


CARLOS DOMINGOS é empresá-
rio, palestrante e publicitário. Com 
25 anos de atuação na comunica-
ção para grandes marcas, tornou-se 
um dos criativos mais premiados do 
país, fundou sua agência que foi ad-
quirida por um grupo internacional 
e atuou como CEO da McGarry-
Bowen. Unin do a experiência de 
criativo, executivo e empreendedor, 
sua ambição agora é auxiliar pessoas 
e empresas a incorporarem a menta-
lidade Oportunidades Disfarçadas, 
que há mais de 200 anos vem impul-
sionando o mundo dos negócios. 

O conceito Oportunidades Disfarça-
das está por trás das maiores marcas 
e produtos. Empresas disruptivas 
como Netflix, Uber e  Airbnb surgi-
ram a partir de limitações de recur-
sos, clientes insatisfeitos ou falhas na 
prestação de serviços. Mas essa men-
talidade não é nada recente: há mui-
to tempo vem impactando o mundo 
dos negócios. Aprenda a pensar como 
os maiores líderes e empreendedores 
da história, que veem oportunidades 
onde a maioria vê apenas problemas.

“Obstáculos são obstáculos 
apenas se você pensar que são 
obstáculos. De outro modo, 
são oportunidades.” 
Jeff Bezos, fundador da Amazon

“Eu vejo muitos jovens reclamando 
das dificuldades do Brasil. Mas, se 
tem problema, tem oportunidade.” 
Jorge Paulo Lemann, fundador da 
3G Capital

“Todos os dias descobrimos algo 
novo que é ou um novo problema 
ou uma nova oportunidade.” 
Steve Jobs, cofundador da Apple

“Lembre-se, uma recessão geral 
em uma indústria é, muitas vezes, 
uma oportunidade de compras.” 
Warren Buffett, megainvestidor 
americano

“Cada problema social e global é 
uma oportunidade disfarçada.” 
Peter Drucker, pai da administração 
moderna

“Você pode não ver assim no início, 
mas todo e qualquer problema que 
encontra é uma oportunidade.” 
Ray Dalio, megainvestidor 
americano

“Os maiores problemas 
do mundo são as maiores 
oportunidades do mundo.” 
Peter Diamandis, cofundador da 
Singularity University

“Se você cria uma solução para 
um problema que muitas pessoas 
têm, é muito fácil vender seu 
produto para o mundo.” 
Kevin Systrom, cocriador do 
Instagram

“No mundo dos negócios, devemos  
procurar os problemas, e não fugir deles.”  

Carlos Domingos

Depois do sucesso de Oportunidades disfarçadas, com mais de 100 mil 
exemplares vendidos, Carlos Domingos volta a analisar a poderosa 
mentalidade de empresas e empresários que enxergaram, em momen-
tos de crise, formas de revolucionar seu mercado e impulsionar sua 
trajetória pessoal.

Surpreendente e inspirador, este novo livro amplia o tema, trazendo 
também histórias de invenções transformadoras para a humanidade, 
reconstrução de grandes cidades e muito mais.

São quase 200 novos casos de soluções nascidas de pequenos obstá-
culos ou mesmo de grandes tragédias – um verdadeiro catálogo de 
ideias criativas e originais para as mais variadas dificuldades vividas 
por empresas de todos os tamanhos.

Aqui você vai descobrir que:

 Uber, Netflix e Nubank foram criadas por clientes insatisfeitos
 Las Vegas e a IBM cresceram impulsionadas por crises econômicas
 O drone foi desenvolvido por um jovem desempregado
 O Instagram, a Super Bonder e o Teflon são resultado de erros
 Adidas, Puma e Volkswagen se beneficiaram da concorrência feroz

Novos negócios, caminhos de inovação, brechas de mercado, produ-
tos a serem aperfeiçoados: tudo isso pode estar a um problema de 
distância de você. Oportunidades disfarçadas 2 é leitura indispensá-
vel para quem deseja estimular a criatividade e ser bem-sucedido no 
mundo competitivo em que vivemos.
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2Histórias reais de pessoas e empresas que transformaram
problemas em grandes oportunidades
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