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Por mais que tentem nos convencer do contrário, a vida e (por decorrência) a gestão 
empresarial são ofícios arriscados e imprevisíveis. Veja-se, por exemplo, o desfecho da novela 
da Sadia, Há apenas um ano a Sadia valia duas vezes mais do que a Perdigão e chegou 
mesmo a fazer uma proposta de compra da rival. De repente, em conseqüência de uma série 
de fatores imprevisíveis, a relação de valor entre as duas empresas se inverteu e a Perdigão 
acabou comprando a Sadia. Foi pensando nisso que participei, recentemente, de um seminário 
no qual o apresentador, um jovem economista, desvendou em poucos minutos o futuro que 
nos aguarda, com a mesma tranqüilidade e segurança de uma cartomante veterana. 
 
Perdoei-o, porque quando tinha a idade dele eu também acreditava possuir poderes de 
previsão extrassensoriais. Hoje, porém, encaro o futuro com mais humildade e preocupo-me 
mais em aproveitar as oportunidades que o acaso nos reserva. Nas empresas, a obsessão com 
o futuro é a regra. Há um velho axioma, segundo o qual a surpresa é a pior coisa que pode 
acontecer na empresa e, portanto, deve ser evitada a qualquer custo. No outro extremo do 
espectro, a física quântica tenta provar que o universo é regido pela lei da incerteza e que o 
acaso é mais regra do que exceção. A nós, gestores, caberia a tarefa de administrar a 
incerteza e evitar que ela provoque o caos. 
 
Os teóricos da física quântica parecem estar certos e disso eu já desconfiava há muito tempo. 
Há muitos anos, dirigi uma. grande agência multinacional de propaganda onde havia um plano 
qüinqüenal, com uma lista de contas novas que deveríamos conquistar. Ao fim de cada 
exercício nós atingíamos o novo faturamento previsto, mas os novos clientes eram sempre 
diferentes e o curioso é que o mesmo acontecia com meus colegas de outros países. As contas 
novas eram, quase todas, obras do acaso. 
 
Poderíamos fazer uma lista infindável de outros acasos. Hoje, a cerveja Bohemia é uma das 
marcas mais categorizadas do País, mas nos anos 80 era quase desconhecida. A sorte mudou 
de repente, graças a um testemunho espontâneo do presidente João Figueiredo que não 
dispensava a cerveja Bohemia nos churrascos da Granja do Torto. 
 
Alberto Saraiva, fundador do Habib's, contou-me que encontrou o seu nicho de mercado por 
puro acaso. Ele queria abrir uma lanchonete e contratou um cozinheiro que sugeriu que 
entrassem no ramo do fast-food árabe, pois ele tinha experiência nesse tipo de comida. E a 
empresária Chieko Aoki, presidente dos hotéis Blue Tree, confidenciou-me que a sua família 
entrou no negócio de hotelaria por puro acaso estimulada por uma tia que ficou fica vendendo 
terras no Paraná. Finalmente, Belarmino Iglesias, sócio-proprietário do Grupo Rubaiyat, disse-
me que o Rubaiyat Figueira, o maior restaurante da rede, surgiu também por obra do acaso. 
Um belo dia, saindo do médico, passou pelo atual ponto do Figueira, onde estava a loja Cleuza, 
em plena liquidação. Entrou, encontrou a proprietária e iniciou a conversa que acabou 
resultando na obtenção do local. 
 
Na verdade, na vida empresarial, o acaso é realmente a regra e o sucesso depende, muitas 
vezes, de nossa capacidade de reconhecer as oportunidades e aproveitá-las antes dos outros. 
Nenhum plano estratégico seria capaz, por exemplo, de prever a derrubada do muro de 
Berlim, a ruína dos bancos americanos ou a concordata da General Motors, mas isto não nos 
deve preocupar muito. Os planos estratégicos serão sempre úteis, pois nos ajudarão a 
interpretar com mais facilidade as mudanças que ocorrem sem cessar. É preciso lembrar que o 
principal objetivo de um plano estratégico não é prever o que vamos vender daqui a dez anos, 
mas sim definir as nossas vantagens competitivas. 
 
Outra característica do verdadeiro plano estratégico, bem mais sutil, nos foi ensinada pelas 
empresas japonesas. Para elas, o tempo é uma linha contínua entre presente, passado e 
futuro. Ao contrário do que se imagina é o futuro que determina o presente e a flexibilidade 
para alterar o curso é mais importante do que os cenários e previsões. Um bom exemplo disto, 
ao qual já me referi em outro artigo, nos é dado pela Matsushita, a maior fabricante japonesa 
de eletrodomésticos. A Matsushita iniciou em 1935 um plano estratégico de 250 anos, com 



revisões a cada meio século. A empresa não tem a menor idéia do que vai produzir e vender 
daqui a 200 anos, mas seja o que for, a marca Matsushita continuará presente nos lares dos 
consumidores que ainda não nasceram. 
 
Para terminar, brindemos à incerteza com Bohemia, torcendo para fazer bastante espuma no 
copo. 
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