
ertamente, você já ouviu fra
ses do tipo: a necessidade me 
fez mudar. É nas situações 
de dificuldade que a gente 

aprende. E, até mesmo o velho ditado 
popular: a oportunidade faz o ladrão. 
Embora esta última tenha uma conota
ção negativa, se observarmos bem, tem, 
também, um fundo de verdade e sabe
doria, sobretudo para o mundo empre
sarial, afinal, podemos dizer que a opor
tunidade faz o empreendedor. 

Da falta de profissionalização se deu 
uma cooperativa de artesãs. Ao unir o 
esporte com a profissão, criou-se um 
escritório de arquitetura referência 
em projetos esportivos. Das dificulda
des vividas como estudante no exte
rior nasceu a agência de intercâmbio na 
Austrália. Todos, exemplos de pessoas 
comuns, que, a partir de uma necessi
dade pessoal, observada no mercado ou 
situações vividas como cliente, transfor
maram essas experiências em um lucra
tivo empreendimento. 

Com certeza, as histórias dos empre
endedores e as recomendações do espe
cialista ajudarão a você exercitar o olhar 
de estrangeiro e identificar alguma boa 
oportunidade de negócio. 

IDENTIFICANDO AS 
NECESSIDADES 

Não basta querer ser empreendedor, é 
preciso ter visão empreendedora, garan
te o especialista em marketing empresa
rial e esportivo, Jorge Avancini. De acor
do com ele, estar atento aos detalhes, 
observar o mercado, identificar a neces
sidade e/ou a possibilidade de desen
volver um novo produto ou serviço são 
peçaschave para se tornar um empreen
dedor de sucesso. "Essa habilidade é fun
damental, pois, traz benefícios diretos 
ao empreendedor, que deve estar ligado 
em tudo o que está em sua volta. Olhar, 
perguntar, observar, pesquisar e estudar 
as alternativas ajuda e muito na monta
gem e abertura de um negócio, assim co
mo na busca da solução de problemas e 
oportunidades", avalia. 

Ele complementa exemplificando ma
neiras de levantar tais necessidades - do 
cliente ou de uma demanda de mercado. 

"Ir para a rua é uma das melhores ferra
mentas. Observar as suas prioridades 
pessoais. A partir de então, faça muitas 
perguntas; observe também as vonta
des do mercado, das pessoas, o compor
tamento dos clientes, dos consumidores 
dos seus possíveis clientes, o que a con
corrência está fazendo, o que tem de no
vidade no mercado etc", orienta. Como 
segundo passo, a recomendação é envol
ver outras pessoas em seu projeto, acredi
ta Avancini. "Troque ideias, envolva ou
tras pessoas. Faça seu cliente ficar com
prometido como o projeto, pesquise o te
ma nas bibliografias existentes, use a in
ternet. Planeje as ações a serem tomadas 
para poder atender às expectativas dele; 
e, fundamentalmente, como falei ante
riormente - vá para o campo. Observar o 
mercado é a melhor solução para o seu 
problema", reforça o especialista. 

UNINDO 0 ÚTIL AO AGRADÁVEL 
E foi justamente um estudo sobre 

o mercado de um bairro da cidade de 
Toledo, interior do Paraná, que levou 
à criação da Cooperativa de Mulheres 
Sociais em Ação (Coopermesa). A presi
dente da Cooperativa, Geni Theobaldi, 
conta como se deu o empreendimento. 
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"Há pouco mais de quatro anos tudo não 
passava de um projeto acadêmico, cujo 
objetivo era descobrir, por meio de pes
quisas, qual era a necessidade das mu
lheres de baixa renda e baixa escolarida
de, idade acima de 35 anos, com mais de 
dois filhos. Ao final da pesquisa, verifi
cou-se que havia a importância de ter no 
bairro um empreendimento que viesse 
ajudar na capacitação dessas mulheres, 
por meio de ações empreendedoras e 
que assim, pudessem ajudar a si mesmas 
e suas famílias. Quando assumi o proje
to, hoje cooperativa, tinha como objetivo 
oportunizar para as mulheres melhoria 
de suas condições de vida dando a elas 
a oportunidade de aprender uma profis
são e a administrar seu próprio negócio. 
Aprendemos umas com as outras, pois 
não podíamos pagar um profissional pa
ra nos ensinar, e hoje, com 20 associadas, 
nosso trabalho é visto como um meio de 
transformação de vida de mulheres que 
não tinham opção", relata. 

"Desde o início, trabalhamos na con
fecção de bolsas, sacolas reutilizáveis, 
pastas para eventos, estopas para ofici
nas mecânicas e gráficas, e serviços de 
acabamento para facções. Nossa princi
pal matéria-prima são os malotes e ca

misetas que os Correios 
repassam para nós. Os 
malotes são abertos, se
parados os metais e la
vados; depois passam 
para a produção. As ca
misetas são cortadas e 
transformadas em pa
nos de limpeza. As que 
estão em boas condi
ções, usamos para tra
balho social, transfor
mando-as em cobertas 
para creches, roupas pa
ra pediatria do hospital, 
e algumas, em blusas fe
mininas customizadas. 
Esses produtos que an
tigamente eram incine
rados, e hoje, por meio 
do Programa Eco Postal, são desti
nados às associações e cooperativas, 
têm nos auxiliado na manutenção do 
nosso empreendimento, pois, é com a 
venda do resultado da reciclagem que 
temos os recursos para a compra das 
máquinas e outros produtos para a 
continuidade do nosso trabalho. Com 
essa parceria, aprendemos a transfor
mar materiais tornando a vida deles 
mais longa com a transformação e, 
com isso, levando mais tempo para 
estarem na natureza poluindo. O tra
balho de inclusão social é árduo, po
rém, compensador. Passaria por tudo 
de novo porque valeu a pena." 

ATRELANDO PROFISSÃO 
E ESPORTE 

Enquanto as mulheres da Coo-
permesa buscavam a profissionali
zação, o arquiteto Celso Grion apro
veitou a oportunidade de aliar os co
nhecimentos profissionais às suas 
aptidões esportivas. Resultado disso? 
Nasceu a Effect Arquitetura - referência 
em projetos esportivos. "Fui atleta fe
derado em atletismo por 12 anos, assim 
como em handball e natação, vivendo 
e acompanhando o desenvolvimento 
do esporte nacional por todo esse tem-

po. Desde a época da faculdade, acre
ditava muito que, em algum momento, 
haveria uma virada, com a valorização 
do esporte e a retomada das constru
ções esportivas no Brasil há tanto tem
po abandonadas. Até a minha formatu
ra, procurei estudar e me especializar 
mais no assunto em que tanto conhecia 
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por vivência própria, tentando adaptar 
ao pouco conteúdo existente até então. 
Após formado, segui caminhos diversi
ficados dentro da área de construção ci
vil porém sempre sonhando em algum 
dia poder participar e contribuir com 
algo que foi tão importante na minha 
formação e na minha vida. Hoje, pres
tamos serviços na consultoria, planeja
mento, viabilidade, desenvolvimento, 
acompanhamento e gerenciamento de 
projetos e obras." 

Atualmente, a empresa tem dois nú
cleos de negócio, um voltado exclusiva
mente à arquitetura esportiva e outro 
ao mercado corporativo e varejo com 
clientes como Itaú, Sagatiba, OAS entre 
outros. "Como realmente aconteceu? 
Foi um pouco de sorte estar no lugar 
certo na hora certa, enfim, de não desis
tir do meu sonho. Mas, também, acredi
to que é preciso ter uma base comporta
mental sobre o que é ser empreendedor. 
Posso citar alguns fatores que foram 
imprescindíveis na minha vida profis
sional: proatividade, perseverança, ino
vação, atualização, planejamento, con
trole, organização, gestão, know-how e 
muito amor pelo o que faço." 

DE ESTUDANTE A 
EMPREENDEDOR 

E, além de um sonho, as dificuldades 
vividas na pele também podem ser estí
mulo para mais um brasileiro se tornar 
um empreendedor. Essa é a história do 
diretor da Information Planet, Maurício 
Pucci. "Cheguei à Austrália para o meu 
primeiro intercâmbio e, como todos os 
brasileiros da época, falava pouco inglês, 
quase nada de dinheiro e muitas dúvi
das sobre como aproveitar ao máximo a 
experiência. Percebi que os estudantes 
brasileiros, assim como eu próprio vi
vi, necessitavam de ajuda para se adap
tar ao país, dicas de transporte, acomo
dação, banco, visto etc... Essa carência 
de informações que eu experimentei na 
pele abriu meus olhos para a oportuni
dade de criar uma agência que viesse a 
suprir essa necessidade. Então, em 1996, 
inaugurei a agência Information Planet, 
que na época nasceu com o nome de 
Information Brazil, em Sydney." 

"Começamos buscando estudan
tes no aeroporto e dando assistência 
em relação a escolas, acomodação e 
dúvidas em geral. O mercado brasilei
ro cresceu e, junto com ele, outras na
cionalidades passaram a nos procurar 
com o mesmo tipo de dúvida. Hoje, so
mos uma network mundial de agências 
e, com muito orgulho, a agência brasi
leira que mais envia estudantes para a 
Austrália. No início, as escolas e o gover
no sabiam pouco sobre o potencial do 
mercado brasileiro e, com alguns meses 
de operação, consegui mostrar o poten
cial do mercado para as escolas, que a 
partir de então, apoiaram a operação da 
Information, oferecendo condições es
peciais para estudantes brasileiros, co
mo preços diferenciados em relação ao 
mercado europeu e asiático, que con
tribuíram para o desenvolvimento da 
agência e aumento de estudantes brasi
leiros no país." 

"Juntamente com as escolas, conse
guimos mostrar ao governo o potencial 
do Brasil em trazer estudantes interna
cionais para a Austrália, o que permitiu 
uma mudança no nível de vistos, essas 
condições permanecem até hoje e favo
recem todas as agências que atuam no 
mercado. Além disso, busquei enten
der e catalogar serviços para estudantes 
que já existiam, mas, desta vez, tudo em 
português. A partir daí, o crescimento 
foi natural e a indicação pelo meu ser
viço era feita pelos próprios interessa
dos - vantagens de ser o primeiro neste 
seguimento. Começamos com nenhum 
cliente e hoje com mais de 25 agências 
espalhadas pelo mundo, já somamos 
mais de 25 mil estudantes que conta
ram com nossos serviços para Austrália, 
Canadá e Nova Zelândia. Acredito que 
o sucesso é uma consequência de algo 
que seja feito com prazer e muita dedi
cação, além de poder contar com pes
soas competentes ao seu lado, pois nin
guém faz nada sozinho e, para isso, não 
acredito que exista uma fórmula pronta, 
apenas reforço: prazer, dedicação e, aci
ma de tudo, saber dividir para multipli
car, contando com outras pessoas que 
possam contribuir com a concretização 
do seu sonho". 
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 6, n. 34, p. 42-44, ago. 2011.




