
Muito se fala da criatividade e
do empreendedorismo caracte-
rísticos do brasileiro. Pois é jus-
tamente da conjunção dessas
duas particularidades que cos-
tumam surgir alguns negócios
de sucesso. É claro que tudo de-
pende da disponibilidade do
empreendedor em valorizar o
impulso criativo.

As ideias e a criatividade têm
uma coisa que chamamos na
área de auditoria de “valor in-
tangível”. Uma obra de arte
tem um “valor intangível” que
transcende qualquer recurso fi-
nanceiro. O mesmo acontece
com as boas ideias, os produtos,
serviços e as iniciativas que des-
pertam o interesse dos consumi-
dores. Pessoas ou empresas cria-
tivas possuem esse valor dife-
renciado, que pode se transfor-
mar em notáveis recursos.

Sabemos que existem vários
caminhos que levam ao em-
preendedorismo. Há pessoas
que nascem empreendedoras e
levam essa característica por to-
da a vida. Outras vivem em so-
ciedades, ambientes ou famí-
lias que tendem a estimular o
empreendedorismo de seus in-
tegrantes. Mas há também
aqueles que por iniciativa, por
necessidade, ou até por aciden-
te se tornam empreendedores.
Para todos, o conhecimento, a
informação e a iniciativa são as
matérias básicas para, de fato,
empreender.

O grande desafio é perceber
uma oportunidade, dispor dos
recursos necessários para mon-
tar um negócio que atenda a es-
sa condição (aí vale investir eco-
nomias pessoais, juntar-se a só-
cios, pedir empréstimos...), ga-

rantir a estrutura necessária pa-
ra produzir ou prestar serviços
com qualidade e colocar em prá-
tica as ideais, sejam elas criati-
vas, ou não. Tudo isso sempre
lembrando que é essencial apli-
car uma boa gestão ao empreen-
dimento e às pessoas envolvi-
das. No campo da criatividade,
percebemos também que a ino-

vação aplicada aos negócios,
aos produtos e serviços tam-
bém é bem-vinda. Tomando-
se os devidos cuidados para que
todos esses fatores citados ante-
riormente sejam adotados e
aplicados de maneira adequada
e segura, a probabilidade de su-
cesso de um negócio aumenta
significativamente.

Atualmente percebemos al-
guns problemas na gestão dos
empreendimentos: os empreen-
dedores às vezes demoram a co-
locar em prática boas ideais que
podem transformar seus negó-
cios; o planejamento e gestão
ainda não são os mais adequa-
dos para garantir a perenidade
dos negócios; pouco se investe
na boa capacitação e treinamen-
to dos profissionais de apoio; os
investimentos em gestão são ra-
ros e restritos; e, talvez, falte

um pouco mais de ousadia dos
empresários. Muitas vezes, o
gestor sabe que tem uma boa
ideia em mãos, mas teme fracas-
sar ao tentar colocá-la em práti-
ca. Isso tende a abortar o impul-
so empreendedor, e muitas
boas ideias acabam se perdendo
por falta de ousadia.

Assim, a equação tende a ser
simples e progressiva: um bom
negócio que possui uma adequa-
da gestão, adicionado a genero-
sas e regulares porções de criati-
vidade, inovação e disposição
calculada e responsável ao risco
fatalmente tenderá a resultar
em uma receita de sucesso, ga-
rantindo prosperidade ao em-
preendedor e ao empreendi-
mento. Sabemos que nada é as-
sim tão simples, mas, com von-
tade e criatividade, também
não é impraticável. ■

Muitas vezes, o gestor
teme fracassar ao
colocar uma boa ideia
em prática. Isso tende
a abortar o impulso
empreendedor, e
muitas boas ideias
acabam se perdendo
por falta de ousadia
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Quais foram as principais
mudanças no mercado de arte
brasileiro nos últimos anos?
A profissionalização do setor
tem aumentado a cada ano.
Isso acontece nas galerias com
envio de materiais informativos
sobre suas coleções ao público,
exposição de preços das obras
nas feiras, etc. Um destaque
foi a criação da Associação
Brasileira de Artes Plásticas
e Galerias Contemporâneas.
A informalidade no mercado de
arte é cada vez mais rara hoje.
Há também uma presença
mais acentuada de galerias
e artistas estrangeiros aqui.

A SP-Arte se aproxima
mais de um evento
comercial ou cultural?
A SP-Arte é, essencialmente, um
evento comercial, mas que busca
estimular o desenvolvimento
das artes plásticas no país.

Essa é a melhor forma de ter
bons colecionadores e pessoas
consumidoras e informadas.
Ou seja, está tudo à venda.
O fato de expor ou não o preço
não transforma o evento em
melhor ou pior. Queremos fazer
da SP-Arte um evento cada
vez mais rico em todas as
suas dimensões. Quanto mais
desinformadas são as pessoas,
mais aleijadas elas são na cultura.

O que espera encontrar
em produtos e criatividade
na BoomSPDesign?
Imagino ver alguns produtos
com conceitos muito em voga
hoje, como sustentabilidade,
inclusão social, e novas formas
de produção. Em toda feira que
traz arquitetura, design e arte
juntas esperamos encontrar
novas formas de expressão.

Há comparação entre
trabalhos de arquitetura e
design com as artes visuais?
As linhas que separam a arte
do design são tênues, mas acho
que um artista plástico não
é um designer, e vice-versa.
Alguns designers, por exemplo,
iniciaram obras de mobiliário com
série limitada devido ao apelo que
o objeto único tem junto ao
comprador. Isso passou a
confundir os conceitos e a mudar
os preços dos produtos. Esse
debate é mais mercadológico
para criar um objeto de desejo,
quanto mais raro ele for.
Acredito que o comum a todos
os segmentos da economia
criativa é a criação ilimitada. R.A.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 15.




