
Empreendendo o inusitado 
Empreender significa identificar uma 

oportunidade de agregar valor e oferecer 
um produto ou serviço às pessoas e à socie
dade. Para isso, o empreendedor trabalha 
arduamente, convence outros a se envolver 
com a sua idéia ideia, seja como sócio, co
mo colaborador ou mesmo como financia
dor. Assim, compromete o seu sonho, o seu 
tempo, a sua energia, a sua saúde, o seu 
patrimônio de credibilidade, os recursos f i 
nanceiros que reuniu, bem como faz outras 
pessoas sonharem, acreditarem, se envol
verem e até arriscarem com ele. 

A identificação da oportunidade po
de partir da observação de falhas, do que 
falta ou se critica nos produtos e serviços 
a nossa volta. Pode ser, também, das di
ficuldades que sentimos ao nos depa
rarmos com determinadas situações. 
Exemplo: os prestadores de assistência 
técnica parecem funcionar com o mode
lo antigo de família, em que sempre havia 
alguém - uma mulher - em casa, 24 horas 
por dia. Portanto, quando você que traba
lha, não tem um familiar ou não tem em
pregada todos os dias, necessita de um 
conserto em casa, a maior dificuldade é 
encontrar alguém que o faça nos horários 
em que você estará em casa - à noite ou 
em fins de semana. 

E, olhe que essa situação não é tão inu
sitada assim. E, o que é inusitado? Aqui 
estamos empregando essa palavra no 
sentido de algo pouco comum, frequente, 
ou corriqueiro. Ou seja, algo mais raro, in
sólito, fora do ordinário - extra-ordinário. 

Empreender repetindo velhas fór
mulas - abrir um restaurante, ou uma 
pizzaria - pode até levar o empreende

dor ao sucesso. Mas, certamente, como es
sas ideias são comuns, parece mais difícil 
oferecer um diferencial, e se destacar dos 
demais competidores. 

Mas, se o empreendedor conseguir iden
tificar uma ideia ou percepção diferente, in-
comum, insólita, pode ser que tenha mais 
chances de se destacar, de sair na frente, e 
de oferecer algo inédito. Será que isso é tão 
difícil? Vejamos. 

Imagine que você tem um sonho de reali
zar uma viagem realmente diferente. Que vo
cê tem paixão pelos filmes do James Bond, que 
você gostaria de se sentir na pele desse perso
nagem, vivenciar algumas das incríveis situa
ções desse incrível agente secreto, entrar no 
ritmo e nas mudanças velozes de lugares, e de 
ser surpreendido pelo inesperado... Já pensou 
se houvesse um empreendedor que se dispu
sesse a realizar esse seu sonho? Pois é, e esse 
empreendedor existe. Há uma agência de via
gens que trabalha apenas realizando sonhos, 
concretizando a viagem apenas para você. 

Aí você pode me questionar: mas, quan
to dinheiro ganharia um empreendedor que 
se dedique a esse negócio? Certamente que 
esse exemplo é de um negócio de nicho, t i 
po boutique, não facilmente escalável e, por
tanto, os empreendedores que a ele se dedi
carem o farão não somente pelo dinheiro, e 
sim, por outros motivos, para eles tão fortes 
ou mais que o dinheiro. 

Digamos que você insista: quero uma ideia 
inusitada, que propicie a maior parte do ne
gócio, e mais resultado financeiro. Exemplo: 
na área de cosméticos, duas empreendedoras 
mineiras, da região produtora de café, resol
veram usar o café certificado como base de 
uma linha de cosméticos, criando a Kapeh, 

que já vende os seus produtos em muitos es
tados brasileiros e até exporta. 

Grandes ideias podem ser simples como a 
de usar uma nova matéria-prima. Também po
de ser a de criar uma facilidade que, ao mes
mo tempo, agregue saúde e valor ao cotidiano 
das pessoas. Citando dois exemplos antigos: 
o cereal de milho da Kellogg's, criado no início 
dos anos 1900, como um alimento saudável e 
rápido. Ou, o do macarrão instantâneo, criado 
por Momofuku Endo, em 1958, ao perseguir a 
ideia de uma comida decente e rápida para o 
trabalhador e, assim, deu nascimento a gigan
te Nissin Foods. 

Aí se você contra-argumentar dizendo que 
são exemplos inacessíveis, de empreendedo
res e de gigantes multinacionais estrangeiras, 
que tal a Risadaria, um festival de humor ide
alizado pelo Paulo Bonfá? E criar um produto 
para o cabelo da mulher afro-brasileira, dando 
maleabilidade e beleza aos seus cachos? Pois 
é, a Heloisa Helena Belém, a Zica, não se sa
tisfez com a inexistência de produtos e solu
ções específicas para o seu tipo de cabelo, e o 
de milhões de outras mulheres como ela, e, 
quem quiser pode consultar a história da qual 
resultou a rede Beleza Natural. 

Em um plano mais próximo ainda: que tal 
uma marcenaria que de fato se comprometa a 
fazer e instalar o seu armário em uma sema
na? Ou de uma clínica veterinária que cuide de 
animais deficientes? Ou de uma empresa que 
se dedique aos cuidados de pessoas com qua
dros degenerativos na casa delas? Ou de uma 
agência de viagens de organize passeios espe
ciais para a terceira idade? 

Portanto, ainda há muitas formas de se di
ferenciar e empreender o inusitado, e de en
contrar reais oportunidades de negócios! 
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 6, n. 34, p. 90, ago. 2011.




