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Quando uma empresa realmente começa a existir? Não é somente uma simples assinatura em 
algum estatuto social que representa o nascimento de um empreendimento e, sim, no 
momento em que o risco é definitivamente assumido e o estabelecimento começa a se 
desenvolver com as próprias pernas. 
 
Tem-se então, a partir daí, uma "empresa criança". 
 
O dia-a-dia da "infância" empresarial possui semelhanças com a vida das pessoas: um 
namoro, por exemplo, é a melhor parte do relacionamento. Tudo é tão bonito e novo! 
 
Mas depois que se casam começam as queixas sobre a quantidade de trabalho, a escassez das 
conversas familiares, entre outras discordâncias. 
 
E as semelhanças não param por aí. Quando os futuros empresários pensavam na 
possibilidade de ter Uma empresa, eles fantasiavam, sonhavam que ela só traria bons 
acontecimentos para eles e para suas respectivas famílias. 
 
Porém, na hora em que ela for realmente criada, não se pode ficar apenas no campo da 
imaginação. É preciso agir, realizar e efetuar tarefas. 
 
Tudo isso acontece porque tanto no início do empreendimento, quanto no início do casamento 
é preciso ter dinheiro, o capital tão desejado para todos os investimentos que serão 
necessários. 
 
CONDIÇÕES 
 
As jovens empresas vivem num dia-a-dia de grande dificuldade entre o que se propõem e as 
condições para fazer isso. 
 
Enquanto precisam olhar para frente, ter boas perspectivas futuras e um dono firme nas suas 
decisões para que isso ocorra, existem em geral pouquíssimos recursos para concretizar esses 
pensamentos. 
 
Por exemplo, pode acontecer do orçamento é pequeno e os sistemas são restritos. 
Nesse momento, o idealizador da empresa trabalha tanto quanto qualquer outro funcionário. 
 
Ele vai às ruas, vende, compra, divulga, produz, movimenta o estabelecimento junto com os 
outros empregados e, tudo isso basicamente sem uma hierarquia definida. 
 
Não se pode só sonhar; é preciso agir, realizar e efetuar tarefas. 
 
O trabalho diário na empresa é bem conturbado, Não há muitas reuniões entre os funcionários 
e os donos, a organização é centralizada e isso aponta para uma postura pouco empresarial. 
 
Normalmente, o estabelecimento assume uma quantidade de pedidos muito grande, por 
acreditar que conseguirá entregar tudo dentro do prazo. 
 
No entanto, por ter suas agendas lotadas, inclusive nos fins de semana, as entregas começam 
a ser adiadas e as reclamações dos clientes chegam freqüentemente. 
 
Nas empresas "criança", todos se chamam pelo primeiro nome e não há uma hierarquia 
relevante. É um ambiente muito bom e amigável, na maioria dos casos. 
 
As pessoas são contratadas para suprir algo que está faltando para o empreendimento e, 
normalmente, já começam a trabalhar imediatamente após a entrevista. 
 



Os empreendedores têm de saber o momento exato de tornar a empresa uma " adolescente', 
pois ela não pode permanecer criança para sempre. 
 
Durante os primeiros anos, a luta e o suor gasto para sustentar a organização no mercado é 
muito maior do que o dinheiro que entra em caixa. 
 
Portanto, se a empresa ficar nesse estágio por mais de cinco anos, a rotina se tornará 
cansativa e o orgulho que o proprietário sente pelo negócio irá por água abaixo, resultando 
assim, no fim precoce da empresa. 
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