
Vivemos bombardeados de informa
ção. Atualmente, o excesso dela se cons
t i tu i em um problema, afetando a admi
nistração do tempo e demandando mais 
disciplina, discernimento, diligência para 
definir o que é útil e em que fonte con
fiar. E alinhando-se com isso. se sabe que 
uma característica importante do com
portamento empreendedor é a busca de 
informação. Assim, parece ser essencial 
dedicar atenção ao desenvolvimento de 
atitudes, de critérios que ajudem na bus
ca, triagem e uso das informações pert i 
nentes para o seu negócio. 

Certamente que muita informação é 
obtida por meio de fontes como: revistas, 
livros, bases de dados, portais, digitalmen
te ou não. Aqui o fundamental é saber que 
livros, revistas, bases de dados e portais 
são os mais relevantes e confiáveis para o 
seu ramo de atuação. Se você ainda for um 
novato no setor, é preciso se cercar de in
dicações de outros mais experientes sobre 
quais as fontes principais para que você se 
informe, atualize e evolua na construção do 
conhecimento, do repertório de soluções, na 
possibilidade de inovação e no alargamen
to de sua visão a respeito de como melhor 
direcionar seu negócio. E aqui as perguntas 
que ficam são: Você já mapeou, selecionou 
as fontes que servem para sua atualização 
cotidiana? Já desenvolveu alguns hábitos de 
alocação de tempo para consultá-las? 

Prossigamos. Certamente que muita 
informação pode ser obtida pela sua rede 
pessoal de relações. Nesse caso, quando em 
dúvida, dificuldade, ou necessitar de opi
nião, é essencial você ter acesso e abertura 
para conversar e trocar ideias e informações 
com pessoas que têm a reputação de ex
perientes e atualizadas. Mas que também 

saibam colocar perguntas e questões necessá
rias para lhe ajudar a construir e ampliar sua vi
são sobre a situação.Ou seja, podem ser pares, 
ser mentores, e atuar como seus conselheiros. 
Então a pergunta que se coloca ê: você já desen
volveu algumas relações como essas, para troca 
de informação e também de apoio? 

No momento, com os novos meios de co
municação e as mídias sociais, outras cone
xões são possíveis, de tal modo que pode aces
sar informações pela rede expandida. E maior 
será a diversidade de informações se você ma
nejar outro idioma e tiver elos de sua rede fora 
do seu país. Logo, as perguntas que ficam são: 
você já se abriu para outros contatos? Procurou 
dominar outro idioma? Desenvolveu algum há
bito de acessar informações indicadas, sinali
zadas por essas outras fontes? 

Outro ponto importante: não busque ape
nas informações que confirmem seu enten
dimento e percepção acerca das situações. 
Lembre que é fundamental se manter aberto 
às informações novas e disruptivas, pois nem 
sempre as melhores fontes são aquelas que 
apenas reforçam o que você já "desconfiava" 
que sabia. Por vezes, na busca de informação 
é interessante e útil, ainda que incômodo, se 
abrir para peças de informação que abalem 
certezas prematuras e coloquem perguntas 
que provocam estranheza, surpresa e deses
tabilização. Como inovar sem se abrir e sem 
incorporar novos ingredientes? Sem criar uma 
perspectiva nova? O quanto você já se esfor
çou para ampliar o leque e acessar diferentes 
informações? 

Por outro lado, é necessário alargar o es
copo e a abrangência de sua rede. É saudá
vel fazer um esforço para contatar e encontrar 
pessoas que façam parte da cadeia do negó
cio, ou seja: fornecedores, produtores, distr i 
buidores, clientes e interessados. Faz parte 

dos bons hábitos dos empreendedores e dos 
gestores visitar, frequentar grupos, associa
ções e sindicatos que congreguem tanto os 
formadores de opinião quanto os seguidores. 
E surge a indagação: Você abre espaço na sua 
agenda para frequentar e visitar com certa re
gularidade esses grupos? 

Também é considerável sair e visitar para 
conhecer a realidade dos outros: empresas do 
setor, da cadeia ou mesmo de outras áreas. E 
aqui vale tanto a realidade local como as regio
nais, estaduais, nacional e internacional. Valem 
feiras, salões, exposições nacionais e interna
cionais. De fato, as limitantes são o tempo e 
o quanto de recursos pode alocar. Entretanto, 
lembre que o dinheiro nem sempre é o l imita
dor maior. Ainda nessa semana assisti ao tes
temunho de empreendedores que viajaram 
à feira internacional mais importante do seu 
setor graças ao apoio do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 
E aí, o quanto você tem visitado e viajado para 
conhecer outras realidades? 

Não esqueça que a sua at i tude de busca 
é que pode lhe fazer encontrar a informação 
mais atualizada, útil e decisiva como forma 
de direcionar o seu negócio e mantê-lo com
petit ivo. G@N 
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