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Você está preparado para ser empreendedor?
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Ganhar seu próprio dinheiro, não ter patrão, ter horários flexíveis, tirar férias no
período que desejar... Estes são alguns dos sonhos de muitas pessoas que buscam
ter o próprio negócio. Mas segundo especialistas, a história não é bem assim. Por
isso nem todos estão preparados para se tornar seu próprio patrão. Abrir o negócio
próprio, ou seja, ser um empreendedor requer mais que desejo. Exige prática,
conhecimento e principalmente planejamento e muito trabalho.
O administrador de empresas e consultor em Gestão Empresarial, Wilson Giglio
comenta que por quase 40 anos trabalhou com os mais diversos tipos de empresas
(nacionais e multinacionais) e de empresários, tamanhos e formas de tributação
diferentes e com isto pôde acumular uma gama muito grande de fatos que, com
certeza, podem afetar uma empresa e seus colaboradores de forma desastrosa.
"Quando um empreendedor fala: vou abrir o meu próprio negócio, ser o patrão,
ganhar quanto quiser, trabalhar menos, viver a vida com meu negócio, não
imagina, realmente, a luta e as conseqüências deste ato que, à princípio, parece ser
tão simples. Afinal de contas qual é o brasileiro ou brasileira que não sonha em ter
o seu próprio negócio? Não ter horário, não ter chefe ou gerente que fique no seu
pé, ficar rico?"
O sonho pode dar certo se o empreendedor ter o comprometimento muito grande
com ele mesmo, com a família, com a empresa, seus colaboradores e,
principalmente, com seus clientes. "Infelizmente, conforme dados estatísticos,
60% das empresas abertas morrem nos primeiros cinco anos e mais 35% morrem
até o décimo ano, restando apenas 5% de empresas, com relativo sucesso, após 10
anos de trabalho. Muitos são os fatores que levam estas empresas a fecharem suas
portas e acabarem com o sonho de milhares de pessoas. Entre eles a falta de
conhecimento, de estrutura, de capital de giro, de assessoria, de
comprometimento, de capacitação e muita afobação", alerta.
Você é um empreendedor? - Wilson propõe que, antes de as pessoas saírem
abrindo empresas, faça uma reflexão sobre alguns erros cometidos pelas pessoas
que resolvem abrir um negócio sem nenhuma base teórica ou mesmo prática sobre
o assunto:
- Você é realmente um empreendedor? Perguntinha interessante não é mesmo? O
que é ser um empreendedor? Será que garra, força de vontade, determinação e
alguma experiência são as características mais importantes do empreendedor?
- Experiência pessoal: A primeira característica, se é que podemos chamar assim, é
a experiência. Qual a sua experiência no negócio que você quer abrir ou já tem? Ela
é suficiente?
Experiência profissional: Além de tudo o que já mencionamos acima você tem
experiência no ramo de atividade que quer trabalhar? Domina 100% tudo o que
precisa ou vai aprender com os erros?
- Experiência financeira: É lógico que principalmente neste tema o empreendedor
tem que ser craque. Afinal os controles financeiros de uma empresa é que irão gerir
e garantir, de certa forma, que o empreendimento dê certo. Um bom controle,
rápido e eficaz, irá proporcionar ao empresário mais tranquilidade.
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Casa Vende-se Retiro-Jundiaí
, 02 dormitórios e demais depe
ndências, ótimo preço. (11)45
91-4195/(11)7432-4217/(11)8549
-7381/(11)7164-7064.
Jd. Brasil 3 dorms(1 suíte),
6 vagas, AT-348m², AC-240m²
, com armários, cozinha c/porc
elanato, sala 3 ambientes de
granito com lareira. (11)87335086.
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- Experiência comercial: De nada adianta toda a experiência em outros setores se
você não tiver o ´tino´ comercial, para compras e vendas. Este tipo de coisa pode já
nascer de dentro de você, mas se não é este o seu caso, poderá estudar e se
aprimorar neste setor, bem como nos demais.
- Tomada de decisão: Como você é? Estuda, analisa e depois toma as decisões ou
simplesmente faz o que lhe vem na "telha" de imediato?
- Riscos, iniciativa, curiosidade e visão, organização, liderança e capacitação
também são itens a serem pensados.
São vários detalhes que o empreendedor deve saber para não errar, principalmente
no início, para não fazer parte daquelas 65% de empresas que fecham logo nos
primeiros 5 anos de existência. Para não cometer estes erros e poder se preparar
para
o
seu
projeto
de
vida,
veja
mais
detalhes
no
site
www.empreenderparatodos.com.br.
SIMONE DE OLIVEIRA
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