Estar desempregado e ter de seguir adiante

1 - Ter motivo, mas não motivação

Odiar o chefe, a empresa ou o trabalho que faz

Empreendedor

2 - Não ter perfil empreendedor

Não querer depender de nenhum chefe (não suportar receber ordens)

3 - Não ser um lutador

Organizar o tempo entre vida pessoal e profissional

4 - Ter, quando pode ficar sem
5 - Escolher sem critérios adequados

Ter liberdade de horário e poder para decidir sobre dias livres

Sócios

Motivos lamentáveis

Ganhar mais dinheiro do que trabalhando para os outros

6- Dividir resultados sem investimentos proporcionais
7 - Falta de confiança e comunicação

Querer recuperar patrimônio perdido
8 - Achar que o êxito do negócio depende da idéia

Provar algo aos demais, a si mesmo ou aos pais

FCFs (Fatores Chave de Fracasso)

Ficar rico e/ou ter sucesso

Idéia

9 - Atuar em setores dos quais não gosta ou desconhece
10 - Escolher setores de atividade pouco atraentes

Contribuir para o desenvolvimento da região

11 - Fazer o negócio depender das necessidades
familiares e das ambições materiais

Dedicar-se a um assunto que gosta, que só é possível empreendendo
Família
Desfruta a incerteza e insegurança em relação ao amanhã

12 - Empreender sem assumir o impacto
que isso terá sobre seu equilíbrio de vida
13 - Criar modelo de negócios que não dão
lucro rapidamente e de modo sustentável

Sua energia vem de um combustível chamado ESPERANÇA
Tem motivação intrínseca (um desejo de alma - de fazer, de criar de inventar),
como um bombeiro, um cientista, um escritor ou um artista que ama o que faz.
Há um brilho em seus olhos quando fala sobre seu negócio/produto/projeto
Tem paixão, prazer e entusiasmo no que faz (empreender)

Crescimento

Empreendedor

14 - Ser empreendedor (criativo) e não
empresário (gestor), e não se afastar a tempo

Concentre-se nas oportunidades, reduza o risco
Divulgue a idéia, ouça as críticas para aprimorá-la

Se perguntamos: Está certo disso?
Responde que é o que mais deseja fazer/realizar

É preciso passar a idéia pelo filtro da estupidez, filtro do senso comum que
se aplica a tudo. Fator novidade x valor real e distinto (alguma vantagem)

É dedicado (não mede esforços), insistente, tenaz e perserverante

A forma de implementar (potencial mercadológico) e o modelo de negócios
(que torna a idéia sustentável) é mais importante que a idéia em si

Quanto fracassa, aprende com os erros e volta a tentar (é resiliente).

Idéia

Antes só do que bem acompanhado!
É o mais caro dos recursos, lembre que: um sócio é só um recurso a mais

Porque comprarão de você?
O importante não é o produto, mas a vantagem (diferencial) que você é capaz de construir e oferecer

Empreender

Deve ser explicada em uma única frase, em até 30 segundos, pois por trás
de uma explicação de três minutos há uma indefinição do valor agregado

O motivo principal que leva o empreeendedor novato a se associar é o medo (de empreender, de estar só)
Se você é capaz de suportar pressões, é melhor empreender sozinho

Uma boa idéia nem sempre implica em um bom negócio

Empreender requer uma visão particular das coisas, uma mistura de intuição e visão de negócio (difícil compartilhar)

Um bom negócio pode ocorrer a partir de idéia muito simples

Decidir sozinho permite decidir depressa, isto é uma vantagem competitiva inquestionável.

Um negócio é um olhar genuíno sobre uma idéia qualquer

Alguém tem que ser o líder superior, com poder e autoridade de comando, direção e ordem.
dinheiro - procure uma linha de crédito, um fundo de capital de risco, um investidor ou um banco

Planos

Pouco úteis, pois os resultados nunca correspondem às previsões

conselhos - contrate um consultor
alguém para ajudar - contrate um profissional

Se precisar de:

fazer uma parte do negócio, a qual não domina - terceirize

Precisa motivá-lo muito. Você deve gostar do setor e conhecê-lo.

Sócios

É melhor apostar conhecendo os riscos do que fazê-lo acreditando na sorte

ter companhia (p/ não se sentir só) - converse com outros empreendedores

É preciso conhecer o setor para apresentar algo diferente, inovador, as vezes redefinindo as regras do mesmo.

relação estável requer: responsabilidade, generosidade e confiança.
Comunicação, compreensão (empatia), fidelidade e flexibilidade
diversidade de talentos com visão e valores alinhados

Necessidade de investimentos baixos

pessoas "sãs", honestas e com os mesmos valores de vida
tem afinidade, visão e objetivos comuns

Avalie:

Momento econômico
Lugar geográfico no auge

escolha

quem o complementa em estilo e competências (conhecimentos,
habilidades e atitudes), e que agregue valor ao negócio

Gestão pouco profissionalizada

Se tiver sócios

como vai ser a separação (no caso de alguém sair, as pessoas mudam)
os investimentos em dinheiro, ativos, trabalho (quem faz o que), quem assina, ...

Crescimento do setor, rentabilidade do setor e concorrência

Setor

Poupar primeiro, empreender depois
defina

Tenha um "colchão" (poupança, bens com liquidez, ou outra fonte de renda),
que permita cobrir as necessidades pessoais até o negócio deslanchar

remuneração - proporcional e coerente com o investimento/trabalho
e contribuição (eficiência/eficácia) de cada um

Recursos
É preciso gerar lucro o mais rápido possível
O empreendedor, deve gerir controlando os gastos necessários e sabendo distingui-los dos desnecessários
Lembre que empreender é facil. O difícil é fazer o negócio crescer (com ótima rentabilidade) e administrar o crescimento

Se for adquirir crédito e não tem um "colchão" apropriado, lembre que
um plano de negócio que não incorpora salário, não é um plano realista
É preciso ter o apoio familiar absoluto e incondicional

Crescimento

Nos primeiros anos, haverá desequilíbrio entre vida pessoal e profissional,
pois será necessário muita dedicação, esforços e até sacrifício
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