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Artigo

A
pesar da crise eco-
nômica internacio-
nal, o número de
empresas abertas
no Brasil em 2009

(639.104) foi superior em 7,5%
ao de 2008 (594.440), segundo
dadosque acabam de ser divul-
gadospeloMinistériodaIndús-
tria e Comércio.

EstadoscomooRiodeJanei-
ro registraram uma elevação
de 12,6% no surgimento de no-
vas empresas, enquanto no Es-
tado de São Paulo, o índice foi
de 2,1% em relação ao ano ante-
rior, de 2008.

São apenas exemplos do
que ocorreu no País, de uma
maneira geral.

Para este ano, com a previ-
são de crescimento do PIB em
torno de 5%, a expectativa é
que os números relativos à
abertura de novos negócios se-
jam melhores ainda.

Olhando assim, o quadro se
apresenta bastante animador
para a abertura de novos negó-
cios. Mas poderia ser muito
mais, não fossem certos mitos
e falsos conceitos que acabam
servindo de obstáculos para
que empreendedores em po-
tencial coloquem em prática
suas ideias.

FATORES
O maior deles, talvez, seja o de
que é necessário ter muito di-
nheiro para abrir um negócio.

Dinheiro é importante, obvia-
mente. Mas, na classificação
dos fatores que realmente con-
tamnaaberturadeumaempre-
sa, o dinheiro costuma vir em
último lugar.

SEM DINHEIRO
Pesquisas realizadas pelo exe-
cutivo e pesquisador suíço Ro-
nald Jean Degenpor já aponta-
vamqueamaioriadosempreen-
dedores bem sucedidos come-
çou sem dinheiro, e muitos dos
que nasceram ricos perderam
a sua fortuna por falta de visão
de negócios. Ou seja, dinheiro
não é o mais importante.

Isso se explica pela necessi-
dade que sente o empreende-
dor que utiliza recursos de ter-
ceiros de estudar profunda-
mente todas as potencialida-
des e possíveis ameaças do ne-

gócio em que pretende entrar,
de forma realista.

Outracrençaaser desmisti-
ficada é a de que para começar
um pequeno negócio que seja
bem sucedido é preciso sem-
pre ter uma educação formal
consistente (escola, universi-
dade) ou experiência em admi-
nistração de empresas.

HABILIDADES
São necessárias, sim, determi-
nadas habilidades pessoais bá-
sicas, além de algum conheci-
mento empresarial sobre co-
mo operar a empresa. Nem to-
do mundo se dá conta que tão
importante quanto a educação
formal éa vontadede aprender
e aprimorar as habilidades ne-
cessárias ao sucesso do em-
preendimento.

Muito negócio fracassa por-

que seu dono está interessado
somente em ganhar dinheiro.

Qualquer dinheiro e riqueza
quevocê tenhaacumulado ére-
sultado da sua disposição em
trabalhar dia e noite para tor-
nar seu sonho realidade. Se vo-
cê quer realmente ter sucesso,
antesde iniciarumnegócio,sai-
ba quais são os seus sonhos.

UMA IDEIA E UM SONHO
Observe como a maior parte
das empresas verdadeiramen-
te bem sucedidas foi sustenta-
da mais por alguém com uma
ideia e um sonho do que sim-
plesmenteporalguém queque-
ria ficar rico.

Assim,tornar-seum empre-
sário não está relacionado so-
mente com o que você tem si-
do, mas com o que quer ser de
agora em diante.

É um modo de olhar o mun-
doevislumbrar oportunidades
onde outros veem problemas.
É saber também como procu-
rar e usar certas ferramentas
básicaspara alcançar suas me-
tas. Em resumo, isso pode ser
aprendido.

Outros o fizeram. Você tam-
bém pode, se quiser. ●
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● Equiparação Salarial – Dias
24 e 25/2, das 18h30 às 22h,
na Contmatic Phoenix (Rua Pa-
dre Estevão Pernet, 215, Tatua-
pé), em São Paulo (SP). Para
mais informações, tel. (0--11)
2942-6720.
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Leilão Diário De VeículosLeilão Diário De Veículos 
Inteiros e SinistradosInteiros e Sinistrados

Leilão Turbinado: Somente um lote aberto por vez � Fechamento sequencial respeitando a numeração de lotes.
Os veículos salvados de sinistro �Zero� Km, serão vendidos sem a garantia do fabricante e sem direito a revisões gratuítas. As condições 
de venda constarão nos catálogos que serão distribuídos no leilão.

Informações pelo Tel. (11) 2464-6464 � sodresantoro.com.br/blog
José Eduardo de Abreu Sodré Santoro - Leiloeiro O cial - Jucesp nº 195

Dias 17, 18, 19 de fevereiro de 2010 às 11 horas e 20 de feveiro às 10 horas
Local: Marginal Via Dutra, Km 224 - Guarulhos - SP

Exmo. Sr. Dr. Sang Duk Kim - MM. Juiz - 7ª Vara Cível de São Paulo / SP - Provimento CSM 1625/09 � Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp contra Nacional Club

São Paulo - SP - Lote Único: Prédio e respectivo terreno sob nº 703, da Rua Angatuba - Pacaembú - SP, encerrando área total de 5.124m² sendo: 71,05 metros de frente para a rua Angatuba, 13,20 metros 
de frente, em curva, para a esquina da rua Angatuba com a rua Itaetê, 35,99 metros de frente para a rua Itaetê, 9,62 metros de frente, em curva para a esquina da rua Itaetê com a rua Itaperuna, 41,67 metros por 
uma linha reta que parte do alinhamento da rua Itaperuna e segue até o ponto onde se quebra á esquerda, con  nando nesta extensão com terreno de propriedade da Cia. City e, daí segue na extensão de 12,75 metros 
até o ponto onde se quebra à direita e mede 42,50 metros até o alinhamento da rua Angatuba, con nando nesta última extensão com terreno de propriedade da Cia City. Imóvel matriculado sob nº 72.019, do 5º CRI 
de São Paulo-SP. Contribuinte municipal nº 011.105.0020-3. Avaliação: R$ 5.000.000,00 
Condições de Venda e Pagamento: a) O bem será alienado no estado em que se encontra sendo que o pagamento será à vista mais 5% do total como comissão do leiloeiro, em cheques separados. b) Correrão por conta do 
arrematante todas as providências necessárias para a imissão na posse do imóvel bem como as despesas com transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, além de eventuais débitos tributários. c) Qualquer lance inferior 
à avaliação, em segunda praça,  cará sujeito e condicionado à posterior apreciação e homologação pelo MM. Juízo responsável. Obs.: 01) Constam da Matrícula do imóvel as seguintes anotações: a) �R.01�, de 04/11/1999, penhora 
em favor de Manoel Nunes Ferraz, (Processo 928/93 � 16ª Vara do Trabalho da Capital); b) �R.02�, de 13/02/2001, penhora em favor de Banco Bradesco S/A (Processo 1999.890705-7 � 5ª Vara Cível da Capital); c) �R.04�, de 
17/09/2004, penhora em favor de Benedito José Bergamini (Processo nº 1461/91 � 39ª Vara do Trabalho da Capital); d) �R.05�, de 02/01/2006, penhora em favor de Juliana de Oliveira Paes e Luiz Alves dos Santos ou Luis Alves dos 
Santos (Processos nºs 1722/03 e 2377/03 � 54ª Vara do Trabalho da Capital); e) �R.06�, de 01/02/2006, penhora em favor de Tomaz dos Santos (Processo nº 1747/03 � 51ª Vara do Trabalho da Capital); f) �Av.07�, de 28/04/2009, 
penhora em favor de Dourival Ferreira Sobral (Processo nº 01758-1991-007-02-00-5 � 7ª Vara do Trabalho da Capital); g) �Av.08�, de 24/09/2009, penhora em favor da exeqüente Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo - Sabesp (Processo nº 2004.128236-9 - 7ª Vara Cível da Capital). 02) Constam de extratos emitidos pela Prefeitura Municipal de São Paulo a existência de dívida de IPTU e Taxa do Lixo no valor total de R$ 1.889.439,39, 
até novembro de 2009. As demais condições constão no site.

Informações pelo Telefone (11) 2464-6464 � sodresantoro.com.br
Célia Iacovone - Leiloeira O cial - Jucesp nº 324

TERRENO E INSTALAÇÕES - NACIONAL CLUB � RUA ANGATUBA - PACAEMBÚ / SP
2ª Praça: Dia 11 de março de 2010 às 14:15 horas � Local: Avenida Brasil, 478 - Jardim Paulista - SP

Presencial e Online

Presencial, Simultâneo e Online

Presencial, Simultâneo e Online

Informações pelo Tel. (11) 2464-6464 � sodresantoro.com.br
Luiz Fernando de Abreu Sodré Santoro - Leiloeiro O cial - Jucesp nº 192

Dia: 20 de fevereiro de 2010 às 10 horas � Local: Avenida Comendador Aladino Selmi, 2.500 - SP

Campinas / SPCampinas / SP
Leilão de Veículos Inteiros e Sinistrados

Presencial, Simultâneo e Online

Informações pelo Tel. (11) 2464-6464 � sodresantoro.com.br
Otavio Lauro Sodré Santoro - Leiloeiro O cial - Jucesp nº 607

Dia: 20 de fevereiro de 2010 às 9:30 horas � Local: Av. Aureliano Cárdia, 1-23 - SP

Bauru / SPBauru / SP
Leilão de Veículos Inteiros e Sinistrados

E OUTRAS 
EMPRESAS

ELETRODOMÉSTICOS: TVS, DVDS, FOGÕES, MINI-SYSTENS, 
LAVADORAS DE ROUPAS, TANQUINHOS, REFRIGERADORES, MICRO-

ONDAS, LIQUIDIFICADORES, FORNOS, LAVADORAS DE PRESSÃO, 
FERROS DE PASSAR, CAFETEIRAS E BATEDEIRAS � BICICLETAS � 
CELULARES � CÂMERAS DIGITAIS � MÓVEIS DIVERSOS: SOFÁS, 

MESAS, DIVISÓRIAS, CADEIRAS, LONGARINAS, SOFÁS, POLTRONAS, 
MÓVEIS DESMONTADOS, ARMÁRIOS E OUTROS MATERIAIS

Bens em exposição na Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 - módulo 3 - Tamboré - Barueri
- SP.  Agendar visita c/ Shirley - Tel. (11) 4166-6235: peças diversas para copiadoras Konica / Kodak.
Bens em exposição no local do leilão: eletrodomésticos: tvs, dvds, home theaters, micro systens, rádios 
portáteis, fogões, micro-ondas � refrigeradores, lavadora, tanquinho � móveis diversos mesas, cadeiras, 
poltronas, sofás � informática: cpus, monitores, impressoras,  notebooks e outros materiais.
Lances via internet a partir do dia 4/02/2010 � Visitas no dia 12/02/2010 no horário
comercial.
Relação detalhada, locais e fotos no site sodresantoro.com.br. As condições de venda constam no 
site e nos catálogos que serão distribuídos no leilão.

Informações pelo Tel. (11) 2464-6464 - Fax: (11) 2464-6449
Otavio Lauro Sodré Santoro - Leiloeiro O cial - Jucesp nº 607

Dia: 17 de fevereiro de 2010 com início às 9:30 horas 
Local: Marginal Via Dutra, Km 224 - Guarulhos - SP

Presencial, Simultâneo e Online

Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2010
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 fev. 2010, Classificados, p. Co 2.




