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QUANDO A INCERTEZA E AS MUDANÇAS DE ESTRUTURAS IMPERAM
COMO AGORA, É PRECISO SABER APROVEITAR NÃO A PRIMEIRA
ONDA ESTRATÉGICA, MAS A SEGUNDA, COMO DIZ RICHARD RUMELT
RENOMADO ESPECIALISTA DA UNIVERSITY OF CALIFÓRNIA

O nível de incerteza atual é o mais alto
que já vi em minha vida. Os investimen-
tos governamentais reativarão a econo-
mia? O que acontecerá com o dólar? Vai
entrar em colapso? O comércio mundial
voltará ao patamar anterior? Essas são
incertezas fundamentais que tornam
muito difícil para as empresas traçarem
estratégias.

Ao mesmo tempo, e em função disso,
as empresas começam a fazer pergun-
tas mais profundas em dois níveis de
pensamento estratégico:

• Se o gasto do consumidor não voltar
ao patamar de antes por muitos anos,
o que acontecerá?
• Quais serão as mudanças nos equi-
líbrios setoriais? Afinal, uma quebra
estrutural sinaliza que precisamos
fazer menos A e mais B, não impor-
ta o que A e B sejam. Na China, por
exemplo, basta ver a enorme riqueza
que eles criaram ao fazer com que as
pessoas parassem de cultivar arroz e
passassem a fabricar objetos.

0 enigma para todo mundo é saber o
que é A e o que é B. Nos Estados Unidos,
temos uma ideia razoavelmente clara
do que seja o A. Temos provavelmente
shopping centers suficientes por um
bom tempo. E igualmente temos ban-
queiros de investimentos suficientes por
um bom tempo. 0 mesmo vale para as

casas de Orange County. Mas o que é o
B? 0 que deveríamos estar fazendo no
lugar do que temos feito? Essa é a ma-
ravilha da economia descentralizada: há
novas oportunidades. Mas a solução não
pisca como um letreiro de néon na cara
de todo mundo.

É nas mudanças estruturais da eco-
nomia que a oportunidade real reside.
Organizá-las e observar os efeitos co-
laterais -a segunda onda- de cada uma
delas é a tarefa do estrategista. É razoa-
velmente fácil percebera primeira onda.
Nos Estados Unidos, por exemplo, a pri-
meira onda é que o governo vai gastar
dinheiro em saúde. Mas sair comprando
uma empresa do setor aqui não é agir
estrategicamente. Isso porque, se você
olha um pouco para frente, percebe que
o sistema como existe hoje, estendido
a uma parcela maior da população, vai
quebrar. Então tem-se de abrir mão
de algo; isso é agir estrategicamente.
E quem precisa ter uma ideia do que
abrir mão -ou sobre como remodelar
o setor- para criar valor é o estrategis-
ta. Esse é o efeito colateral da primeira
onda, que chamamos de segunda onda.
É com essa segunda onda que se ganha
dinheiro, com o refluxo da proposição ou
mudança inicial.

Um exemplo? Lembra quando a
AT&T sofreu a desregulamentação do
setor de telefonia e todo mundo dizia
que as telecomunicações e a informá-



tica convergiriam? Conversão era
a ordem do dia. A AT&T sofreu a
desregulamentação e comprou
uma empresa de computadores;

a IBM comprou uma empresa de
telecomunicações -e essas duas

gigantes estavam prontas para ir
para a guerra. Bem, não foi isso
o que aconteceu. Essa foi a visão
inicial, a primeira onda, que foi
estilhaçada pelo surgimento dos
microcomputadores, dos micro-

processadores e da internet.
Em cada uma dessas transforma-

ções nos setores de atividade, sejam
elas baseadas na desregulamentação
da aviação ou nos avanços dos micro-
processadores, o que se vê mais e mais

não possuía força de vendas. Você tem
de pensar não só no estágio um, mas
também no estágio dois. Isso é pensar
estrategicamente.

VISÃO DE FUTURO É
PARA PSICÓTICOS
Alguém na introdução de um livro es-
creveu que, se você não tem uma clara
visão do futuro daqui a dez anos, você
não é um gestor. Discordo totalmente.
Acredito que, se você tem uma clara
visão do futuro nos próximos dez anos,
você é um psicótico. Trata-se de aluci-
nação, não de visão.

Boa estratégia não tem relação com
ter uma clara visão do futuro. Ela é mui-
to mais como surfar em uma onda. É

0 QUE SE VE MAIS E MAIS E QUE A PERCEPÇÃO
INICIAL SOBRE 0 QUE VAI ACONTECER COSTUMA
ESTAR ERRADA. GANHA-SE DINHEIRO COM A
SEGUNDA ONDA, NÃO COM A PRIMEIRA

é que a percepção inicial sobre o
que vai acontecer costuma estar

errada. Quando os microcompu-
tadores começaram a entrar
nas empresas, a Compaq disse:
"Precisamos de uma força de

vendas". E comprou a Digital. E
foi pega de surpresa pela Dell, que

Em conversa com Richard Rumelt, intermediada por Allan Web, Lowell
Bryan, diretor da McKinsey & Company, apontou os alvos mais prováveis de
mudanças estruturais:

• Setor de saúde.
• Setores de eletrônicos e/ou de alta tecnologia, por causa das mudanças
no comportamento do consumidor. Mais do que nunca, as pessoas querem
mais valor por menor custo.
• Setor de construção civil, residencial e comercial. Essa indústria foi bas-
tante afetada pela crise financeira recente, no mundo inteiro.
• Todas as indústrias, por conta de novas maneiras de operar a fim de con-
trolar as emissões de carbono.

preciso saber encontrar uma onda de
mudança que se possa explorar e surfar
nela com habilidade, não ter um plano
militarmente disciplinado. Faz-se isso
com oito, dez iniciativas, um portfólio
delas, para uma vingar. Essa é a forma
como se ganha dinheiro nos negócios
geralmente, descobrindo assim que for-
ças você pode usar a seu favor.

A ação estratégica mais inteligente
que vi recentemente foi, de longe, a de
uma empresa de médio porte, do setor
privado, que foi ao mercado e comprou
uma pequena empresa que tinha 15 ou
20 anos de experiência em contratos
com o governo. Como ela estava falindo,
eles a compraram por preço de bana-
na. Agora eles contam com um quadro
de pessoal que sabe como administrar
contratos com o governo, o que eles
acreditam que será um recurso escasso
em um ou dois anos.
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