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Aproveitando as fér ias de verão, pus-
-me a pensar se haveria ou não similari
dades entre a preparação e planejamen
to de uma viagem, sobretudo ao exterior, 
e a "viagem empreendedora". 

No caso da viagem, inicialmente, há 
que se levantar in formações acerca dos 
destinos possíveis, quais nos atraem, as 
condições da viagem, barreira de idioma, 
quão hospitaleiras são as pessoas, quão 
fáci l seria se movimentar nesse País, pa
ra decidir se haveria necessidade de su
porte no local, ou seja, se daria ou não 
para se movimentar sozinho. 

Decidido sobre o destino, há que se se
lecionar o que se deseja ver, estruturando 
os i t inerários para melhor se aproveitar o 
tempo e a experiência. Informamo-nos 
sobre necessidade de passaporte, de vis
to e de vacinas. Também se verifica sobre 
a moeda local, e estimamos o quanto de
vemos levar e, t a m b é m , se verificam os 
cartões de crédito, liberando-os para gas
tos no exterior. 

Há que se informar sobre as previsões 
metereo lóg icas para decidir sobre que 
roupas e calçados levar, como compor a 
mala para que se tenham alternativas 
para se adequar ao clima. 

E, t a m b é m , procuramos nos informar 
sobre a comida, bebida e os costumes lo
cais, bem como as práticas comerciais. E 

nos prevenimos levando, para qualquer even
tualidade, remédios com os quais estamos 
habituados para enfrentar os quadros mais 
comuns de mal-estar. E adicionamos um se
guro de saúde à nossa viagem. 

E, ainda, temos que preparar os paga
mentos que vencem no período em que es
taremos fora, e providenciamos o abasteci
mento para as pessoas que f icarão em casa. 
E deixamos todos os entes queridos infor
mados sobre o destino, i t inerár io e formas 
de contato. 

Acho que já podemos examinar essas 
providências, atitudes e comportamentos e 
verificar o que eles teriam a ver com a "via
gem empreendedora". 

Se você se sente atraído para empreen
der, primeiramente tem que cumprir uma 
etapa de pesquisa e busca de in formação 
acerca dos setores de negócios; quais seriam 
os mais atrativos em termos de habilidades, 
conhecimentos e atitudes que demandariam 
de você, quais as condições do mercado, dos 
clientes potenciais, e sobre a facilidade ou 
não de atraí- los, e se você vai constituir o ne
gócio sozinho, ou se será melhor ter "compa
nheiros de viagem". 

Decidido o setor em que empreenderá , há 
que se estruturar o modelo do negócio para 
garantir a entrega de valor para o cliente, em 
que condições e prevendo possíveis dificul
dades e alternativas possíveis. 

Sobre o setor de negócio, você precisa sa
ber quais são os costumes, como funciona a 
cadeia de valor, desde seus fornecedores até 
a produção do produto ou entrega do serviço. 
E procura se municiar para o caso de fornece
dores que venham a falhar. 

E, a lém de se informar, você deve pro
videnciar a legalização do empreendimen
to - l icenças, taxas e registros necessários. 
E, para que seu negócio tenha condições de 
operar, ainda é necessário calcular quanto de 
dinheiro, e de fluxo de caixa e, em caso de 
necessidade, como obter crédi to adicional. 

E, para que tudo funcione a contento, vo
cê equaciona, ainda, uma forma de todos os 
envolvidos saberem para onde você está ru
mando, qual o destino do seu negócio para 
que todos se comprometam de modo a ga
rantir a realização dessa visão. 

Creio que já deu para perceber que se você 
tem tanto cuidado para planejar uma viagem 
sua, mais cuidados ainda deveria empregar 
nas def in ições e planejamento de seu futuro 
empreendimento, para que não seja pego de 
"calças curtas" em si tuações que não consi
derou ou previu. Todo cuidado é pouco ante o 
desafio de empreender, que demandará , ain
da, muita vontade de aprender, flexibilidade 
e resil iência para lidar com as diversas situ
ações, buscando formas de manter seu ne
gócio viável e, sobretudo, com possibilidades 
de crescimento. 
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Text Box
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