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O Sebrae não dorme no ponto. Há muitos anos oferece programas com os conceitos de 
economia criativa para pequenos empresários. Exemplos? Economia de energia, reciclagem, 
reaproveitamento de materiais para artesanato, serviços à agroindústria e cursos focados em 
jovens empreendedores. A ideia é lançar mão de soluções não convencionais para a 
preservação do meio ambiente, com o uso da reciclagem, e incentivar a adoção de práticas 
modernas de gestão, sempre visando o lucro. 
 
"A criatividade começa pela escolha do programa. Pode servir ou não. É preciso conhecer 
profundamente a natureza do negócio", diz José Carmo de Oliveira Vieira, consultor de 
marketing do Sebrae. Cabe ao empresário fazer adaptações. Ele cita uma iniciativa de 
proprietários de pizzarias no bairro de Santana, zona norte de São Paulo.  
 
Vários microempreendedores uniram-se para fazer compras e ganhar nos custos, em função 
da quantidade. "Nesta hora, o mais sábio é esquecer a concorrência", afirma. A partir daí, 
chegou à frente quem conseguiu, além de preço, oferecer um produto de melhor qualidade e 
agilidade na entrega. Também a Coca-Cola fez um trabalho fantástico junto a seus 
distribuidores em Bauru (SP). Ofereceu todo o aparato de merchandising para os pequenos 
varejistas e deu preciosas dicas para a melhoria da gestão. 
 
"Economia criativa não é baixar o santo", brinca Oliveira Vieira. "Estudar, estudar, estudar, 
porque, sem informação, não existe criação. Transpirar 99% do tempo. Criar é usar a razão e 
a percepção. Só depois vem a inspiração", diz o consultor. 
 
Ele conta que os alicerces do conceito foram construídos nos anos 50, com a evolução do 
processo administrativo de Peter Drucker. Segundo ele, a General Motors cresceu bastante à 
época, como a Toyota na década de 1960. Curiosamente, os japoneses adotaram as bem-
sucedidas práticas ensinadas por Edwards Demings, praticamente um desconhecido para os 
americanos. 
 
Oliveira Vieira dá um toque final ao empresário que aspira ser criativo. "É uma balela dizer que 
o cliente sempre vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar está o funcionário", diz. Sem o seu 
engajamento, nenhum negócio prospera. Ele tem de vestir a camisa, o que só acontece com 
regras claras de comunicação, treinamento e muita motivação.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 jun. 2009, Economia Criativa, p. F7. 
 


