Como tirar a minha empresa do buraco
?
Esta tem sido uma pergunta que tenho respondido muito, nos últimos dez anos. Não existe
uma fórmula mágica, existe, sim, muito trabalho, disposição e consciência para que isso
possa acontecer. Na maioria dos casos o empresário já sabe porque a empresa está
nessa situação e são muitas as opções.
Wilson Giglio, 22 de agosto de 2011
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A empresa pode estar no buraco por vários motivos:
- falta de vendas - estrutura desorganizada - o sócio
mistura pessoa fisica com jurídica - falta de liderança preços errados - custos e despesas não controlados sem planejamento - sem definição - sem capacitação
dos colaboradores - sem mapeamento de processos sem gestão estratégica - e mais um monte de sem....
Na verdade, em minha opinião, a resposta é simples: é
culpa do empresário !
Por uma série de fatores mas, a mais importante, é que
o mesmo não se preparou para ter uma empresa, não
se capacitou, não fez um plano de negócios, e mais um monte de não...
Nestes mesmos dois anos já fiz Consultoria, em Gestão Empresarial, em 6 empresas que nos contrataram
para isso e, graças a Deus, aos esforços das equipes e do empresário pudemos obter um significativo
sucesso nos projetos.
Mas para que isso aconteça o empresário deve, além de reconhecer os seus erros, dar o primeiro passo:
buscar ajuda, seja com um consultor, com amigos, com especialistas e outros profissionais que possam
orientá-lo e dar-lhes sugestões para tirar a empresa do buraco.
É bem verdade que, em alguns casos, não existe mais remédio, por mais que os mesmos sejam fortes não
são suficientes para ajudar; por isso é muito importante que o empresário tome essa decisão o mais rápido
possível.
Se o empresário quiser uma opção com excelente custoxbeneficio, que pode ajudar muito nessa situação,
sugiro o curso, de mesmo nome, que é aplicado via MSN ou skype.
Fraternal abraço e boa sorte,
Basta, apenas, dar o primeiro passo.
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