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Os maiores riscos que uma empresa corre são aqueles que ela não é capaz de ver se 
aproximar. Para entender os perigos –e se antecipar às oportunidades– é preciso desenvolver 
sua visão periférica. Artigo de Paul J. H. Schoemaker e George S. Day.   
  
 
Os desafios enfrentados por muitas empresas hoje começam geralmente a se desenhar a 
partir sinais fracos na periferia, aquela zona nebulosa na extremidade da visão das 
organizações. Assim como acontece com a visão periférica nos seres humanos, esses sinais 
são difíceis de perceber e interpretar, mas podem ser vitais para a sobrevivência ou sucesso. 
 
Os executivos estão acostumados a interpretar dados e informações que estão diante deles, 
mas eles também devem ser capazes de reconhecer quando parte do cenário está faltando –ou 
seja, de responder à questão: “O que não sabemos e que pode fazer a diferença?”. 
 
Isso não significa, entretanto, que todas as empresas devem aumentar a vigilância sobre a 
periferia. Nesse caso, é importante combinar capacidade e necessidade. Companhias que 
atuam em ambientes competitivos complexos e de rápida mudança precisam de visão 
periférica bem desenvolvida; aqueles que estão em ambientes competitivos relativamente 
simples e estáveis não têm tanto essa necessidade. Na verdade, empresas com visão periférica 
demais podem acabar se tornando neuróticas, perdendo recursos por se concentrar em sinais 
irrelevantes. 
 
Quando uma empresa analisa suas principais áreas de preocupação, as questões são objetivas 
e requerem respostas precisas –por exemplo: “Qual nossa participação de mercado” ou “Nosso 
volume de venda apresenta crescimento”. 
 
No entanto, as questões utilizadas para analisar a periferia devem muito mais abertas, como 
respostas bem menos precisas. A seguir apresentamos algumas perguntas que podem ajudá-lo 
na tarefa de “escanear” a periferia, em busca de oportunidades ou ameaças escondidas. 
 
Aprendendo com o passado – Embora o passado possa não ser o mais confiável fator de 
previsão do futuro, ele pode revelar pontos cegos em sua empresa ou em seu setor de 
atividade, além de lições proveniente de outros setores. Para isso, utilize as seguintes 
perguntas: 
 
Quais foram nossos pontos cegos no passado? O que está acontecendo nessas áreas 
atualmente? 
Comece algumas décadas atrás e sistematicamente liste todas as mudanças sociais, 
tecnológicas, econômicas, ambientais e políticas que aconteceram em seu setor e em volta 
dele. Quais dessas mudanças a gestão da empresa não percebeu e teve conseqüências 
significativas para a organização? Em seguida, é preciso identificar pontos cegos que ainda 
persistem. 
 
Há alguma analogia útil que se pode fazer com outro setor de atividade? 
Encontre um setor de atividade ou uma situação de mercado análoga à sua, em que empresas 
tenham ficado cegas em relação à periferia ou tenham explorado oportunidades emergentes. 
Isso pode ajudar os executivos a ver a situação através de novas lentes e revelar riscos e 
oportunidades inexploradas. 
 
Quem em seu setor é capaz de pegar no ar sinais fracos e agir com base neles antes dos 
demais? 
Se uma empresa em seu setor repetidas vezes mostrou ser capaz de detectar sinais da 
periferia, a agir, antes dos outros, você talvez queira seguir algumas de suas práticas.   
 
Analisando o presente – As seguintes questões irão ajudá-lo a se concentrar em informações 
importante que talvez você esteja deixando de lado ao avaliar seu ambiente competitivo: 



 
Que sinais relevantes você está ignorando? 
Quase todas as surpresas têm antecedentes visíveis, mas as pessoas tendem a ignorar os 
avisos que contradizem seus preconceitos. Ao avaliar o ambiente competitivo atual, os 
executivos devem separar os sinais dos ruídos. Para isso, devem ouvir tanto funcionários como 
executivos seniores, além de pessoas de fora da organização. A ênfase deve ser em sinais que 
estejam fora da principal área de preocupação da empresa para que seja potencialmente 
ameaçadora para o negócio central. E como identificar sinais relevantes? Um bom caminho é 
selecionar um sinal e prever seu desenvolvimento por meio do planejamento de cenários ou 
outras técnicas de mapeamento do futuro. 
 
O que seus colaboradores estão tentando lhe dizer? 
Encontre pessoas bem informadas, de dentro ou de fora da empresa, que rejeitem a sabedoria 
convencional sobre seu negócio. Que ventos de mudança eles estão sentindo e que o restante 
da organização está ignorando? 
 
O que clientes e concorrentes periféricos estão pensando? 
Pergunte-se porque você está perdendo clientes. Essa é uma fonte fértil de informações sobre 
a periferia. Relatórios de vendas perdidas, ou de contratos conquistados pelos concorrentes, 
podem ser reveladores, mas apenas se aqueles responsáveis pelo diagnóstico estiverem 
dispostos a ir fundo e partilhar suas descobertas. Em relação à concorrência, deve-se analisar 
que fabricantes de baixo custo, vindos da periferia, poderiam entrar em mercados sensíveis a 
preço. E os executivos devem se perguntar que movimentos ameaçadores podem vir de 
parceiros nos negócios. 
 
Vislumbrando o futuro – As seguintes questões se concentram no futuro: 
 
Que futuras surpresas podem nos prejudicar (ou ajudar)? 
Pergunte-se: “Que futuras surpresas podem afetar nosso negócio na mesma forma que o 
fizeram surpresas significativas do passado?” Também é possível revelar sinais fracos da 
periferia propondo que executivos se perguntem como atacariam seu próprio negócio se fosse 
um novo concorrente entrando no mercado. 
 
Que tecnologias emergentes podem mudar o jogo? 
Para detectar esse tipo de inovação, sugere-se acompanhar as condições do mercado 
consumidor que podem determinar seu desenvolvimento. Essas condições referem-se às 
necessidades de três grupos de clientes: aqueles que estão atendidos em excesso e vem nas 
soluções existentes mais do que precisam; aqueles que estão atendidos abaixo do que 
precisam pelas soluções existentes; e aqueles que não possuem a capacidade ou recursos 
necessários para se beneficiar das soluções existentes. 
 
Existe algum cenário “impensável”? 
Os executivos devem desenvolver pelo menos um cenário “impensável” que, embora 
remotamente plausível, é tão improvável que é facilmente descartado por não valer a pena. Ao 
se deter nessas possibilidades impensáveis –positivas ou negativas– você pode começar a 
reconhecer as muitas maneiras de interpretar os sinais do atual ambiente competitivo. 
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