
Muitos gestores estão insatisfeitos com
as projeções lineares e freqüentemente
equivocadas dos tradicionais sistemas
de prognósticos e elaboração de orça-
mentos. No mundo em que se movi-
mentam, não há somente mais riscos,
como também mais incertezas. As no-
tícias dos jornais sobre demissões, fa-
lências -incluindo as dos próprios jor-
nais-, países à beira do desastre, como
Islândia, Portugal e Romênia, a escas-
sez de alimentos em escala mundial e
outras notícias similares apenas anun-
ciam mais turbulência global. E em
pouco tempo podem acontecer muitas
coisas como se viu no setor bancário.

O relatório Riscos Globais 2008, do
Fórum Econômico Mundial, identifi-
ca uma série de ameaças importantes
para a economia global:

1 Econômicas: aumento do preço
• dos alimentos, água e energia;

sustentabilidade do crescimento da
China e da índia; financiamento in-

suficiente dos sistemas de pensões e
de saúde das nações desenvolvidas;
bolhas econômicas no crédito, na
habitação e em outros mercados de
ativos; enfraquecimento dos merca-
dos de capitais para financiar o cres-
cimento; sistemas frágeis de seguros
contra catástrofes.

2 Geopolíticas: terrorismo; disse-
• minação de armas nucleares;

conflitos regionais e "Estados falidos"
ou enfraquecidos (Taiwan, Oriente
Médio, Irã, Paquistão, Coréia do Norte,
nordeste da África e os países fragili-
zados da América Latina); expansão
do crime organizado (drogas, armas);
reações contra a globalização; viola-
ções aos direitos humanos; choque de
civilizações; enfraquecimento das re-
lações com a Rússia; instabilidade no
Paquistão e na Geórgia.

3 Ambientais: climas extremos
• (ciclones, inundações, secas);

degradação do ecossistema (escassez
de água, desmatamento, doenças in-
fecciosas); catástrofes naturais (terre-
motos, maremotos, inundações, fura-
cões de categoria 5 devastando grandes
cidades, conseqüências do aquecimen-
to global); aquecimento global (degelo
das calotas polares, subida do nível da
água dos oceanos, mudanças da flora
e da fauna).

4 Sociais: pandemias globais;
• doenças infecciosas (HlV/aids,
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tuberculose, malária); aumento da
obesidade, diabetes e doenças cardio-
vasculares nos países desenvolvidos;
propagação dos regimes de respon-
sabilidade -financeira, legal, civil- no
estilo norte-americano (a capacidade
financeira global para a cobertura
de seguros dos negócios é limitada);
protecionismo no crescimento; pola-
rização da riqueza; superpopulação;
limitações no transporte (aeroportos,
estradas, portos, sistemas públicos).

5 Tecnológicas: falhas nas infra-
• estruturas essenciais (redes de

energia, internet, gestão de emergên-
cias); impacto na saúde pela exposição
a nanopartículas (em pinturas, cosmé-
ticos, atendimento médico) ou aos te-
lefones celulares (tumores cerebrais);
lacunas éticas no uso das ciências
biológicas (clonagem, células-tronco,
engenharia genética); terrorismo ci-
bernético; terrorismo nuclear; estado
de guerra biológica.

Esses desafios nos fazem deduzir
que o ambiente de negócios e o finan-
ceiro sofrerão maior volatilidade, tal
como mostra o gráfico abaixo. Para
construí-lo, medi a volatilidade exibida
pelo índice Nasdaq ano após ano. Nos
70 anos que vão de 1938 a 2008, a ten-

dência mostra uma curva ascendente,
o que significa que a mudança "impre-
vista" se desenvolveu constantemente
ao longo desse período. Porém a cur-
va fica mais pronunciada nas últimas
décadas, o que nos leva a pensar que
a incerteza aumentará realmente. A
seguir, as dúvidas mais comuns e mi-
nhas recomendações.

Não estamos prontos para maior turbu-
lência. Há tempo para esse preparo?
As empresas que não assumiram
riscos excessivos ainda têm tempo,
sim. A chave consiste em dispor de
uma estratégia flexível, detectar as
mudanças rapidamente e reagir de
acordo. Tudo isso requer boa visão
periférica, ou seja, habilidade para
detectar os sinais frágeis que estão
fora da área focai. Todas as empresas
deveriam submeter suas estratégias
ao que chamamos de "prova de es-
tresse" para verificar se são sólidas.
Como disse Darwin, não são os mais
fortes nem os mais inteligentes que
sobrevivem, mas os que se adaptam
melhor às mudanças.

Quem faz planejamento de cenários
deve rever suas hipóteses?
O ideal seria que essas revisões fossem

parte de um processo contínuo de aná-
lise follow-up. O desafio consiste em
fazer isso com antecedência, quando os
sinais ainda são fracos. Por meio do de-
senho de sistemas de monitoramento
baseados em cenários e tabelas de con-
trole operacional, os líderes podem ir
rastreando que situações se tornaram
mais -ou menos- prováveis e seguir de
perto os sinais emergentes que não têm
lugar em nenhum cenário.

Quais são as melhores práticas que as
empresas devem aplicar?
Organizei uma pequena lista de mi-
nhas práticas favoritas, com base em
meu livro Profitingfrom Uncertainty.

• Use o planejamento de cenários para
aprimorar as idéias e projeções de sua
empresa sobre o futuro (Shell, Sprint e
Banco Mundial usam).
• Elabore estratégias de adaptação com
flexibilidade suficiente para enfrentar
o inesperado. Ponha à prova seus pla-
nos para o futuro diante da teoria das
opções reais (BP e Google destacam o
princípio da "optatividade").
• Projete um sistema de monitoramen-
to dinâmico para rastrear o mundo ex-
terior em tempo real e medir o avan-
ço interno na execução de estratégias
(P&G, IBM e Nasa fazem isso bem).
• Aumente a agilidade de sua empresa
no que se refere a estrutura, processos,
normas e remuneração para enfrentar
melhor o desconhecido (WL Gore e
Apple são dois bons exemplos).
• Aperfeiçoe seus processos de infor-
mação e tomada de decisões para fi-
car alerta por meio de redes externas
(Samsung e Cisco são fortes nisso).
• Fortaleça a liderança em vários ní-
veis da empresa para enfrentar melhor
as crises e outras circunstâncias ines-
peradas (como GE e McKinsey).

Text Box
SCHOEMAKER, Paul J. H. Você está pronto para mais turbulência global?. HSM Management, São Paulo, v. 4, ano 13, n. 75, p. 20-21, jul. ago. 2009.




