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The MisfiT econoMy
- eMpreendedores criaTivos
e desajusTados

Que empreender é uma tarefa complicada 
a maioria de nós sabe. Todos conhecemos 
histórias e casos de conhecidos, amigos, 
colegas, que já tentaram desenvolver seu 
próprio negócio e das alegrias e dificuldades 
relacionadas a esse processo. Mas por acaso, 
você já imaginou que tipo de desafio um 
empreendedor que trabalha com um nicho 
de mercado fora do padrão enfrenta?

Fora do padrão? Como assim, fora do 
padrão? Tipo um hacker, que invade sistemas 
para roubar informações? Ou alguém que 
faz parte de uma máfia? Quem sabe um 
gângster? Como que um amish, religião que 
não permite o uso de eletricidade, motores e 
basicamente nenhuma evolução tecnológica 
consegue empreender com sucesso? São 
pessoas que foram obrigadas a ver o mundo 
de maneira diferente, já que o ambiente 
onde elas se encontram tem mais desafios 
do que estímulos.
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A convidada desta edição do KES é 
Alexa Clay, uma das autoras do livro 
“A economia dos desajustados”, que 
mostra o quanto a inovação pode surgir 
de lugares inesperados. Alexa é fundadora 
da Wisdom Hackers e co-fundadora da Liga 
dos Intraempreendedores, que busca criar 
mudanças dentro de grandes organizações. 
Ela também escreve e aparece em revistas 
como Fast Company, Forbes, Wired, Dazed 
and Confused, VICE, Harvard Business Review, 
The New York Times, e MTV, onde fala sobre 
transição econômica, empreendedorismo 
social e angústia tecnológica.

Depois de entrevistas inusitadas com pessoas 
como os hackers que citamos anteriormente, 
líderes de gangue, artistas, religiosos entre 
tantos outros empreendedores desajustados, 
Alexa conclui que muitas estratégias de 
inovação estão baseadas na idéia de que, uma 
das maiores vantagens em qualquer mercado, 
é a de quem se adapta melhor ao meio, mas 
defende justamente o contrário, do quão 
necessário e importante é conhecer o lado 
dos questionadores, o lado daqueles que não 
aceitam a vida como ela lhe é apresentada, 
que precisam buscar soluções geniais para 
desafios que um negócio tradicional não 
enfrenta. Certamente não existe ninguém 
melhor preparada para nos mostrar esse outro 
lado do que Alexa Clay.
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www.wisdomhackers.com/


Conheça algumas das pessoas da economia 
e do empreendedorismo informal

https://www.fastcodesign.com/1679537/the-rise-of-the-misfit-
economy

Boris Johnson, prefeito de Londres, sugeriu que uma das melhores maneiras para lidar 
com jovens revoltados é estimular o empreendedorismo. Conheça a história da TSBC - The 
Small Business Consultancy e da Apps for Good, duas empresas que trabalham com jovens 
que, tradicionalmente, não teriam oportunidades no mercado de trabalho devido ao seu 
comportamento.

http://www.economist.com/blogs/schumpeter/2012/10/unusual-entrepreneurs

Alexa Clay conta como 
começou a se interessar 
pela economia dos 
desajustados

https://www.youtube.com/
watch?v=GEemHf43_0E&app=desktop

Como Bridget Achieng construiu um império 
da moda em Nairobi começando com apenas 
60 dólares e a visão de quem cresceu na 
maior favela da cidade.

https://nextcity.org/features/view/the-improvisers-nairobis-
youth-confront-a-future-with-few-formal-jobs

Você já deve ter cruzado com eles por 
aí, eles não são captados pelo radar 
cultural, são invisíveis dentro das 
corporações, aqueles profissionais que 
são tolerados, mas não acolhidos, mas 
eles sobrevivem e persistem, e acabam 
desenvolvendo novas estratégias e 
novas regras dentro de seus trabalhos.
https://www.fastcompany.com/40529/practical-radicals

AquI sEpArAMos Alguns lInks pArA quE você sAIbA 
MAIs sobrE coMo EstE tEMA já Está no cotIdIAno 
dAs dInâMIcAs coMErcIAIs:

Conheça 10 histórias de empreendedores 
bem sucedidos que já passaram um bom 
tempo atrás das grades

https://www.inc.com/will-yakowicz/ss/ex-con-entrepreneurs.
html

Um dos princípios fundamentais que devemos 
aprender com os “misfits” é o planejamento de 
negócios feito horizontalmente. É preciso ter 
colaboradores próximos, mas é fundamental 
ter os “inimigos” mais próximos ainda.

https://www.forbes.com/sites/johnkluge/2013/12/16/3-
things-drug-dealers-and-misfits-can-teach-you-about-
business/#7e1c998397d8

https://www.forbes.com/sites/johnkluge/2013/12/16/3-things-drug-dealers-and-misfits-can-teach-you-about-business/#6f94ef9c397d
https://youtu.be/GEemHf43_0E
https://www.inc.com/will-yakowicz/ss/ex-con-entrepreneurs.html
https://www.fastcodesign.com/1679537/the-rise-of-the-misfiteconomy
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