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Guilherme Pizzini fala sobre as práticas que garantem o sucesso de projetos voltados à web. 
Confira! 
 
Integridade e comprometimento bem como o empenho na busca por inovações e aprendizado 
são características conhecidas e valorizadas em profissionais da geração Y. 
 
A objetividade e a busca por uma rápida ascenção profissional faz com que, nem sempre, 
estes profissionais tenham belas histórias, pois ela não é conquistada apenas de com muito 
trabalho, doação e empenho, uma vez que além de uma boa ideia, é fundamental aliar todas 
as características da geração Y a um bom planejamento. 
 
A tecnologia e o vasto acesso à informação são ferramentas acessíveis e comuns para a 
atuação deste profissional. Entretanto, por hábito, eles acabam colocando em prática suas 
ideias inovadoras e deixam de lado o fator planejamento. Exemplo disso são empresas que, 
quando começam a ter lucro, se “empolgam” com os investimentos em publicidade e, em 
pouco tempo, acabam tendo problemas financeiros. 
 
A falta de experiência no dia a dia do negócio ou mesmo a ansiedade em conquistar resultados 
e atingir o rápido crescimento podem diagnosticar esta lacuna. É preciso pontuar que sucesso 
e ascensão profissional somente serão alcançados quando combinados as características da 
geração Y e alguns conceitos que não perdem a validade, tais como planejamento, estudo de 
mercado, entendimento de oportunidades e ameaças, estratégias de ação e velocidade em 
contornar problemas. 
 
Essa combinação facilita a atração de oportunidades e a retração de ameaças. Já a falta disso 
faz com que as empresas acabem consumindo seus recursos de forma errada. 
 
O que esta geração tem a oferecer? 
 
Qualificação acadêmica, em alguns casos, acaba compensando a falta de experiência, 
entretando, não é o suficiente para conduzir o crescimento. O ideal é unir as duas coisas. Se o 
empreendedor não tem qualificação acadêmica condizente com o seu negócio, é importante 
que ele procure estudar o máximo possível sobre aquele mercado, com base em cases de 
sucesso e até mesmo em erros já cometidos por outros empreendedores. 
 
Assim, aproveitar as características positivas que a geração Y possui, aplicando os conceitos 
que, sabidamente, funcionam podem aferir a novos negócios sucesso sustentado. 
 
A mensagem que muitas vezes fica é que basta ser jovem, motivado e ter uma ótima ideia, 
mas a prática nos mostra que é fundamental unir tudo isso a uma boa gestão, embasada em 
conceitos já citados aqui, como planejamento, base acadêmica, práticas de mercado e, 
principalmente, muito trabalho.  
 



Como converge internet, gestão jovem e ideias inspiradoras nos dias atuais? 
 
A internet, por ser um ambiente de fácil acesso e informações praticamente ilimitadas, 
contribuem para que as ideias, independentemente se advindas de pessoas da geração Y ou 
não sejam colocadas em prática. Talvez a diferença esteja no fato de que as pessoas da 
geração Y se empenham muito para transformar ideias em realidade. Isso faz com que esses 
dois pontos funcionem com grande sinergia em uma gestão jovem, que necessariamente está 
atenta a novas tendências e se adapta com grande velocidade aos novos ambientes e 
mudanças de cenário. 
 
De que modo ideia, espaço e planejamento de projetos web devem acontecer em um 
projeto web e quais são as principais dicas em cada processo? 
 
Ideia, espaço e planejamento são fundamentais para o sucesso de qualquer projeto. Uma 
grande ideia só resultará em sucesso se houver um bom excelente planejamento. Este, por 
sua vez deve prever ou antever algumas situações, como a identificação de oportunidades e 
ameaças, a necessidade de contratação de pessoas e o mapeamento do mercado de atuação. 
Mas, independente de nossa ansiedade ou vontade de ver tudo acontecendo de maneira rápida 
e sem erros, tudo passa por uma curva de aprendizado.  
 
O tempo em que identificamos cada detalhe a ser corrigido ou cada ponto positivo identificado 
deverá ser potencializado. 
 
Quais foram as principais mudanças diagnosticadas no site olho no click após seu 
lançamento? 
 
Do início do projeto ao lançamento e até os dias atuais, muitas mudanças ocorreram e nem 
sempre foram perceptíveis aos clientes ou por pessoas de fora da empresa. 
 
Isso porque sabemos que o interesse pelos produtos muda, assim como os horários em que as 
pessoas pretendem participar de nossos leilões. Além disso, para interagir com empresas com 
modelos de negócio diferentes, consolidadas ou não em seus mercados, é preciso adequar a 
forma de atende-los para produzir ações de grande sucesso. 
 
Guilherme Pizzini é Diretor e sócio fundador do Olho no Click, portal de leilão virtual, 
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