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Desafio para peixes 
frescos saborosos
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A história nos conta que os japoneses 
sempre adoraram peixe fresco. Porém, as 
águas perto das ilhas do Japão já não produ-
zem muitos peixes há décadas. Assim, para 
alimentar a sua grande população, os japo-
neses aumentaram o tamanho dos navios 
pesqueiros e começaram a pescar mais 
longe do que nunca. E quanto mais longe os 
pescadores iam capturar, mais tempo levava 
para o barco de peixe chegar.

Se a viagem de volta ao porto levasse 
mais do que alguns dias, o peixe já não 
estava mais tão fresco. E os exigentes 
japoneses não gostaram do gosto destes 
peixes. Para resolver este problema, as 
empresas de pesca instalaram então con-
geladores em seus barcos.

Eles pescavam e congelavam os peixes 
em alto-mar. Os frigoríficos permitiram 
que os pesqueiros fossem mais longe e 
ficassem em alto-mar por muito mais 
tempo. Os japoneses detalhistas, entre-

tanto, conseguiam notar a diferença entre 
peixe ‘fresco’ e peixe ‘congelado’ e, claro, 
eles não gostaram do peixe ‘congelado’. 

Entretanto, o peixe congelado tornou 
os preços mais baixos.

Então, as empresas de pesca instala-
ram ‘tanques’ nos navios pesqueiros. Eles 
podiam doravante pescar e acumular esses 
peixes nos tanques, “como sardinhas”. 

Porém, depois de certo tempo, pela 
falta de espaço, eles paravam de se debater 
e não se moviam mais...

Eles chegavam cansados e abatidos, 
porém, vivos. 

Ainda assim, os consumidores japo-
neses conseguiam notar a diferença do 
gosto!

Por não se mexerem por dias, os pei-
xes perdiam o paladar de frescor.

Os clientes japoneses preferiam o 
gosto de peixe ‘fresco’ e não o gosto de 
peixe ‘apático’...

Reação
Então, como os japoneses resolveram 

este problema? Como eles conseguiram 
levar ao mercado do Japão peixes com 
gosto de frescor?  Se você estivesse dando 
consultoria estratégica em Food Service 
para as empresas de pesca, o que você 
recomendaria?

Reflexão
Quando as pessoas atingem seus 

objetivos, tais como quando encontram 
uma namorada maravilhosa, ou come-
çam com sucesso numa empresa nova, 
pagam no início o que quer que seja; 
aí depois, elas podem até perder as pai-
xões... se acomodar. 

Elas podem de repente começar a 
pensar que não precisam mais trabalhar 
tanto - então relaxam!

Elas passam pelo mesmo problema 
dos ganhadores de loteria que gastam 
todo seu dinheiro, ou o problema de her-
deiros que nunca crescem, ou das donas 
de casa entediadas que sem atividade 
ficam dependentes de remédios...

Para esses problemas - como no nosso 
caso dos peixes dos japoneses - a solução 
é bem simples. 

O estudioso da dianética e cientolo-
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gia, Lafayette Ron Hubbard, observou no 
começo dos anos 50:

“O homem progride, estranhamente, 
muito mais perante a um ambiente desa-
fiador”.

Quanto mais inteligente, persistente e 
competitivo você é, mais você gosta de um 
bom problema.  

Se seus desafios estão de um tama-
nho correto e você consegue passo a 
passo conquistar esses desafios, você fica 
muito feliz!

Você pensa em seus desafios e se sente 
com mais energia.

Você fica ‘excitado’ em tentar novas 
soluções.

Uau! Você fica vivo!

Resolução
Para conservar o gosto de peixe fres-

co, as empresas de pesca japonesas ainda 
colocam os peixes dentro dos tanques dos 
barcos. 

Mas elas também adicionam um 
pequeno tubarão em cada tanque.

O tubarão até come alguns peixes, 
mas a maioria dos peixes chega “muito 
viva” no porto.

Os peixes são desafiados. E chegam 
agora com Food Safety, GMP lógico! 

E um significativo e diferencial  gosto 
bom ...

Bingo!

Recomendação
Portanto, em vez de evitar desafios, 

pule dentro deles. Massacre-os. 
Se seus desafios são muito grandes e 

numerosos, não desista. Se reorganize! 
Busque mais determinação, mais 

conhecimento e mais ajuda.  Se você 
alcançou seus objetivos, parabéns!

Coloque então objetivos maiores!
Uma vez que suas necessidades profis-

sionais, pessoais ou familiares forem atin-
gidas, vá de encontro aos objetivos do seu 
grupo de afinidades, da comunidade.

Crie e evolua o seu sucesso pessoal e 
não se acomode nele.

Você tem recursos, habilidades e des-
trezas para fazer a diferença! O Brasil pre-
cisa despejar logo toda sua potência inte-
lectual, seus recursos materiais e humanos 
e suas reservas de racionalidade para colher 
os bons frutos antes que passe a somatória 
das circunstâncias favoráveis do quadriê-
nio 2013, 14, 15 e 16. Da indústria à praça 
de alimentação de shopping, do super-
mercado ao sabor em pedaços de pizza, os 
horizontes são profícuos para superação 

de limites. Sejamos estrelas emergentes na 
visão de 1 milhão de turistas estrangeiros, 
mais 3 milhões de brasileiros circulando...

Então, ponha um tubarão aí no seu 
tanque em 2013 e veja o quão longe você 
realmente pode chegar.

Todas as empresas devem se alinhar 
numa jornada rumo à cultura da inovação, 
A capacidade de inovar reside nas pessoas, 
pois são elas que criam, aprendem, ensi-
nam e promovem novas formas de fazer 
e pensar. Captar, desenvolver e reter o 
melhor talento torna-se fator de sucesso, 
dentro de um ambiente propício de diálo-
go onde cada um encontra espaço para se 
desafiar e criar o novo, nova fórmula, nova 
receita, novo tempero, novo sabor, nova 
loja, nova frente...

“O homem pessimista faz de cada desa-
fio um problema. O homem otimista e ins-
tigador faz de cada problema um desafio”. 

Pensem nisso!
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