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As oportunidades estão entre nós, em toda a parte; cada um tem de descobri-las e explorar

O país precisa de si. Crie a sua empresa

F
ala-se de empreender e da urgente necessidade 
de uma ampla geração de empreendedores pa-
ra criar riqueza e trabalho. E a pergunta inevitá-
vel é: em que campo empreender? Onde estão 
as oportunidades? Como descobri-las?

Uma resposta sumária seria do estilo: as oportunida-
des estão entre nós, em toda a parte; cada um tem de 
descobri-las e explorar. O que é oportunidade para um 
pode não ser nada para outro.

Podem-se apontar algumas linhas orientadoras para 
se detectar novos negócios, sendo certo que é cada qual 
que os vê ou não:

Primeiro: Faça o exercício de descobrir necessidades 
não-satisfeitas. Pode ser um produto que não existe ou 
não é ajustado; ou um serviço em falta: 

– Por exemplo, há pessoas idosas com desejos de 
usar um computador, ter ligação e usar a Internet 
para mandar mensagens, pesquisar no Google, etc. 
Acontece que surgem frequentes difi culda-
des, impasses ou esquecimentos e tem de 
se interromper a sessão. Disponibilizar um 
bom serviço, rápido, efi caz pode resolver o 
problema, pode ser uma ideia, de dar assis-
tência regular, instalando um antivírus, um 
dicionário, o Excel, e outros programas, para 
tornar o uso mais amigável, como um entre-
tenimento agradável; 

– Há muito cuidado com a saúde e alimenta-
ção: agricultura biológica, centros de fi tness, 
medicinas ayurvédicas ou alopáticas ou, ainda, 
a aromoterapia podem sugerir novas opor-
tunidades. 

– Há multidão de necessidades insatisfeitas: 
gente que vive só, atormentada com assaltos 
e roubos, precisando de passear; que neces-
sita de trabalhos de jardinagem, de electri-

cista, de canalizador, etc., receosa de que entre gente 
indesejada... 

Segundo: Identifi que as suas zonas de conforto. Pode-
se perguntar por que há nos EUA e na Índia tantas e tão 
boas empresas de IT? E por que há poucas na Europa? 
É que há muitos indianos que estudaram Engenharia 
em profundidade, nos IIT (Indian Institutes of Techno-
logy) e outras escolas de Engenharia, com particular 
queda para o raciocínio abstracto, com bom domínio 
das Matemáticas, que detestam trabalhos repetitivos, 
do tipo industrial, muitos dos quais emigraram para 
os Estados Unidos. E em IT quaisquer pequenos avan-
ços sobre uma situação-base, ou uma ideia de encurtar 
caminhos, pode levar a aplicações mais rápidas, mais 
efi cazes, induzindo a economias signifi cativas. Os estu-
dos e a propensão para certo tipo de actividade podem 
confi gurar tais zonas.

Terceiro: A experiência pode dar outra tranquilidade. 
Permite o conhecimento e mestria de uma certa activida-
de, criando uma familiaridade intuitiva com ela, que leva 
a descobrir modos de enriquecer e/ou ampliar as fun-
cionalidades do produto ou serviço. A atitude de “mãos 
na massa” é deveras importante, pois quase sempre as 
inovações são do tipo incremental; e só raramente do 
tipo disruptivo ou de uma novidade autêntica.

Quem trabalhou em turismo está à vontade com ele, 
por conhecer os matizes do negócio; quem trabalhou 
com aparelhos de visão ou de apoio à surdez sabe o que 
é valioso para o cliente. Experiência em agricultura faz 
seleccionar culturas rendíveis de alto valor, que hoje 
são tão necessárias.

Quarto: Peça conselho a pessoas prudentes. Dá uma 
garantia adicional às suas convicções; de que corre ris-
cos proporcionados, e que a ideia está bem concebida, 
com sentido comum. Muitas vezes, uma ideia partilha-
da é como ideia perdida, na obsoleta tradição de que “o 

segredo é a alma do negócio”; pedir reserva, sim.
Quinto: Inteire-se do tipo de novas empresas em cria-

ção. Isto ajuda a focar, concretizar ou ampliar as suas 
ideias. Aquelas empresas podem ser um indicador das 
necessidades da sociedade; podem ajudar a seleccionar 
mais fi namente entre as hipóteses possíveis. É interes-
sante visitar feiras especializadas, em ambientes e países 
particularmente inventivos, onde descobrir ideias ou 
artigos de novidade.

Sexto: Não viva obcecado pelo fracasso. Quem vive 
atormentado deve ir para funcionário. Uma falha é situa-
ção normal da vida, que faz pensar, sofrer e, sobretudo, 
aprender. Tiram-se lições para o futuro. É bom dispor de 
algum dinheiro, para que o fracasso, quando apareça, 
não o afunde. Na eventualidade de que as primeiras ten-
tativas não saiam bem, o dinheiro dá outra tranquilidade, 
“outro sono”... como em algum tipo de colchões...

Sétimo: Pense e não fi que paralisado. Actue! Não se-
ja jogador de bancada por toda a vida; é facil debitar 
máximas e sentenças. Importante é descer ao relvado, 
ao campo de jogo..., fazer e ver os efeitos. Começar 
com uma prova limitada; e, então, surgem mais ideias, 
enriquecimento da ideia original, com vislumbres de 
mais aplicações...

Oitavo: Procure facturar quanto antes. Não havendo 
grandes investimentos iniciais, as operações não devem 
demorar a alcançar o seu equilíbrio. As mudanças são 
velozes e aparecem tecnologias mais performantes, 
pelo que não pode perder de vista a recuperação do 
investimento.

Nono: Pense pequeno e realize com a máxima per-
feição. Assim a ideia pode ser rapidamente replicada, 
porque foi estudada em pormenor; e o negócio cresce. 
Ideias realizadas com defi ciências não servem de modelo; 
o negócio cresce trôpego, sem rendibilidade desejada. 
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