
Onde foi que eu errei?

Comecei 2009 publicando previsões para o ano.
Nada seria mais honesto da minha parte do
que resgatar essas previsões e verificar se,

de fato, aconteceram.
A primeira previsão foi a de um movimento por
"menos iluminação e noites mais bem dormidas".
Excetuando-se pelo "apagão" no final do ano,
reconheço que nada aconteceu.
Também previ que os jogos para adultos e os velhos
encontros na casa de amigos iriam voltar. Temos que
admitir que existe um movimento nesse sentido. Os
snooker bars estão em alta e o "Conspiração" (de
Mairiporã) inspirou o nascimento de outros bares
que oferecem jogos de tabuleiro no seu cardápio,
como o Ludus (SP), o Soho (BH) ou o Tabuleiro
(Brasília). O pôquer (Texas holdem) na casa de
amigos também voltou com tudo no ano passado.
Ponto para mim,
A terceira previsão foi a do surgimento de uma
nova rede social reunindo o melhor do Orkut, do
Facebook, do Messenger e do Lynkedin. Assistimos
ao fenômeno Twitter, que é justamente a rede
social virtual com menor número de recursos,

contrariamente ao que sugeri, Por outro lado, as
demais redes estão se remodelando e incorporando
o que suas concorrentes têm de melhor. Ou seja,
não aconteceu, mas acho que estamos a caminho.
Geradores mecânicos de energia elétrica para carga
de equipamentos portáteis ainda não estão nas lojas,
nem tomadas para carregar seu celular e iPod na
esteira ergométrica da academia. Tampouco ouvi
falar na dessalinização da água do mar. De fato, os
investimentos em alternativas ecológicas estiveram
em baixa no ano passado, provavelmente em função
da crise econômica, Errei feio.
A última e bombástica previsão foi a do ressurgimento
de religiões politeístas ao estilo greco-romano. Confesso
que não vi ou li absolutamente nada a respeito.
Ou seja, sendo gentil comigo, diria que acertei
50% das previsões, o que não está mal para
um principiante, mas não me estimula a tentar
novamente em público.
O problema é que todos os gestores têm a
necessidade de fazer previsões e delinear os
cenários futuros sobre os quais estabelecerão suas
estratégias,
E previsões menos conservadoras, quando
corretas, colocam a empresa em condições
competitivas bastante favoráveis pela antecipação
de oportunidades.
Podemos errar, se tentarmos. Mas é errado não
tentar.
A solução é reunir informações (pesquisas e desk
research), ouvir especialistas, debater com gente
inteligente e deixar que seu inconsciente participe
do processo com propostas malucas e piadas
infames.
Informação e liberdade de pensamento são a chave
para a antecipação.
De resto, só é preciso coragem.
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