




Enquanto isso acontecia, as linhas de cruzeiros 
t inham uma estratégia em potencial para salvar 
seus negócios: os cruzeiros de férias. Eles surgi
ram nos anos de 1930, quando alguns navios des
sas companhias navegavam pelo caribe nos meses 
de inverno, uma forma de usar as embarcações 
quando o mar violento dos meses frios tornava a 
travessia do Atlântico impossível. Finalmente, em 
1965, quando um novo porto foi aberto em Miami, 
o negócio dos cruzeiros de férias e diversão teve 
um boom de crescimento. 

As grandes companhias, no entanto, perderam 
a oportunidade que fez a diferença no ramo. Elas 
viram sua lucratividade despencar enquanto de
zenas de novas empresas, incluindo Royai Carib-
bean e Carnival, adaptavam navios existentes 
para oferecer cruzeiros de diversão em um nível 
de especialização nunca antes visto, criando toda 
uma categoria de produtos que continua a crescer 
até hoje. 

Da mesma forma, líderes e empreendedores se 
deparam com oportunidades lucrativas a toda 
hora e, depois, desesperam-se quando alguém se 
aproveita da estratégia perdida. Por que isso acon
tece? Na maioria das vezes, isso decorre de uma 
tendência natural da humanidade, conhecida co
mo "tendência de confirmação". As pessoas tendem 
a notar dados que confirmam suas atitudes e cren
ças atuais e ignoram - ou desacreditam em - in 
formações que possam ser contrárias às ideias que 
já têm na cabeça. 

Apesar de ser difícil superar a tendência da 
confirmação, isso não é impossível. Você pode 
aprimorar sua habilidade em revelar oportuni 
dades escondidas ao aprender a prestar atenção 
em pistas sutis a seu redor. Tais pistas podem 
ser contradições, incongruências e anomalias 
que não se encaixam nas "verdades" assumidas 
sobre o que deveria acontecer desse momento 
em diante. 

A q u i está minha lista das dez maiores pistas 
para encontrar oportunidades de avanço escon
didas, observáveis em uma grande variedade de 
indústrias, países e mercados. Se você perceber 
uma ou mais das seguintes pistas à sua volta, uma 
oportunidade para o crescimento de sua empresa 
pode estar na próxima esquina: 









Se você encontrar algo incongruente no mercado 
como esses exemplos, você pode estar diante de uma 
pista que mostra que o que você pensava não mais re
flete a realidade. A partir daí, você estará mais apto a 
descobrir as realidades que pode ter ignorado - e que 
seus concorrentes ainda não descobriram. 

Comece se perguntando: "Qual é a coisa mais ines
perada acontecendo em seus negócios nesse momento?" 
Quais são os concorrentes que estão se dando melhor 
do que o esperado? Quais são os clientes que estão se 
comportando de maneira inesperada? Dê uma olhada 
na lista das dez pistas. Líderes de vendas que constan
temente notam e exploram essas anomalias aumentam 
suas chances de encontrar oportunidades crescentes 
antes que os outros o façam. 
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