãe chorou horrores.
Agora, porém, a mudança é muito mais profunda. Celulares, redes
sociais, computação em nuvem, big data, Internet das Coisas e várias
outras inovações foram importantíssimas. No entanto, todas essas tecnologias, que antes eram desenvolvidas de modo isolado, hoje são facilmente agrupadas e convergidas, produzindo soluções que vão muito
além de só transformar produtos e serviços. Elas, na verdade, transformam modelos de negócios. Substituem um jeito de trabalhar por outro.
Atingem em cheio o coração da sociedade e fazem setores inteiros da
economia, que funcionam da mesma forma há anos, serem desafiados
por empreendedores de “garagem”, dispostos a romper com o sedentarismo de certas indústrias por meio da criação de alternativas melhores
e mais eficientes.
Além disso, as pessoas têm aceitado a inovação muito mais rápido.
Depois de ser inventada, a eletricidade demorou 46 anos para ser adotada por pelo menos 25% da população norte-americana. Foram necessários, porém, 35 anos para adotar o telefone, 31 para o rádio, 26
para a televisão, 16 para o computador, 13 para o celular e apenas 7 para
a internet.2
Assim, tecnologia, empreendedorismo e rápida curva de adoção
formam uma combinação explosiva que afeta os tradicionais setores
econômicos, transforma modelos de negócios inteiros e acelera o envelhecimento das coisas. A chave para lidar com isso não depende só da
busca de novas oportunidades, mas também da nossa habilidade para
enxergar o mundo com outros olhos, não subestimar a capacidade dos
outros e ver potencial nas coisas mais malucas que existem.
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O mundo será muito diferente
em pouco tempo
A Global Fortune 500 é um ranking publicado anualmente pela revista
Forbes com as quinhentas maiores corporações do mundo de acordo
com as suas receitas. É incrível ver como esse ranking muda ano a ano.
E como essas mudanças são cada vez mais intensas. Das empresas listadas em 2000, 52% decretaram falência, foram compradas ou saíram da
lista. Comparando com 1955, quando a publicação foi lançada, 88% dos
negócios já estão fora ou não existem mais.3
Enquanto algumas organizações conseguem se adaptar de forma
proativa às mais recentes tecnologias, a grande maioria das empresas
demora a se transformar. Muitas teimam em achar que são infalíveis,
outras até tentam, mas são impedidas pelo peso do corporativismo que
inibe a rápida mudança. Há ainda aquelas que não fazem absolutamente nada e ficam para trás. É por isso que qualquer pequeno empreendedor pode ultrapassar uma grande corporação hoje em dia. São empresas
não tradicionais e não convencionais que estão atraindo a nova classe
de consumidores. Elas ditaram as recentes transformações do mundo e
tendem a continuar escrevendo o futuro.
Por isso, a necessidade de inovar é iminente. Há urgência para as
corporações elaborarem e executarem novas ideias. Cada vez mais, elas
enfrentam o risco de serem ultrapassadas e engolidas por negócios
completamente desconhecidos, por soluções criadas em fundo de garagem que nascem com o DNA da ruptura e da quebra de paradigmas e
padrões. Empreendedores descompromissados com as amarras e a burocracia da indústria desafiam não só empresas centenárias, mas também segmentos inteiros da economia e modelos de negócios tradicionais
que funcionam da mesma forma há anos.
Não adiantou os hotéis reclamarem e tentarem se proteger. O Airbnb
é hoje a maior rede de hospedagens de mundo. Taxistas brigam, fazem
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Quem dita
um

mercado

não são as empresas,
são os
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carreatas, bloqueiam ruas e protestam, mas o Uber modificou o transporte de pessoas para sempre. Grandes mídias sofrem diariamente
com a perda de receitas para o Google, o atual número um do mercado mundial de publicidade. E a Apple mudou não só o negócio de
celulares, mas também o de lanternas, relógios de pulso, despertadores,
câmeras e música.4
Assim, sempre que uma solução é aceita pela sociedade, não há
como voltar atrás. Quem dita um mercado não são as empresas, são os
consumidores. Se um modelo de negócio é visto como melhor do que
outro, paciência. Sindicatos vão chiar. Indústrias vão reclamar. Mas todos
esses movimentos, gerados pelo desespero de ver setores inteiros da economia desaparecerem, serão em vão. Não tem jeito. Quando um negócio
não evolui, é só uma questão de tempo até ser substituído por outro.
O declínio da Kodak é um exemplo. Mesmo uma potência global
da tecnologia e inovação, que inventou o filme fotográfico e depois a
câmera digital, pode falhar se não conseguir responder de forma eficaz
às novas tecnologias e tendências. A empresa liderou por anos o mercado de câmeras digitais, mas não soube antecipar quão rápido elas se
tornariam commodities, com margens de lucro menores e uma quantidade imensa de competidores. No seu auge, chegou a ter 140 mil funcionários. Em 1996, era a quarta marca mais valiosa dos Estados Unidos,
atrás apenas de McDonald’s, Coca-Cola e Disney. Em 2012, porém, entrou com pedido de falência.5
Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica e irritou os acendedores de lampião. Karl Benz inventou o carro e irritou carroceiros. A televisão irritou radialistas. E o computador irritou datilógrafos. Já hoje,
WhatsApp irrita telefônicas, Tesla irrita petroleiros e Netflix irrita emissoras de TV. Enfim, “o progresso é a esperança dos povos e o desespero
dos acomodados”.6
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