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Virtuoso não é o gênio das idéias, mas o simples mortal capaz de realizar uma das muitas 
idéias que tem na vida, transformando-a em algo útil e produtivo. Como tornar reais as muitas 
oportunidades que a vida nos oferece, como identificar a sua oportunidade e como se 
identificar nela? Num empreendimento ou negócio, as oportunidades normalmente estão 
ligadas às nossas habilidades ou a áreas onde atuamos. Por mais óbvia que pareça, esta 
afirmação é determinante porque nossas habilidades e conhecimentos é que direcionam nosso 
interesse e permitem a primeira avaliação ou contato com uma possível oportunidade. Além 
disso, aí se concentram as possibilidades de acumular informações e seguir com uma boa idéia 
ou descartar um projeto absurdo.  
 
Procure identificar uma oportunidade para empreender no óbvio. Não imagine coisas 
complexas, mas as simples e óbvias. Quando acreditar ter encontrado a oportunidade, faça 
uma avaliação maior. Responda a algumas perguntas. Essa necessidade é só minha ou é de 
outros também? Se for só sua desista e busque outra, se é comum a muitos, siga adiante. 
Essa oportunidade é ocasional ou permanente? Se for ocasional, analise se o período da 
ocasionalidade é suficiente para manter o negócio vivo. Pense em possibilidades de completar 
períodos ociosos com outros trabalhos para subsistência do negócio. Se não conseguir, guarde 
a idéia para outra ocasião. Se for permanente, ou você conseguir completar a ocupação nos 
períodos ociosos, então eis uma oportunidade!  
 
A partir deste momento fique focado na possibilidade descoberta para complementar a análise 
de viabilidade e perceber possíveis desvios. Lembre-se de que, como a maioria das coisas da 
vida, as idéias também têm um ciclo: nascem, crescem, amadurecem e afloram com toda a 
força privilegiando aqueles que ousarem. Se não forem revitalizadas, morrerão.  
 
Nem sempre o empreendimento que você identificou pode ser viabilizado sozinho. Se sentir 
que o negócio é maior, busque aliança ou sociedade e possibilite o negócio. Existem inúmeras 
razões pelas quais não podemos tocar um empreendimento sozinho, como mostramos a 
seguir.  
 
1) Razão econômica sem capital ou sem financiamento o empreendimento não nasce.  
 
2) Razão de conhecimento não dominando o assunto, busque aliança com quem domina o 
tema  
 
3) Razão de tempo se a dimensão do negócio e as necessidades geradas por ele não 
permitirem um avanço dentro das suas possibilidades, o mercado o engolirá  
 
As sociedades servem para diluir riscos a serem assumidos. Devem ser complementares e 
nunca competitivas entre os participantes, assim o melhor de cada um dos sócios será em prol 
do negócio e não da disputa de quem faz melhor a mesma coisa. Sociedades entre pessoas 
com a mesma competência tendem ao conflito, pois cada um gosta de mostrar seus 
conhecimentos superiores sobre o assunto. Com isto quero dizer que duas pessoas que sabem 
fazer a mesma coisa ou têm a mesma competência não tem vantagem nenhuma em associar-
se. Ao passo que se cada um souber coisas diferentes a junção tende a ajudar muito a 
sociedade.  
 
Outra análise importante que deve ser feita antes de firmar uma sociedade é se os valores 
fundamentais de vida da outra pessoa, ou pessoas, são semelhantes aos seus. Sendo, não há 
o que temer, vocês têm os mesmos pilares estruturais que ajudarão a superar dificuldades, do 
contrário, é um complicador com que você terá que lidar para superar dificuldades que 
certamente advirão no empreendimento. Pois, além dos problemas naturais a serem 
superados, serão necessárias concessões sobre valores de vida de cada um, o que nem 
sempre é simples. Para não sofrer um revés no primeiro negócio ou empreendimento, cautela 
e divisão de riscos são atitudes prudentes.  
 



A busca de oportunidades é permanente. É bom ter em mente que num mundo que renova as 
necessidades com a velocidade dos computadores nenhuma idéia é definitiva, nem 
permanente. O empreendedor de sucesso deve estar aberto a mais burra das idéias e ações 
que o cercam. Se não enxergar naquela idéia o que fazer, certamente verá o que não fazer. 
Estar aberto às novidades é uma condição empreendedora, tentar entender, comparar com as 
coisas que você conhece e ampliar seus horizontes lhe dá uma vantagem permanente na 
análise das novas oportunidades.  
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