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PREFÁCIO À EDIÇÃO PORTUGUESA

D IGA-ME UMA COISA QUE DEVO FAZER E QUE AINDA NÃO FIZ», 
perguntou uma executiva sénior responsável pela inovação de  

um banco europeu. Ela tinha razão. O banco tinha organizado  
palestras para funcionários, convidado oradores motivacionais para 
falarem de inovação; estabelecido capitais de risco para investir em 
startups inovadoras; praticado inovação aberta, publicado desafios 
online; levado a cabo torneios com inventores externos; organizado 
oficinas de «pensamento de design» para os funcionários repensarem 
soluções para clientes além das convencionais; e implementarem 
metodologias livres de desperdícios que permitem aos funcionários 
falharem depressa para poderem ser bem-sucedidos antecipada-
mente. Mas por mais disseminado que este processo de inovação 
aconteça no interior do banco, a gestora, na qualidade de líder de 
negócio, continua a enfrentar uma organização irredutível, cujo 
negócio central continuava a ser, dia após dia, cada vez mais preju-
dicado pela Google e pela Amazon, já para não falar da Tencent, da 
Alibaba ou de outra arrivista digital. Parecia que por mais esforços 
que os peritos fizessem no sentido da inovação interna, o banco 
simplesmente não avançava. O navio não é só grande; não pode  
ser virado.

«
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Não se trata apenas da observação peculiar de uma executiva 
bancária, nem se limita ao setor bancário. É talvez igualmente óbvia 
para muitos executivos em 2019 a existência do ímpeto de potenciar 
a conetividade e a inteligência artificial como parte da estratégia 
empresarial. Não há fabricante automóvel, por exemplo, que fale com 
investidores sem mencionar a «mobilidade futura». A BMW é «uma 
fornecedora de mobilidade individual de excelência com serviços de 
mobilidade inovadores». A General Motors pretende «concretizar a sua 
visão de um futuro unicamente elétrico, livre de emissões». A Toyota 
possui a «paixão de liderar o caminho para o futuro da mobilidade 
e do estilo de vida melhorado, integrado». E a Daimler, a fabricante 
da Mercedes, vê o futuro como «conectado, autónomo e inteligente».  
Em contraste com os veículos de particulares, a gasolina, conduzidos 
por humanos, que dominaram o último século, estes fabricantes sabem 
que estão a fazer a transição para os serviços de mobilidade baseados 
em veículos elétricos de condução automática que serão pagos a cada 
viagem, a cada quilómetro, através de uma subscrição mensal, ou 
a uma combinação das três. No passado, a mobilidade era criada 
através dos carros individuais que os fabricantes vendiam. No futuro, 
a mobilidade vai ser produzida por empresas de serviços a operarem 
vários tipos de veículos de condução autónoma em frotas.

Desde que a primeira edição de SALTO foi publicada nos Estados 
Unidos, em 2018, uma equipa de investigadores, comigo incluído na 
escola de gestão IMD na Suíça, tem acompanhado a probabilidade 
de uma empresa ser bem-sucedida saltando para uma nova forma de 
conhecimento. Esta classificação da IMD mede as empresas em cada 
indústria através de dados de mercado objetivos, publicamente disponí-
veis e com regras objetivas, ao invés de dependerem de dados subjetivos, 
como sondagens ou julgamentos abstratos de avaliadores. Para os 
fabricantes de automóveis, é a mudança da engenharia mecânica de 
peritos em motores de combustão para peritos em energia elétrica e pro-
gramação, daqueles que constroem computadores, jogos de telemóveis 
e aparelhos portáteis. Para os serviços bancários, é passar de operações 
em sucursais de balcões tradicionais com funcionários conhecedores 
que facultam conselhos de investimento para a organização de dados 
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analíticos e interação com os consumidores da mesma forma que um 
vendedor de e-commerce faria. O ritmo da mudança pode ser diferente 
entre os setores, mas a mudança de direção global é inegável.

O que diferencia as empresas de topo das empresas médias é que 
os executantes de topo não se limitam a focar-se nos pormenores da 
inovação, como a recolha de dados, o aperfeiçoamento das fórmulas, 
a repetição de algoritmos nas experiências e diferentes combinações, 
a criação de protótipos de produtos, e a experimentação de modelos 
de negócio. Os melhores executantes vão muito além da implemen-
tação da inovação, mas também entendem que para aumentar estas 
novas iniciativas são necessários diferentes padrões de distribuição 
de recursos, estruturas empresariais e métodos de financiamento. 
Novos empreendimentos, como carros autónomos, veículos elétricos 
ou plataformas de partilha de viaturas vão muito provavelmente sofrer 
prejuízos durante anos e, no futuro próximo, será improvável que 
alcancem o nível de rentabilidade do negócio central da empresa de 
automóveis. A BMW e a Toyota são rentáveis há uma imensidão de 
tempo, já a Uber ainda opera com perdas, atualmente, assim como a 
Tesla. É por isso que os operadores da indústria têm de considerar uma 
estrutura alternativa de investimento, que permita a terceiros, capitalis-
tas de risco e até aos concorrentes terem acesso a uma participação de 
capital. Tal estrutura parece controversa, mas não é inédita. A Alibaba 
não detém na totalidade a Ant Financial, responsável pela gestão do 
sistema de pagamentos móveis da Alibaba, o Alipay. É também a nova 
estratégia da CEO da GM, Mary Barra, e compensou lindamente 
em maio de 2018, quando o SoftBank anunciou um investimento  
de 2,25 mil milhões de dólares na Cruise Automation — a unidade de 
condução autónoma da General Motors, com sede em São Francisco.  
O investimento elevou a valorização da Cruise, originalmente com-
prada pela GM por 581 milhões de dólares, para 11,5 mil milhões 
de dólares.

Se há um pensamento reconfortante, contudo, é que a pressão 
para as empresas saltarem em frente e abraçarem novas tecnologias 
e descobertas perante as incertezas não é nova. Durante décadas, as 
empresas que prosperaram foram as que assimilaram de forma proativa 
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novo conhecimento fora do seu setor e depois conseguiram importar 
de forma seletiva novas ideias e assim reinventaram a prestação dos 
seus serviços ou propostas. Na sua mão tem um livro que extrai 
lições retiradas ao longo da história da indústria e reformula aqueles 
princípios fundamentais que preparam a chegada da segunda metade 
do século xxi.

Mas este livro não é apenas sobre estratégia empresarial. É também 
sobre como os indivíduos — tanto executivos seniores como funcio-
nários de quadros médios — podem determinar o próprio destino. 
Com a ascensão das máquinas inteligentes e da inteligência artificial, 
em que tudo o que sabe enquanto perito pode potencialmente ser 
transformado em algoritmos maquinais e depois copiado com umas 
instruções no teclado, é essencial distinguir que áreas do seu trabalho 
irão permanecer unicamente humanas e onde a criatividade humana, 
a empatia e o discernimento não possam ser facilmente substituídos 
por máquinas insensíveis.

Os executivos de sucesso frequentemente demonstram uma ten-
dência para a ação. Mas é ainda mais importante separar o ruído do 
sinal que realmente identifica o movimento glaciar à nossa volta. Steve 
Jobs sabia-o. Certa vez disse: «As coisas acontecem bastante devagar. 
É verdade. Estas ondas de tecnologia, podemos vê-las antes de acon-
tecerem, só temos de escolher sabiamente aquelas que vamos surfar.  
Se não escolhermos sabiamente, podemos perder imensa energia, mas 
se escolhermos sabiamente, tudo se vai desenrolando bastante devagar, 
na verdade. Demora anos.» Vamos agora passar ao primeiro capítulo 
e detetar o inevitável.



Introdução

COMO FUNCIONA A CONCORRÊNCIA

A abertura de novos mercados, estrangeiros ou domésticos… 
ilustra o mesmo processo de mutação industrial que incessante-
mente revoluciona a estrutura económica internamente e resulta 
numa constante destruição da antiga e numa constante criação 
de uma nova. Este processo de Destruição Criativa é o facto 
essencial acerca do capitalismo. 

— JOSEPH SCHUMPETER, 
ECONOMISTA AUSTRO-AMERICANO (1883–1950)

R ESISTIR À CONCORRÊNCIA É DIFÍCIL. FAZÊ-LO AO LONGO DE 
décadas ou até um século parece, muitas vezes, impossível. 

Desde a grande Revolução Industrial, todos os países que enriquece-
ram começaram por copiar outros países: os franceses copiaram os 
ingleses, os americanos copiaram os alemães e os japoneses copiaram, 
basicamente, todos os outros. 

No seio desta concorrência, inúmeros intervenientes caíram. No 
entanto, algumas empresas pioneiras conseguiram manter-se e até 
prosperar durante séculos. Como é isto possível?

QUANDO TODOS SÃO GÉNIOS: UMA CORRIDA ATÉ AO FUNDO 

Greenville, Carolina do Sul, 1872 
Henry P. Hammett — presidente da Câmara de Greenville, Carolina 

do Sul, há um século e meio — era um homem feliz. Era também 


