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No artigo anterior falamos da falta que faz nas agências um bom plano estratégico. Hoje, 
citando como exemplo a GM mundial, falaremos do perigo oposto, ou seja, dos problemas 
causados por um plano mal feito e mal executado, não só nas agências, mas em qualquer 
outra empresa. 
 
Para quem, como nós, respeita e admira a General Motors, foi um espetáculo melancólico a 
comemoração do centenário da companhia em Detroit. Neste exato momento, a GM tem 
perdas acumuladas de US$ 70 bilhões e suas ações caíram 30% em um só dia. Para dar um 
tom mais otimista à festa, a GM apresentou o protótipo de seu primeiro carro híbrido 
(elétrico/gasolina), a ser lançado em 2010. Mas existem problemas técnicos ainda a resolver 
que poderão tornar o carro inviável. No máximo, será mais um "me-too product", pois a 
Toyota já vendeu mais de um milhão de unidades de seu modelo híbrido. 
 
O que teria acontecido com a GM? Fala-se muito do desequilíbrio provocado pelos gastos com 
funcionários aposentados, mas é preciso também lembrar que a GM mundial esclerosou-se. 
Tornou-se mais lenta, dogmática e incapaz de planejar e implementar o seu futuro. Para nós, 
seu erro básico foi deixar de sonhar e acreditar que é o presente que determina o futuro, 
quando na verdade é justamente o contrário que acontece. 
 
O tema está na ordem do dia no Brasil, porque aqui o futuro chegou afinal, mas muitos ainda 
não se aperceberam disso. As coisas estão acontecendo com tanta rapidez que não é fácil 
interpretá-las, mas, de um modo geral, pode-se dizer que estamos caminhando rapidamente 
para uma nova escala de grandezas. O risco está, justamente, no descompasso entre 
parâmetros modestos e essa nova realidade que pouco a pouco está tomando forma. Se é 
verdade, como dissemos acima, que é o futuro que influi no presente, então torna-se 
essencial que planejemos com base nos novos paradigmas, deixando de lado as limitações do 
passado. 
 
Citemos alguns exemplos, tomados ao acaso: (1) O petróleo do pré-sal poderá colocar as 
reservas brasileiras entre as oito maiores do mundo, atraindo bilhões de dólares em novos 
investimentos e irrigando a economia brasileira com mais US$ 100 bilhões por ano, até 2020; 
(2) Os projetos de produção do etanol de cana-de-açúcar deverão criar mais doze milhões de 
empregos bem remunerados até 2030, criando no interior uma enorme massa de 
consumidores; (3) As transformações sociais e culturais medidas pelo IBGE permitem prever 
o surgimento de um novo país mais rico, idoso, culto e conservador, nos próximos dez anos. 
Surgirá uma verdadeira classe média, capaz de dobrar o consumo atual das famílias 
brasileiras, que já é enorme; (4) A revolução verde de que tanto nos orgulhamos é um pálido 
prenuncio do que está para vir. O Brasil avança rapidamente para a liderança das 
exportações mundiais de produtos agrícolas é pecuários; (5) Não contente com tudo isto, 
nosso País está se integrando rapidamente na vanguarda do conhecimento humano, através 
de acordos com a União Européia que poderão tornar realidade a energia da fusão nuclear, 
até 2020. 
 
Nas grandes cidades brasileiras, o futuro também é promissor, O varejo, a construção e os 
serviços continuarão a crescer em ritmo geométrico, criando milhões de empregos mais 
qualificados. Enfim, é um novo País que está surgindo, transformando em realidade a profecia 
feita por Stephan Zweig há mais de meio-século, em seu famoso livro "Brasil, país do futuro". 
 
Moral da história: 
 
Se não quiser repetir a saga da GM, correndo eternamente atrás do prejuízo, revise 
imediatamente os seus planos de longo prazo e comece a pensar grande, seguindo o exemplo 
de Jorge Paulo Lehmann, arquiteto da aquisição da Budweiser pela InBev. Uma das frases 
prediletas de Lehman é esta: "Pensar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Então é 
melhor pensar grande". 
 



Por nossa conta acrescentamos: com crise ou sem crise, pois a crise passa e o Brasil fica. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 27 out. 2008, p. 2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


