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Bel Pesce traz um contagiante e entusiasmado guia
de

empreendedorismo,

baseando

em

suas

experiências adquiridas no Vale do Silício, e que tem
como intuito inspirar outras pessoas para a arte do empreender.

A autora inicia o livro com muitos agradecimentos, demonstrando a quantidade de
pessoas envolvidas e a importância de cada uma delas no desenvolvimento do
mesmo, o que neste caso faz muito sentido, pois um dos focos do Menina do Vale é
o trabalho em equipe.

Após os agradecimentos, se depara com um prefácio de Flávio Augusto, presidente
do Ometz Group, que brevemente descreve a jornada da autora, dando um ar
hollywoodiano à sua trajetória de sucesso.

Em seguida é feita uma apresentação, onde a autora descreve-se obcecada por
conhecimento, com ousadia para coisas novas e com seus sonhos, como ingressar
na Massachusetts Intitute of Technology (MIT) e o desafio de mudar-se para o Vale
do Silício. E descreve, o que vem à ser empreendedorismo de fato.
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Só então começa o livro (que mais parece um manual) propriamente dito, onde a
mesma relaciona 18 tópicos a serem seguidos como um guia a quem está iniciando
ou querendo iniciar no empreender.

Não irei relacionar um a um dos tópicos citados pela a autora, pois seria mais sensato
ler o livro. Neste sentido, descreverei de maneira geral alguns pontos, que considero
importantes.

Os primeiros tópicos são, os mais entediantes e monótonos do livro, numa tentativa
de motivar e inspirar o leitor a começar sua jornada, ela cita diversas pessoas e casos
de sucessos, como Roberto Marinho e Ayrton Senna, como sendo fontes de
inspiração, o que é meio óbvio, ninguém se inspira em que fracassa, mas deve
funcionar para algumas pessoas.

Passada esta parte, começa a prática, talvez a melhor e mais objetiva parte do livro,
cita-se a importância de saber ouvir e do trabalho em equipe como fundamentais, o
planejamento, aprender com os próprios erros e muito melhor, aprender com os erros
dos outros, “Vale muito a pena procurar pessoas que passaram por algo semelhante
ao que você está vivenciando agora”; trocando e compartilhando informações com
quem já esteve na mesma situação que você, ajuda a prevenir e evitar os mesmos
erros. Estar sempre pronto a aprender e de “cabeça aberta” para variações de rumos
em prol do objetivo.

Cabe ressaltar, a recomendação de Bel Pesce sobre a importância da elaboração do
Plano de Negócios, uma vez que este, possibilita ao futuro empreendedor desenvolver
pesquisas referentes ao mercado, conhecer os seus concorrentes e avaliar diferentes
estratégias para o negócio, bem como, analisa-lo através do ponto de vista financeiro.

Continuando, voltamos para a parte de motivação, temos a importância da paixão pelo
que fazemos e como isso é fundamental em qualquer meio em que nos aventurarmos,
pois motivação e determinação são oriundas exatamente do gostar de fazer o que se
faz, isso está presente em todo o livro. A autora, demonstra grande paixão pelo que
faz, o que gera até certo exagero, pois sua paixão e envolvimento é tamanha que
Rev. Elet. Ciên. Empresarias, v.10, n. 14, 2018.

Revista Eletrônica Ciências: Empresarias
ISSN 1983-0599

deixa dúvida se existe vida social fora do meio corporativo e como seu ciclo de
amizades, parece estar relacionado somente com o trabalho, denominado aqui como
networking.

Seguindo, ela cita os obstáculos e desencorajamentos enfrentados na sua jornada, e
como não devemos permitir que terceiros nos desmotivem do nosso objetivo.

Embora o Menina do Vale se pareça com um guia monótono e óbvio às vezes, sua
leitura é válida e inspiradora, para quem quer iniciar no empreendedorismo, a
empolgação e determinação de Bel Pesce se fazem notáveis em cada parágrafo do
livro, traz uma visão feminina e empolgante de como devemos buscar aquilo que
queremos e como tudo é possível, só precisamos acreditar em nossos sonhos, com
toda paixão que nos é permitida.
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