
Sem ignorar o modelo tradicional
de marketing e comunicação,
a agência procura independência
ante práticas convencionais.

Parte da premissa que os
funcionários unidos pensam
melhor do que isoladamente
em suas áreas de atuação.
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Novas respostas para
velhas perguntas
Teste seus conhecimentos de negócio! Dos itens a se-
guir, quais você tem algum conhecimento? SWOT,
análise BCG, posicionamento, plano de negócio ou PM-
BOK?Se fez algum curso na área de negócio, já anali-
sou pontos fortes e fracos de uma organização e oportu-
nidades e ameaças do seu ambiente de negócio. Refle-
tiu sobre a relação entre vacas, cachorros, estrelas e
outros questionamentos existenciais na análise BCG. E
ainda definiu o posicionamento estratégico da empre-
sa no mercado, que depois orientou a elaboração de
um plano de negócio, que, por sua vez, foi desdobrado
em projetos seguindo o PMBOK.

Mais um teste. E agora? Quais itens tem familiarida-
de? Customer development, lean startup , scrum, pivô
ou business model canvas? Se você só sabe o que é um
pivô, e mesmo assim, com alguma relação odontológi-
ca, é melhor se desesperar. No mínimo, você não tem
entendido como boa parte das ideias mais inovadoras
têm chegado ao mercado nos últimos anos.

Há 20 anos, os empreendedores mais bem preparados
nem sabiam o que era BCG, SWOT ou plano de negócio.

Outros que fundaram
seus negócios há cerca
de 10 anos, até conhe-
ciam estes instrumen-
tos, mas poucos escreve-
ram um plano de negó-
cio. Destes poucos, ra-
ros foram os que conse-
guiram utilizar o docu-
mento final pois quase
nada funcionou e ainda
tiveram que alterar a
ideia inicial de negócio
diversas vezes até o mo-
mento em que consegui-
ram desenvolver um

conceito de negócio que fosse realmente vencedor.
Mas há uma nova geração de empreendedores ino-

vadores que, propositalmente, ignoraram todas as
questões do primeiro teste. Será que Chad Hurley e
Steve Chen, fundadores do YouTube, chegariam a al-
guma conclusão se tivessem feito uma análise SWOT
do negócio? Mas de qual negócio? Eles nem tinham
um, quando começaram.

Estes novos empreendedores nem sabem quem é Phi-
lip Kotler ou Michael Porter, mas não perdem um even-
to com Steve Blank e Eric Ries. O primeiro criou o con-
ceito de Customer development. Uma abordagem que
defende que primeiro é necessário descobrir, validar e
conquistar clientes para só depois pensar em construir
um negócio. Analise a trajetória de Twitter, Google,
Youtube, eBay e concordará com Blank. O segundo reu-
niu métodos como o lean manufacturing e desenvolvi-
mento ágil de sistemas como o Scrum, que entram em
choque com o PMBOK, para criar o agora venerado con-
ceito de lean startup, que prega que um negócio pode
ser construído em pleno voo a partir de interações e
feedbacks dos clientes. Além disso, este negócio pode
ter “pivôs”, momentos em que, diante dos novos co-
nhecimentos, a empresa altera sua atuação na direção
que pareça mais promissora. Mas ainda restava o desa-
fio de visualizar um negócio que poderia ser bastante
flexível. Surge em cena o business model canvas, uma
ferramenta visual cocriada por Alexander Osterwalder
e dezenas de outros criativos e que está em dez de dez
eventos bacaninhas de planejamento de negócios ao re-
dor do mundo. Era o substituto de plano de negócio tra-
dicional que faltava. Mas voltado aos testes... Se respon-
deu rapidamente o primeiro mas gaguejou no segundo,
não está na hora de você trocar o seu pivô? ■

Busca pela melhor solução
no ambiente digital integrando
comunicação, marketing
e tecnologia.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 07 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 19.
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