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"O futuro não é mais o que costumava ser", afirmou o escritor Michael Cassutt. O 
mundo, o mercado e os consumidores mudam o tempo todo. E as empresas, para 
sobreviver, também precisam se adaptar. E não existe lugar melhor para perceber 
essas mudanças do que as ruas. Muitos empresários, isolados em seus escritórios de 
vidro, deixam de ter contato com seu consumidor. Isso é um erro. Como dizia um 
famoso seriado de TV, "A verdade está lá fora". Veja estes exemplos: 
 
Nos anos 50, um mascate vendedor de roupas em São Caetano do Sul percebeu uma 
tendência: o número de nordestinos vindos para São Paulo era cada vez maior. Esses 
migrantes não conseguiam comprar em parcelas nas lojas, porque não tinham CPF, 
conta em banco nem outras garantias. Além disso, muitos eram analfabetos e não 
conseguiam preencher as longas fichas. Vendo nisso uma oportunidade, o camelô 
imaginou montar uma loja especialmente voltada para esses migrantes, onde a única 
exigência para as vendas a prazo seria o comprovante de residência. Aceitaria também 
como assinatura a impressão digital, sem necessidade de preencher nenhum papel. 
Para batizar a loja, ele imaginou um nome que deixasse evidente o seu público-alvo. 
Foi assim que Samuel Klain criou as Casas Bahia. Atualmente, a maior rede de varejo 
de eletrônicos e móveis do país. 
 
Outro exemplo: em 2002, um empresário paulista fabricante de suco em pó passava 
as férias nas praias de Fortaleza. Como era um dia de muito sol, ele resolveu comprar 
água de coco na barraca mais próxima. Mas o produto já tinha acabado. O empresário 
percebeu a grande procura e imaginou como aquele mercado deveria ser grande. 
Como estava decidido a tomar a bebida, ele voltou para o hotel e pegou uma água de 
coco em caixinha no frigobar. Mas, para sua decepção, o sabor era horrível. Vendo 
uma oportunidade, imediatamente o empresário voltou para São Paulo decidido a criar 
um suco em pó com esse sabor. Seis meses depois de pesquisas e testes, era lançado 
em São Paulo o primeiro suco em pó sabor água de coco do mundo. Atualmente, o 
Camp Água de Coco é um dos carros-chefe da empresa em vendas.  
 
Mais uma oportunidade disfarçada: no começo dos anos 90, em Brasília, o iatista 
amador Adriano Sabino reparou num material usado na flutuação de veleiros. Uma 
espuma que, mesmo furada, não afundava. Observando a preocupação das mães com 
os filhos pequenos nas piscinas e no mar, ele teve a idéia de fabricar bóias para as 
crianças usando o produto. Meses depois, eram lançados os Spaguettis, aquelas bóias 
de espuma de cores fortes. Atualmente, sua empresa, a Toy Power, já vendeu cerca de 
2,5 milhões de unidades e exporta seus produtos para Suécia e Alemanha.  
 
Por isso, não se limite a ler jornais e revistas e ver tendências em apresentações de 
DataShow. Saia do escritório, converse com seu consumidor, vá ao encontro do povo. 
Até porque, se você não pensar diferente, seu concorrente vai pensar. Como dizia o 
Conde de Von Moltke: "Se o inimigo tem apenas duas alternativas, ele optará pela 
terceira". 
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