• Edição 19

Ano I

6 passos para criar uma empresa do zero

Vai empreender?

Escolha um setor que você gosta
e tem vontade de explorar

P

ersistência é uma palavra necessária para quem quer começar
uma empresa, até porque conceber o modelo de negócio ideal para um novo empreendimento é
uma tarefa que exige muito trabalho
e dedicação.
Tão importante quanto persistência, é a paixão. Um empreendedor de
sucesso também deve ser apaixonado
pelo seu negócio e ser movido pela
vontade de inovar. Tal como diz o visionário Steve Jobs, fundador da Apple: “Seu trabalho vai preencher uma
parte grande da sua vida, e a única
maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um
ótimo trabalho. E a única maneira de
fazer um excelente trabalho é amar o
que você faz”.
Ok, já conseguiu perceber aquilo
que você ama e que te motiva e chegar
em uma ideia de negócio? Então aqui
vão algumas dicas para você embarcar
em sua nova aventura empresarial:
1. Investigue o seu mercado: não adianta saber o mesmo que
o seu concorrente sabe. É necessário ir
além, se aprofundar. Por isso, mergulhe
no mercado que você está interessado
em empreender e estude muito para se
tornar um especialista. Uma dica é buscar por palavras-chaves relacionadas
à sua indústria na internet e conhecer
quais as outras marcas estão apostando na mesma ideia que você.
Porém, caso perceba que há outras
empresas que fazem o mesmo que
você, não é motivo para desespero:
isso pode ser visto como uma vantagem. Isso significa que esse é um mercado que está funcionando e que tem

dinheiro circulando;
2. Defina um objetivo tangível: estabelecer metas é motivador,
pois isso possibilita que você tenha
sempre algo em mente, além de servir
como uma provocação para se trabalhar diariamente no sentido de conquistar suas metas. Dica: não foque em
coisas megalomaníacas ou grandiosas,
vá aos poucos. Comece pequeno;
3. Quando criar um site, tenha certeza de que seu conteúdo pode ser compartilhado: o
nome do tópico fala por si só. Caso
você queira se tornar uma referência
no que faz aos seus visitantes e clientes e, mais ainda, angariar recursos de
investidores, foque em produzir uma
página relevante e que faça sentido;
4. Crie uma lista de clientes:
Quer tornar sua empresa conhecida?
Então convide os seus visitantes online a se cadastrarem em seu site para
receber as novidades de sua empresa.
Dê a essas pessoas algum valor para
que, mais tarde, elas possam se tornar
clientes.

5. Lance um produto ou serviço que você possa vender:
tem alguma meta financeira a cumprir? Então é necessário ter dinheiro
entrando no caixa. O que você irá
oferecer ao mercado depende muito,
mas tenha em mente que uma boa
dica é tentar entender aquilo que seus
possíveis clientes têm como desafio e
o que precisam como solução. Essa
não é uma tarefa simples, mas é fundamental.
6. Não deixe para depois,
comece agora: o aprimoramento é
uma coisa que acontece com o tempo.
Muitas pessoas perdem muito tempo
idealizando ou imaginando o cenário
ideal antes de colocar a mão na massa
de fato.
Você já pode criar seu logotipo,
site e até a primeira versão de seu produto ou serviço. Várias empresas que
hoje são bem sucedidas começaram
assim, sem a pressão de serem perfeitas logo de início.
Fonte: http://revistapegn.globo.com/
Empreendedorismo/noticia/2017/12/6-passospara-criar-uma-empresa-do-zero.html
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Estamos em uma época do ano
interessante. Basta que acessemos a
internet, liguemos a televisão ou até
mesmo o rádio para que surjam receitas
de como sermos bem sucedidos no Ano
Novo e como alcançarmos todas as metas que não foram atingidas no último
ano. Curioso notar que existem até cursos generalistas que indicam passos e
etapas que o indivíduo deve seguir para
ter sucesso no próximo ano.
E aqui que me reporto ao poeta Carlos Drummond de Andrade:
“Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de
merecê-lo, tem de fazê-lo de novo, eu sei
que não é fácil, mas tente, experimente,
consciente. É dentro de você que o Ano
Novo cochila e espera desde sempre.”
E assim, confirmando o poeta, afirmo que é dentro de nós que o ano novo
deve acontecer diferente do passado,
para gerar novos horizontes.
Então reflita: será que as metas que
traçamos são autênticas, são coerentes
com nossa voz interior, que nada mais
é que nossa sabedoria individual, aquilo
que nos representa e nos torna únicos.
Ou ainda estamos travados nas diversas crenças e programações exteriores que a própria sociedade nos coloca
como sendo ideais para cada um de nós
e que nos limita e nos enquadra muitas
vezes. C. G. Jung afirma que “uns sapatos que ficam bem numa pessoa são pequenos para outra, não existe uma receita para a vida que sirva para todos”.
E certamente, as respostas aos questionamentos acima serão encontradas a
partir do conhecimento profundo de si,
de reflexões como: será que estou sendo coerente com o que eu nasci para
ser? Ou melhor, é essa a minha essência, meu propósito de vida, esse objetivo de vida, ou para o Ano Novo é meu?
Jung nos diz que até você se tornar
consciente, o inconsciente irá dirigir a
sua vida e você vai chamá-lo de destino,
ficando pelo caminho, tropeçando nos
degraus que levam á meta pretendida.
Como se fosse uma espécie de autosabotagem, a necessidade apontando
para o norte e o desejo, inconsciente,
lhe puxando para o sul. E no final, teremos um desfecho frustrante! Podemos
até sufocar nossa voz interior, nossos
potencialidades e propósitos naturais,
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mas indubitavelmente seremos uma
pessoa vazia, desconectada com nossa
essência, mesmo que nossa família ou
amigos aprovem o que nos tornamos.
Um ano feliz depende exclusivamente de nós, porque somos cheio de
possibilidades se aprendermos ouvir a
nossa voz interior. Há em cada um de
nós o potencial de renovação, apenas
adormecido, mas vivo em nossa mente. Nosso tempo interior não é contado
pelo calendário comum, pois nossas decisões e ações podem marcar o fim e o
início de um novo ciclo. Segundo Jung: “
A vida tem de ser conquistada sempre
e de novo”. (Jung, 2000, p 5-6). E assim
como ocorre em outras civilizações, que
possuem calendários diferentes onde o
“Ano Novo” começa em datas diferentes, falamos de ‘ANOS NOVOS DIFERENTES’, no contexto psicológico, físico, espiritual, profissional, e familiar. Mesmo
que todas essas renovações ocorram em
abril, setembro, ou quem sabe no final
de dezembro. Mas aí nos questionamos:
se o Ano Novo começa no interior de
cada indivíduo, por que assistimos e participamos de tantas comemorações, espetáculos no fim do ano? Então não precisamos das celebrações do Réveillon?
Claro que não é disso que se trata! O
Réveillon é um ritual, e como todo rito
traz certo equilíbrio para a mente humana que precisa acreditar ter algum
controle sobre o tempo.
Por outro lado, é extremamente
saudável nos deixar envolver e fazer
parte de todo o clima de expectativas
positivas e desejos de um BOM ANO
NOVO, mesmo que não sejamos tão
extrovertidos ou até um pouco ensimesmados. O importante é deixar que
nossa inesgotável fonte de renovação
interior transborde energias de AMOR
e PAZ ao mundo ao nosso redor.
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Como passar a crise sem dívidas

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Até 22 horas – Maio 2017

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INAUGUROU DUAS
UNIDADES ODONTOLÓGICAS

Além Paraíba, 17 de Janeiro de 2018
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ACEAP tem nova diretoria para o biênio 2018/2019

A

conteceu, na noite de
15 de dezembro, no
Restaurante Key &
CIA, em cerimônia
fechada para convidados, a posse da diretoria
da Associação Comercial e
Empresarial de Além Paraíba - ACEAP, para o biênio
2018/2019.
O então presidente, João
Ermelindo de Andrade e Silva,
agradeceu o apoio de sua diretoria e à equipe da instituição
pelo trabalho realizado e deu
posse à nova presidente, Rosa
Helena Melo Dutra, que, após
seu discurso, empossou a sua
diretoria.

Logo em seguida, foi realizada uma homenagem à equipe da ACEAP, uma equipe
que conta com profissionais
extremamente capacitados
e envolvidos no desenvolvimento de todas as ações, liderada pela gerente executiva,
Alina Gomes. Logo após, Alina fez, em nome da diretoria,
uma homenagem à assessora
de comunicação, Amanda
Silveira, pelo destaque que o
setor de comunicação trouxe
à instituição.
Destacamos a presença do
Ten. Carlos Roberto de Souza,
do ex presidente da ACEAP,
Fernando Junqueira, e do pre-

Tel.:

(32)

3466-1500

sidente da ACE de Leopoldina, Jairo Ceoldo.
Compuseram a mesa, juntamente com João Ermelindo
e Rosa Helena de Melo Dutra, a coordenadora estadual
do programa Empreender,
Cleide Bersani, o capitão da
polícia militar de Além Paraíba, Cap. Amarildo de Sá
Ferreira e o presidente da
Câmara Municipal, Gerson
Barreto.
Diversas mensagens foram
recebidas parabenizando à
nova diretoria e justificando a
ausência de algumas instituições, devido às festas de fim
de ano.
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Como se adequar ao
fantasma do desemprego

(Coluna retirada do blog minhaalem.wordpress.com,
escrita por Paula da Silva Esquerdo, mestranda em ciências econômicas pela
Universidade Federal do Espírito Santo)
Neste primeiro artigo do ano, vamos
tratar a questão do desemprego. Entre
janeiro e novembro de 2017, Além Paraíba havia perdido 154 vagas de emprego
formais. É mais do que justo mostrar algumas soluções hipotéticas para a situação – que não só aflige nosso Município,
quanto muitos municípios do país, os
quais passam por uma lenta recuperação
econômica pós crise 2014/2015. Já aviso
que a solução para uns pode ser problema para outros. Dessa forma, o que vou
listar aqui são apenas ferramentas que,
na minha opinião, podem ajudar na prosperidade do emprego:

Facilitação do crédito
ao consumidor
Por que: quanto mais barato ou facilitado é a compra de um produto, maior
será seu consumo. Consequentemente,
mais profissionais serão requisitados no
mercado de trabalho, desde no segmento
atacadista (até o produto chegar a loja) até
o vendedor (quanto maior for o fluxo de
pessoas no comércio, maior é a necessidade de vendedores para ajudarem na venda
das mercadorias).

Consumidor no seu
município
Por que: assim como o motivo anterior,
você mantém a renda circulando no local e
incentiva empresários a contratarem mais
trabalhadores para as funções.

Incentivo ao
investimento privado
Por que: dar benefícios ou isenções de
impostos para determinadas empresas é
válido, mas isso incorre em renúncia de
receita, ou seja, o governo abre mão de
sua arrecadação para facilitar a entrada de
empresas. Porém, esses incentivos são in-

teressantes se bem planejados: facilitando
a instalação de empresas pode gerar empregos e, consequentemente, aumentar
o nível de receitas do municípios. O tema
é polêmico e contraditório, mas pode ser
bem analisado em prol de um benefício
maior.

Gestão pública
transparente e equilibrada
Por que: municípios que honram seus
pagamentos, mantem-se em destaque em
índices de gestão fiscal e, melhor que isso,
conseguem desenvolver diversos projetos
pelo município, como melhorias em diversos segmentos, como infraestrutura urbana. Isto é: com investimentos em estradas,
por exemplo, empresas são beneficiadas,
pois conseguem melhor escoamento para
seus produtos. Dai podemos tirar diversas
fontes de empregos: no ato da pavimentação e no transporte da produção.

Investimento em
infraestrutura urbana
Por que: no parágrafo anterior já disse
um pouco sobre tal. Investir em infraestrutura emprega diversos setores da economia em um só momento e, além disso,
gera efeitos positivos para o local no geral.

Treinamento e qualificação
Por que: no mundo de hoje não podemos fugir das qualificações. Cada vez mais
as pessoas ganharam acesso a educação
e isso aumentou o conhecimento do trabalhador brasileiro. Ou seja: quanto mais
conhecimento, mais oportunidades podemos ter no mercado de trabalho.
Observação: A maior dificuldade de
muitos desempregados é adquirir uma
qualificação adequada, pela falta de dinheiro para isso. Dessa forma, de modo a
ajudá-los, deixarei aqui algumas dicas:
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5 negócios que
são tendência
para 2018

Paula Esquerdo

• Além Paraíba possui um polo federal de ensino a distância. Não tenho
a informação de quais cursos estão
disponíveis para a cidade, porém vou
deixar aqui o link de contato: http://
sites.jf.ifsudestemg.edu.br/ead/polos
• O senai também possui alguns cursos gratuitos ONLINE. Veja sobre no
link: https://eadsenaies.com.br/
• Temos também no município e região diversas opções de cursos de
graduação, técnico, aperfeiçoamento, etc. Muitos deles podem
têm bolsas que podem chegar a
100% do valor do curso. É interessante se informar sobre.
Pois então, além desses pontos não
posso deixar de citar o principal, na minha opinião:

Um passeio para fora da
zona de conforto
Por que: iniciativas empreendedoras
não surgem se não virarmos a cabeça e
começarmos a olhar para os lados. É de
extrema importância que possamos, cada
vez mais, ampliar nossos conhecimentos,
nossa visão de mundo, para que possamos
enxergar soluções que ninguém possa ter
pensado antes. É só parar pra pensar que o
computador que usamos hoje na nossa rotina, a anos atrás, era apenas uma ideia na
mente de uma pessoa tão comum com nós.
A mensagem de hoje é de cunho otimista, mas também alarmante: as coisas
não vão mudar se não mudarmos primeiro. Não é esperar uma atitude milagrosa
de quem quer que seja. É fazer por onde.

A

FONTE: https://blog.sagestart.com.br/abrir-negocios-tendencias-2018

brir o próprio negócio. Quem nunca sonhou com essa hipótese que
atire a primeira pedra. Porém, mais do que apenas se lançar no mercado com uma nova iniciativa, é preciso antes pesquisar e montar um
plano de negócios que possa fazer com que você seja bem-sucedido.
Além disso, é preciso ficar de olho no tipo de negócio que você pretende
abrir. Será que você está abrindo um negócio que vai ser tendência para
2018? A resposta para essa pergunta não é tão simples assim. Áreas que hoje
parecem ter fôlego para continuar indo bem por mais um tempo podem
estar em declínio já nos próximos anos. Além disso, mesmo que a ideia seja
boa, algumas cidades podem comportar menos empresas do gênero do que
outras, o que faz com que seus cuidados devam ser redobrados.
Neste artigo, listamos 5 áreas de negócio que devem continuar sendo
boas apostas para 2018. Lembre-se que falamos em termos gerais, ou seja,
isso não significa que na sua cidade as chances sejam as mesmas de ser bemsucedido. Por isso, independente da sua escolha, vale pesquisar bastante antes de apostar as suas fichas em uma nova iniciativa.
1. Alimentação alternativa
Buscar uma alimentação mais saudável sempre foi um objetivo de vida
para o ser humano. Entretanto, foi somente de uns tempos para cá que esse
mercado se estruturou com muita intensidade e percebeu que as pessoas estão dispostas a pagar um pouco mais por uma boa comida, desde que ela
tenha de fato algum diferencial que comprove a ideia de “comer melhor para
ter uma vida melhor”. A intolerância ao glúten e à lactose, por exemplo, passaram a ser melhor divulgadas e hoje o número de pessoas que adotam dietas
livres desses itens aumentou. Contudo, em muitas localidades o público que
procura comidas como essas ainda não é plenamente atendido, o que abre
muitas portas para que o seu negócio possa ser a solução para esse problema.
2. Coworking
A forma como trabalhamos mudou consideravelmente nos últimos
anos e, com a aprovação da nova Reforma Trabalhista, o trabalho no estilo
“Home Office” deve ganhar um impulso significativo a partir do próximo
ano. Para os profissionais liberais, encontrar um lugar para trabalhar com
todo o conforto necessário, mas que não custe uma fortuna a ponto de pesar
demais no orçamento ainda é difícil. A burocracia para se alugar um imóvel aliada aos altos preços dos aluguéis faz com que muitos desistam dessa
ideia. A solução pode estar nos coworkings, espaços coletivos de trabalho
que oferecem a um custo menor a infraestrutura mínima de trabalho que
você pode precisar. Nas grandes cidades, o número de estabelecimentos assim não para de crescer – e a procura continua grande. Afinal, muitas das
contas em comum são divididas.
3. Micro cervejarias
O boom das cervejas artesanais tem a ver com o primeiro item que
apresentamos aqui: uma alimentação mais saudável. O foco em qualidade
de vida tem conquistado cada vez mais pessoas e o que as micro cervejarias
têm feito é explorar esse filão. Cervejas de puro malte são vistas como mais
puras do que as tradicionais marcas vendidas no mercado brasileiro, que
utilizam cereais não maltados em sua composição.
Assim, seja por meio da importação ou por meio da fabricação local, o
público passou a consumir as ditas cervejas artesanais, ainda que elas custem um pouco mais caro. Não se trata de um público que está interessado em consumir grandes quantidades, mas sim que busca um produto de
qualidade e é justamente aí que você pode oferecer algo diferenciado. O
segmento deve ganhar mais força em 2018 por conta ainda da sua recente
inclusão no Simples Nacional.
4. Desenvolvimento de Apps
Entra ano e sai ano e o mundo da tecnologia não dá sinais de que vai
deixar de ser uma tendência em alta. Para 2018, não será diferente. Você se
lembra da época em que todo mundo “tinha que ter” um site? Esse tempo
passou e hoje ele ainda é relevante, mas não uma obrigatoriedade. Agora,
muitas empresas optam simplesmente por ter uma página no Facebook e
por meio dela conversam com seus consumidores da mesma forma.
Porém, para colocar a interação com seus clientes um nível acima, uma
das possibilidades é a de criar um aplicativo próprio informando sobre os
seus serviços. Com um app você pode fidelizar os seus clientes, oferecendo a eles promoções exclusivas ou ainda enviando notificações sempre que
houver algo novo e que mereça ser destacado. Contudo, lembre-se que um
novo app deve ser prático e fácil de ser utilizado. Além disso, e, acima de
tudo, ele deve fazer a diferença na vida do seu cliente e não ser apenas um
meio para que ele receba propagandas. Em um restaurante, por exemplo,
você pode receber pedidos pelo app, que já estarão prontos quando o cliente
chegar ao estabelecimento, diminuindo o tempo de espera.
5. Mundo dos pets
Não é nenhuma novidade que o segmento de pet shops é uma boa aposta. Porém, mesmo com o grande número de concorrentes entrando no mercado, trata-se de um segmento que não dá sinais de retração. Segundo dados
da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, somente em 2016 esse setor movimentou o equivalente a R$ 18,9 bilhões.
Mesmo com crise, houve crescimento. Contudo, fique atento ao fato de que o
grande número de concorrentes faz com que você tenha que criar diferenciais
de verdade para poder se destacar. Ainda são poucos os lugares que oferecem
grande variedade de produtos ou um atendimento mais personalizado, incluindo serviços de leva-e-traz ou atendimento em domicílio.
Por se tratar de um tipo de negócio em que a região no qual seu estabelecimento está localizado influencia muito, pesquise bastante antes de
iniciar o seu negócio para não correr o risco de ir parar em uma área isolada
das residências ou do comércio local.

