
Qual é o seu mercado? 
 
“A maneira como escolhemos olhar para o mundo ao redor molda tanto a nossa mente como o 
nosso coração. O mesmo vale para as empresas: a maneira como seus dirigentes escolhem olhar 
para o mercado e, a partir daí, atuar determina o seu destino de sucesso ou..." 
 
Como sugere o físico Amit Goswami, as famosas palavras de Descartes “penso, logo existo” 
poderiam ser pronunciadas com maior precisão como “escolho, logo existo”. A maneira como 
escolhemos olhar para o mundo ao redor molda tanto a nossa mente como o nosso coração. O 
mesmo vale para as empresas: a maneira como seus dirigentes escolhem olhar para o mercado e, 
a partir daí, atuar determina o seu destino de sucesso ou fracasso. 
 
Assim como as pessoas, as empresas escolhem o mundo em que querem viver. E esse mundo 
está diretamente relacionado à forma como compreendem o mercado. 
 
O mercado como uma arena de guerra 
 
O que fazer diante de uma ambiente de guerra? Lutar ou fugir. É isso que as empresas fazem 
quando enxergam o mercado como um ambiente perigoso. Envoltas em ameaças, sobreviver e 
buscar proteção são os seus principais objetivos.  
 
O dia-a-dia dessas empresas é como de países em guerra, ou seja, sonos com sobressaltos, 
bombardeios inesperados, sangue, suor e lágrimas. Resta esquivar-se das batalhas ou partir para 
um combate sem trégua e sem ética na busca dos recursos necessários que assegurem a 
sobrevivência. 
 
Nessas empresas, o medo influencia as decisões e orienta as ações. Tudo é feito para sobreviver, 
proteger e manter. 
 
Para sobreviver nesse mercado, é preciso armas e munição. 
 
O mercado como uma mina de recursos esgotáveis 
 
A situação, agora, é de precariedade. Os recursos são escassos e não há para todos. O que fazer? 
Competir com unhas e dentes! “Mais para mim” é o lema de morte. E é preciso extrair e acumular 
para garantir os períodos de entressafra. 
 
A competição gera a lei do mais forte, e a disputa predatória traz a exibição de poder e força da 
autoridade em detrimento e menosprezo das necessidades alheias. Nesse duelo vale tudo: 
desonestidade, corrupção, manipulação. 
 
Para sobreviver nesse mercado, é preciso manhas e artimanhas 
 
O mercado como um oásis no deserto 
 
O mercado é visto como um lugar a ser conquistado. Para chegar lá, é preciso descobrir os 
caminhos, aprender sobre os novos ambientes, buscar aliados. A curiosidade toma o lugar do 
medo. É grande a vontade de desvendar mistérios e descobrir segredos. O mercado fascina e 
provoca, mas para conquistá-lo é preciso lucidez, serenidade e autonomia. É preciso compreendê-
lo como dunas de areia cuja topologia muda a cada instante. E isso aumenta seu encanto e 
desafio.  
 
Para viver nesse mercado, é preciso uma bússola e um sonho. 
 
O mercado como um ponto de conexão 



 
Uma empresa é um organismo que abriga um conjunto de competências, e o mercado é o lugar 
ideal para testar essas competências. O desafio está em conectar, com estratégia e inteligência, 
as competências do negócio com as demandas do mercado.  
 
Para conectar-se com o mercado é preciso compreendê-lo e compreender-se, ou seja, reconhecer 
os recursos e potenciais internos capazes de prover o mercado das suas necessidades.  
 
Para viver nesse mercado é preciso ideal e competência.  
 
O mercado como uma tela de pintura  
 
Pintar o sete! Eis a vontade da empresa que melhor compreende o mercado como uma tela a ser 
pintada. “Tudo está para ser feito”, esta é a frase de entusiasmo das empresas que querem 
expressar toda a sua criatividade por meio de produtos e serviços.  
 
Esse tipo de empresa recusa o passado e a imitação. Quer adaptar-se rapidamente aos novos 
tempos e gosta da aventura e do risco. Acredita na sua capacidade de imaginar e inovar. O 
mercado é visto como um mundo recreativo, e a capacidade de brincar nele é ilimitada. 
 
Para contar a sua história, esse tipo de empresa precisa de fé e inspiração. 
 
O mercado como um lugar de serviço e ajuda 
 
O mercado é composto por almas com necessidades, vontades, desejos e problemas de todos os 
tipos a serem resolvidos. As empresas, por sua vez, são formadas por almas dispostas e 
comprometidas a fazê-las felizes.  
 
Tais empresas possuem luz própria e querem colocá-la a serviço das pessoas que dela mais 
necessitam. A vocação para servir e o amor às pessoas fazem com que essas empresas não 
meçam esforços em prol dos seus clientes. 
 
Para contar a sua história, esse tipo de empresa precisa de luz e paixão. 
 
“Escolho, logo existo!” 
 
Cada tipo de mercado determina a maneira como uma empresa é moldada: sua organização, 
produtos, estratégias, equipe, estilo de liderança, cultura, etc. 
 
O tamanho da crise, com seus obstáculos e problemas, tem relação direta com o mercado 
escolhido para atuar.  
 
Se Goswami parodiou Descartes, vou tomar a liberdade de fazer o mesmo com o grande filósofo 
Jean Paul Sartre. “O homem nada mais é do que aquilo que ele fez de si mesmo”, disse Sartre. 
Nessa linha é possível afirmar que “uma empresa nada mais é do que aquilo que ela fez de si 
mesma”. 
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