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Ser ou não ser empreendedor ? Eis a questão !!!

Ser empreendedor significa, acima de tudo, ser um realizador que produz novas idéias através
da congruência entre criatividade e imaginação. Seguindo este raciocínio; o empreendedor, em
geral, é motivado pela auto-realização e pelo desejo de assumir responsabilidades e ser
independente. Considera irresistíveis os novos empreendimentos, oportunidades e propõe
sempre idéias criativas, seguidas de ação.

A auto-avaliação, a autocrítica e o controle do comportamento são características do
empreendedor que busca o auto desenvolvimento. Para se tornar um empreendedor de
sucesso, é preciso reunir imaginação, determinação, habilidade de organizar, liderar pessoas e
de conhecer tecnicamente etapas e processos dos produtos ou serviços que irá desenvolver
observando um novo mercado

Segundo Fernando Dolabela, também consultor de importantes instituições em todo o Brasil e
reconhecido por ser um especialista em empreendedorismo, a tese de que o empreendedor é
fruto de herança genética não encontra mais seguidores nos meios científicos. Na verdade
ninguém nasce empreendedor. O contato com família, escola, amigos, trabalho, sociedade vai
favorecendo o desenvolvimento de alguns talentos e características de personalidade e
bloqueando ou enfraquecendo outros. Isso acontece ao longo da vida, muitas vezes ao acaso,
pelas diversas circunstâncias enfrentadas.

O empreendedor é um ser social, assim sendo é fruto da relação constante entre os talentos e
características individuais e o meio em que vive.

O que leva alguém a ter o próprio negócio?

Em geral, as pessoas que sonham em ter o seu próprio negócio são movidas pela ambição de
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ganhar muito dinheiro e ser independentes. A simples idéia de estarem subordinadas a alguém
as apavora.

Algumas pessoas são levadas a abrir o seu próprio negócio por motivos que, muitas vezes, são
alheios às suas vontades. Tais situações abrangem exemplos de profissionais que saíram de
grandes organizações com recursos econômicos significativos e que resolveram montar o seu
próprio negócio; aqueles que deixaram seus empregos para se tornarem empresários e
aqueles que, sem a maior pretensão, herdaram algum negócio da família.

Na realidade, ser o próprio patrão implica estar exposto a constantes mudanças, assumir
responsabilidades e sofrer pressões da sociedade, dos órgãos governamentais e dos
empregados. A dedicação ao trabalho aumenta significativamente: muitas vezes trabalha-se
mais de 8 horas por dia, sem um salário fixo, garantido no final do mês, e sem férias integrais.
Ser um grande executivo de uma empresa não significa ser um grande empresário. Eis
algumas características que formam o perfil do empreendedor de sucesso:

· é motivado pelo desejo de realizar; · corre riscos viáveis, possíveis; · tem capacidade de
análise; · precisa de liberdade para agir e para definir suas metas e os caminhos para
atingi-las; · sabe onde quer chegar; · confia em si mesmo; · não depende dos outros para agir;
porém, sabe agir em conjunto; é tenaz, firme e resistente ao enfrentar dificuldades; é otimista,
sem perder o contato com a realidade;

Na verdade ninguém nasce empreendedor. O contato com família, escola, amigos, trabalho,
sociedade vai favorecendo o desenvolvimento de alguns talentos e características de
personalidade e bloqueando ou enfraquecendo outros. Isso acontece ao longo da vida, muitas
vezes ao acaso, pelas diversas circunstâncias enfrentadas.

O empreendedor é um ser social, e assim sendo é fruto da relação constante entre os talentos
e características individuais e o meio em que vive.
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Enfim empreendedor bem-sucedido é uma pessoa com características de personalidade e
talento que preenchem um padrão determinado, o que o leva a agir de tal forma que alcança o
sucesso, realiza os seus sonhos e atinge os seus objetivos se você esta nesta busca
aprimore-se, tenha iniciativa, busque informações sobre o negócio e o mercado, trace suas
metas, planeje o que quer realizar e monitore o que for acontecendo, avalie os riscos tenha
confiança no seu poder de realização utilize a sua rede de contato.

Há ainda o intra empreendedor aquele capaz de deixar os integrantes da empresa
surpreendidos, sempre pronto para trazer e gerir novas idéias, produtos, ou mudar tudo o que
já existe. É um otimista que vive no futuro, transformando crises em oportunidades e exercendo
influência nas pessoas para guiá-las em direção às suas idéias. É aquele que cria algo novo ou
inova o que já existe e está sempre pesquisando. É o que busca novos negócios e
oportunidades com a preocupação na melhoria dos produtos e serviços dentro da empresa.
Suas ações baseiam-se nas necessidades do mercado

Bem mas se você não é um empreendedor seja então o intra empreendedor aquele que faz a
diferença dentro das organizações a diferença entre um é outro é que este no comportamento
de independência e auto confiança tem a necessidade de pertencer a organizações que
garantam bons, salários, plano de saúde e por ai vai..

Agora esta em suas mãos em ser ou não ser um empreendedor?

Para isto é preciso Ter muita Atitude, conte com esta revista e Atitude !!!

Boa Viagem Marujoooo!!!!

Paulo Roberto kroich Gomes

Vocare Consultoria Treinamento Marketing e Vendas.
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Agente de Mercado, Consultor, Faciltador ...
Fone: (55 47)99633140

E-mail vocare@vocare.com.b r

Sype. PauloRoberto Vocare

www.vocare.com.br
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