Dicas: Como Gerenciar um Empreendimento

Ter um negocio é o sonho de muitas pessoas, que esperam ter autonomia de
horários e responsabilidade, bem como possibilidades de maiores ganhos
financeiros. Porem no mundo dos negócios nem tudo é tão perfeito como em
um sonho, por isso o empreendedor precisa ficar bastante alerta sobre tudo o
que acontece com seu negócio, senão o sonho encantado pode se transformar
em um grande pesadelo.
Pensando nisso o CEAPE traz algumas dicas para que o empreendedor possa
gerenciar melhor seu empreendimento:
1. Trabalhe com algo que você ama, mas que gere ganhos, pois um negócio
não sobrevive apenas de amor, é necessário ganhar dinheiro para pagar as
contas;
2. Tenha visão sobre o mercado no qual você atua, saiba quem são seus
atuais e futuros clientes, quem são seus fornecedores e seus concorrentes,
pois todos eles influenciam no seu ramo de atividade;
3. Conheça cada setor do seu empreendimento, ou seja, saiba como estão as
finanças, a produção, as compras, as vendas e seus funcionários, mantenha
estes e outros setores sob o seu controle;
4. Saiba

analisar

a

relação

que

existe

entre

os

setores

do

seu

empreendimento, pois o diagnostico preciso pode identificar onde realmente
existe algum problema. Como exemplo, podemos citar que problemas
financeiros numa empresa podem surgir devido deficiência da equipe de
vendas, se eu não vendo, não tenho dinheiro, porém as contas sempre chegam
ao final do mês, aí o sinal vermelho aparece no caixa;
5. O dono de um pequeno empreendimento sempre está envolvido nos
afazeres do negócio, ou seja, está sempre com a mão na massa, mas

chamamos a atenção para a necessidade de reservar alguns minutos do seu
dia para PENSAR/GERENCIAR (planejar, organizar, controlar) o negócio;
6. Caso tenha dificuldades para realizar estas dicas, procure instituições que
prestam orientações sobre estes conteúdos, inclusive o CEAPE, que está
sempre de braços abertos para apoiar os empreendedores que desejam
crescer.
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