
Como Surgiu a ideia de
criar o Será que tá certo?
Uma jovem, chamada Inae Ra-
mos e co-fundadora do Será
que tá certo?, que estava na pa-
lestra do meu livro A Selva Do
Mercado me afirmou, que aque-
las dicas eram de extrema im-
portância. Ela achava que tinha
se preparado para o mercado,
mas depois de ver a palestra
viu que não tinha. Ela já tinha
se formado, e agora precisava
correr atrás. No entanto, ela
me perguntou, porque eu não
colocava aquelas dicas, que po-
deriam mudar milhões de ou-
tras realidades de jovens como
ela no canal da geração Y (o
Youtube). Começamos a con-
versar e resolvemos começar
esse projeto juntos.

Como é feita a escolha
das pessoas que
participam dos vídeos?
São pessoas que tem se destaca-
do e que as pessoas vão querer
parar e ouvir. São pessoas que
despertam em todos aqueles
que assistem a vontade de colo-
car em prática suas ideias.

Na sua opinião quais são

as dificuldades que os jovens
encontram para empreender?
Acredito que inicialmente é en-
contrar as pessoas certas para
trabalhar. Não adianta o estu-
dante de gastronomia achar
que sabendo cozinhar vai abrir
um restaurante. Saber cozi-
nhar, nesse caso, é um mero
detalhe, a questão é muito
maior, como: gerenciar, que ti-
po de comida servir, com que
preço, em que local, para que
público. É infinitamente me-
lhor, uma equipe com um ad-
ministrador, um cozinheiro,
uma nutricionista e um conta-

dor do que quatro cozinheiros.
Os jovens muitas vezes, vão en-
tender isso, depois de falha-
rem a primeira ou segunda vez
no empreendimento.

As universidades estão
ajudando, de alguma forma,
a incentivar uma visão
empreendedora nos jovens?
O que pode mudar?
Muitas vezes os professores são
apenas teóricos, o que é ótimo
pois fornecem uma boa base pa-
ra o aluno. Só que cabe aos alu-
nos buscar a prática. Os profes-
sores precisam levar para den-
tro das salas exemplos de em-
preendedorismo, para que eles
mostrem suas visões, realida-
des, os motivos das suas esco-
lhas, as partes boas e ruins. Por
enquanto a situação ainda está
longe do ideal.

Qual a sua opinião sobre
o cenário de startups
no Brasil? Existe incentivo?
Eu acho que deveria ser a gran-
de aposta do Brasil. Elas estão
crescendo numa velocidade bas-
tante interessante e o governo
vem apostando nessas empre-
sas. O crescimento de pessoas
investindo nas startups tem au-
mentado gradativamente, as-
sim como o número de pessoas
que buscam bons negócios para
investir. Acredito que em pou-
co tempo, veremos grandes
avanços vindos dessa frente. ■

Se pensarmos uma empresa dentro dos conceitos da
economia criativa, algumas ideias bastante exóticas po-
derão ser colocadas em prática. Certamente com melho-
res resultados do que aqueles obtidos pelas organiza-
ções tradicionais.

E quais são esses conceitos? Há três frentes de análi-
se: a primeira diz respeito à cooperação interna, o traba-
lho multidisciplinar e em rede. A segunda trata dos fato-
res de estímulo para uma performance de alto impacto
e a terceira se relaciona ao grau de conhecimento, iden-
tidade e interação com os negócios da empresa.

Se tivéssemos que buscar inspiração em uma determi-
nada especialidade da organização para reorganizar a
empresa dentro desses critérios, certamente essa espe-
cialidade seria o marketing.

Organizações formais se ressentem pelas diferenças
e privilégios conquistados por algumas áreas em com-
paração a outras: marketing versus finanças, tecnolo-
gia versus produção, produção versus vendas e assim
por diante.

Em qualquer mercado a inspiração é sempre o clien-
te. E por que não começar por aí? Quanto maior for a
compreensão e integração dos profissionais da empresa
em relação às suas competências e público-alvo, melho-

res serão os resultados,
traduzidos pela maior
percepção de valor por
parte do cliente ou con-
sumidor. Por outro la-
do, quanto maiores fo-
rem os conflitos e de-
sencontros internos,
oriundos de privilégios
ou disputas de poder,
pior será a percepção
do cliente. Façam um
diagnóstico. Instalem
um “clientômetro” nas
salas de reunião e locais
de encontro da sua em-
presa. Não fiquem as-
sustados se constata-
rem que boa parte dos

enunciados e contendas deixam de lado o cliente.
Instilar colaboração, visão multidisciplinar e cultivar

o espírito crítico são elementos da moderna economia.
É um modo contínuo de criatividade gerando valor per-
cebido, traduzido por inovações.

Dentro desse espírito as organizações criativas dão
muito pouca importância ao formalismo, às hierarquias e
outros conceitos presentes em organizações tradicionais.
Autonomia e engajamento substituem a subordinação e
os velhos preceitos de comando e o controle; zona de
conforto dá lugar à excelência — ser o melhor naquilo
que se faz e assumir riscos e, finalmente, propósito ou vi-
são de longo prazo da corporação substitui a preocupa-
ção com segurança de emprego. Esses elementos sempre
são acompanhados por conceitos de liderança e pela iden-
tidade de princípios e valores entre líderes e liderados.

Por último, dentro de uma organização com esse per-
fil, por que não envolver todas as áreas da empresa com
a definição da estratégia, aprofundamento do conheci-
mento do cliente, análise de mercado, concorrência, po-
sicionamento e outros elementos que norteiam o futuro
da organização?

Experiências de equipes multifuncionais em visitas a
clientes para aprofundar conhecimentos e estabelecer
programas de qualidade ou mesmo elaboração de estra-
tégias têm sido utilizados em empresas inovadoras com
resultados excepcionais há décadas no Brasil.

Se, segundo Peter Drucker, “marketing e inovação
produzem resultados e todo o restante é custo” e
“marketing é a única e distinta função do negócio”,
por que não expandir esse conceito e aplicação por to-
da a organização? ■

O caminho certo para o
jovem empreendedor
Vídeos com exemplos práticos
de quem faz sucesso são
apresentados no Youtube

BrunoPerin

Empresas que
respiram o marketing
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As organizações
se ressentem
pelas diferenças
e privilégios de
algumas áreas em
relação a outras:
marketing versus
finanças, tecnologia
versus produção,
produção
versus vendas

“Em pouco tempo,
veremos grandes
avanços nas startups ”
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Comnovemeses devidaoSeráquetá certo? jásomamilharesdevisualizaçõesnoYoutube
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 abr. 2013, Inovação & Economia criativa, p. 22.
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