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10 PASSOS PARA SER UM EMPREENDEDOR DE SUCESSO

Antes de começarmos
Para ser um empreendedor de sucesso e iniciar um negócio próspero, é preciso 

mais do que uma boa ideia alinhada à processos, controles e capital. É preciso olhar 
para dentro de si e se preparar internamente para os desafios que lhe aguardam nesta 
caminhada. Estar mentalmente preparado para as dificuldades, motivado e com o 
pensamento focado no resultado são fatores determinantes para o negócio dar certo. 

Uma vez que você já se preparou mentalmente, é hora definir onde você quer 
chegar e como você quer chegar, através de metas, pesquisa e muito planejamento. 
Esses fatores servirão de norte para quando você for definir seus processos, controles, 
capital necessário e toda parte operacional.

- Esperamos que este livro lhe ajude nesta caminhada.

Bora empreender!

www.facebook.com/skalacont
www.instagram.com/skalacont
www.skalacontabilidade.com.br
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Vamos Começar?
A definição formal de empreender é 

“decidir realizar; pôr em execução”. Este 
termo representa um grande desafio, 
trazendo muitas dúvidas na cabeça do 
empreendedor. Sabemos que gerenciar 
um negócio não é nada fácil, porém pode 
ser fonte de muito orgulho quando o 
trabalho reflete em resultado.

Primeiro temos que expor a impor-
tância das pessoas nos negócios. A em-
presa até cria vida própria após certo 
nível, mas sempre espelhará os padrões 
de comportamento de quem está no 
comando. Ou seja, o gestor cria a realida-
de da empresa. Mas fique atento, os resul-
tados do negócio refletem diretamente no 
que se passa na cabeça de quem o 
comanda.

O que queremos dizer com isso?

Que o empreendedor precisa estar 
preparado mentalmente para gerir o seu 
negócio com qualidade. Existem inúme-
ras armadilhas, inclusive em nossa pró-
pria mente. Ter um propósito definido 
para si mesmo, saber as armadilhas da 
mente, focar na solução e estar pronto 
para ser mais produtivo são fatores 
essenciais para seguir o caminho do 
sucesso!

www.facebook.com/skalacont
www.instagram.com/skalacont
www.skalacontabilidade.com.br


10 PASSOS PARA SER UM EMPREENDEDOR DE SUCESSO

4

1. Propósito
“Ter um propósito claro na vida é saber onde se quer chegar – e, sobretu-
do, dispor da energia necessária para enfrentar a trajetória, que certa-
mente não será fácil”. (Endeavor Brasil)

Principais razões para ter propósito:

Ter ânimo para trabalhar e fazer as 
atividades do dia a dia;

Estar sempre apto a agir e buscar o 
próximo passo;

Alinhar trabalho com lazer.

Viver a sua arte;

O propósito trará mais sentido para 
a vida. As dificuldades e os problemas 
podem diminuir, já que existirá um alvo 
maior do que os obstáculos que surgem 
no percurso. A satisfação pela vida 
também será diferente.

Realização

Cada ser humano é responsável pela 
sua própria realidade. Tudo aquilo que é 
possível imaginar é uma possibilidade a 
ser alcançada, desde que se crie um 
caminho e uma fórmula para isto.

Principais razões por ainda não ter 
propósito:

Estar vivendo de fora para dentro e 
não de dentro para fora;

Estar vivendo o de outra pessoa, 
seguindo os passos dela;

Estar ignorando a mente inconscien-
te;

Achar algo desnecessário ou sem 
sentido.Refletindo

É possível ter mais clareza sobre a 
vida, ao realizar para si mesmo as 
seguintes perguntas:

O que o faz levantar da cama todos os 
dias?

Pelo que você vive?

O que o motiva a querer mais?

Qual legado você quer deixar neste 
mundo?   

Dica da
Skala

“Buscar um propósito por obrigação irá 
causar procrastinação. Caso ainda não 
possua um, você poderá começar se 
concentrando no desenvolvimento de 

algumas áreas que melhoram a qualidade 
de vida. As principais são voltadas para a 
saúde, como a alimentação, o sono e os 
exercícios físicos.”

www.facebook.com/skalacont
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2. Ser x Fazer x Ter
“Tudo o que eu não tenho é por que eu ainda não sei, pois se eu soubesse, 
já teria”. (Paulo Vieira)

Existe uma explicação para absolu-
tamente tudo o que não temos. Se não 
temos algo, é porque não sabemos como 
ter ou estamos patinando no caminho.

Quase todas as pessoas acham que O “ATO DE TER” não produz o “ATO DE SER”

Mas o “ATO DE SER” produz o “ATO DE TER”

se “têm” uma coisa (mais tempo, dinheiro, 
amor, etc.), podem finalmente “fazer” 
outra (escrever um livro, ter um passa-
tempo, tirar férias, comprar uma casa, ter 
um relacionamento), o que lhes permiti-
rão “ser” algo (felizes, tranquilas, alegres 

ou apaixonadas).

Na verdade, estão invertendo o 
paradigma Ser-Fazer-Ter. Na prática o 
que realmente ocorre é que:

Primeiro você “é” o que chama de 
“feliz” (ou “inteligente”, ou seja lá o 
que for), depois começa a “fazer” 
coisas de acordo com esse modo 

de ser, e logo descobre que aquilo 
que está fazendo lhe proporciona 
as coisas que sempre desejou “ter”.

             (Ronda Byrne)

SER

FAZER

TER
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3. Produtividade
Sim, o dia tem apenas 24 horas. É 

relativamente pouco para fazer tudo o 
que se quer, já que se passa aproximada-
mente um terço dessas horas dormindo, 
sobrando então, apenas 16 horas produti-
vas!

Será que é pouco mesmo? 

A produtividade não está relaciona-
da a viver correndo no dia a dia, mas sim 
a realizar efetivamente as tarefas que o 
levam para o próximo passo. Consideran-
do todas as áreas da vida de uma pessoa, 
é necessário planejar o dia de forma 
equilibrada.

Assim como a frase “Penso, logo 
existo” (René Descartes) coloca a razão 
humana como a única forma de existên-
cia, pode-se dizer que a frase “agendo, 
logo realizo” coloca a razão de programar 
o tempo como a chave para aumentar a
produtividade.

O que fazer?

O segredo é ter foco. O cérebro fun-

ciona melhor para executar do que para 
armazenar tarefas. Ficar guardando na 
cabeça os próximos afazeres, ao mesmo 
tempo em que se realiza as tarefas, irá 
causar estresse e diminuir a produtivida-
de. Por isso, elimine da cabeça as tarefas 
do dia anotando-as em agendas, blocos 
de notas ou aplicativos. 

E se eu não tiver energia? 

O cérebro consome aproximada-
mente vinte por cento da energia do 
corpo. É muito importante realizar as 
tarefas mais difíceis primeiro, quando se 
está com mais energia. Se você sempre-
está com baixa energia, é importante 
rever os seus conceitos de alimentação, 
exercício físico e sono.

A alimentação correta é um fator 
importante. Comer pouco o deixará lento 
por falta de energia, enquanto comer 
muito também o deixará lento, pois o seu 
corpo utiliza muita energia para a diges-
tão e atrapalha o cérebro. Alimentos com 
“gorduras boas” são amigos do cérebro e 
melhoram a produtividade. 

Assim como a boa alimentação, o 
exercício físico também é importante, 
pois oxigena o cérebro e libera substân-
cias de relaxamento, ajudando em sua 
produtividade. 

Quanto à qualidade do sono, é fun-
damental dormir o suficiente para o seu 
corpo descansar, já que é durante este 
período que você se recupera plenamente. 
É muito importante cuidar da alimenta-
ção antes de dormir, pois se não for ade-
quada, você pode dormir mal, o que irá 
afetar  a produtividade do dia seguinte.

Dica da
Skala

“Sabendo que o tempo é precioso, vale a 
pena desperdiçá-lo? Viver intensamente 
é a chave da produtividade e pode levá-lo 
a outro patamar. Quando se tem boas 
metas, o planejamento e a realização de 
tarefas são os principais combustíveis 
que o farão alcançá-las!”

www.facebook.com/skalacont
www.instagram.com/skalacont
www.skalacontabilidade.com.br


10 PASSOS PARA SER UM EMPREENDEDOR DE SUCESSO

7

4. Foco na solução
A positividade está diretamente 

ligada ao otimismo, sendo definida como 
a disposição para considerar o lado bom 
de tudo, mesmo em condições adversas.  
Uma pessoa positiva se esforça para 
manter a saúde mental equilibrada, já que 
não permite que todos os pensamentos 
negativos e acontecimentos externos 
alterem o seu estado de espírito. 

Pensamento negativo

O pensamento negativo é o ato de 
imaginar somente o lado ruim de uma 
situação. O fato pode nem ter ocorrido de 
verdade, mas no pensamento a pessoa já 
criou algo ruim por antecipação. Pensar 
negativo causa emoções negativas. É 
justamente nessas emoções que está o 
perigo, ao pensar algo negativo, a pessoa 
pode ficar de mau humor e transbordar o 
corpo de hormônios que a prejudicam, 
principalmente a longo prazo.

O problema apareceu, e agora?

Existem diferentes níveis de proble-
mas. Alguns possuem soluções fáceis e 
outros levam mais tempo. Porém, a 
grande maioria dos fatos que ocorrem em 
nossas vidas podem ser resolvidos sem 
gastar muita energia do cérebro e evitar o 
sofrimento por antecipação.

Dica da
Skala

“Quando o problema aparecer, o primeiro 
passo é pensar em como você pode resol-
vê-lo. Ao focar na solução, a tendência é 
sair do lado negativo e parar de pensar 
no porquê disso ter acontecido. Por fim, 
quando pensar na solução, já pense em 

três soluções para o problema, isso trará 
a sensação de sair da prisão. Ao criar 
esse tipo de rotina, aos poucos o cérebro 
vai se acostumando a sempre pensar na 
solução e manter um estado leve de 
positividade.”

www.facebook.com/skalacont
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5. Faça ou não faça
Se você quer conseguir alguma 

coisa, faça o melhor que puder. Não basta 
tentar. Quando afirmamos o “vou tentar”, 
fica aquele pensamento: “se não der certo, 
ok, eu ia só tentar mesmo” ou “se der 
certo, então está ok”. 

Na vida de empreendedor não existe 
o meio termo. A única coisa que leva ao
sucesso é fazer. Imagine a condição do

“Faça ou não faça, tentativa não há”. (Mestre Yoda)

dono de um negócio que é o único susten-
to da sua família. Se este negócio estives-
se dando errado, o dono iria fazer o seu 
melhor ou apenas “tentar”? Com certeza o 
“tentar” não iria ser exatamente a palavra 
que passaria pela sua cabeça, pois ele tem 
um motivo maior para se comprometer 
em fazer o negócio melhorar.

Refletindo
No momento estou tentando realizar 
ou estou efetivamente realizando os 
meus objetivos?
Qual o tamanho do meu comprometi-
mento para fazer o que desejo?
O que eu quero para a minha vida?

Dica da
Skala

“Assumir que vai “tentar” fazer, é pratica-
mente assumir que não vai fazer. Quando 
a responsabilidade é chamada para si 
mesmo, o cérebro irá entender o compro-
metimento e vai estar com você na exe-

cução da ação. De uma forma ou de outra, 
mesmo com empecilhos, algum ponto 
positivo será alcançado durante a ação, 
seja a experiência ou a própria conquis-
ta!” 

www.facebook.com/skalacont
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6. Características
empreendedoras

Já sabemos que ser empreendedor 
não é uma tarefa fácil. É necessário 
desenvolver vários comportamentos para 
estar sempre pronto para agir. Antes de 
entrar nas principais características do 
empreendedor, vamos falar um pouco 
mais sobre o tema:

O que é empreender?

Empreender é colocar em prática 
uma ideia, que supere obstáculos e gere 
rentabilidade. 

Por que empreender? 

Para ter resultado, gerar lucro, me-
lhorar a qualidade de vida, ter liberdade e 
fazer a diferença.

Como saber se estou no caminho 
certo no empreendedorismo?

Os resultados de sua empresa res-
pondem exatamente isso. É perfeitamen-

te normal ter oscilações, passar por uma 
época ruim, por uma época boa. Mas o 
mais importante é o aprendizado contí-
nuo. É ele que irá fazer você evoluir cada 
dia mais.

O que faço com a concorrência?

O mercado de hoje é muito exigente. 
Devido à grande concorrência, o nosso 
cliente quer ser bem atendido, ter serviço 
de qualidade e pagar um preço justo. O 
atendimento sempre terá o maior impac-
to na manutenção de seus clientes. Saia 
do comum, faça diferente.

Eu já atendo o cliente bem. É 
suficiente?

É meio caminho andado, mas a 
resposta é não. Além de atender bem, é 
importante criar vínculo e viver o dia a 
dia com o seu cliente. Ou seja, se preocu-
pe com as pessoas, pois atrás de um 
cliente em potencial sempre vai existir 

pessoas com sentimentos que gostam de 
atenção. O empreendedor tem que estar 
pronto para surpreender e encantar!

O empreendedor deve criar um 
diálogo consigo mesmo. Sempre se ques-
tione e se pergunte o que pode fazer 
diferente e o que pode ser melhorado para 
você alcançar seu objetivo.

www.facebook.com/skalacont
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Segundo o treinamento Empretec 
do Sebrae, os empreendedores de 
sucesso possuem 10 características 
em comum, conforme abaixo:

3. Exigência de qualidade e eficiência

Encontra maneiras de fazer as coisas 
melhor, mais rápido e mais barato;

Age de maneira a fazer coisas que 
satisfaçam ou excedam padrões de 
excelência;

Desenvolve ou utiliza procedimentos 
para assegurar que o trabalho seja 
terminado a tempo ou que atenda 
padrões de qualidade previamente 
combinados.

4. Persistência

Age diante de um obstáculo significati-
vo;

Age repetidamente ou muda de estra-
tégia a fim de enfrentar um desafio ou 
superar obstáculo;

Faz um sacrifício pessoal ou despende 
um esforço extraordinário para com-
pletar uma tarefa.

1. Busca de oportunidades e iniciativa

Faz as coisas antes de solicitado ou 
antes de forçado pelas circunstâncias;

Age para expandir o negócio a novas 
áreas, produtos ou serviços;

Aproveita oportunidades fora do 
comum para começar um negócio, 
obter financiamento, equipamentos, 
local de trabalho ou assistência.

2. Correr riscos calculados

Avalia alternativas e calcula riscos 
deliberadamente;

Age para reduzir os riscos ou controlar 
os resultados;

Coloca-se em situações que implicam 
desafios ou riscos moderados.

Conjunto de realização

6. Busca de informações

Dedica-se pessoalmente a obter infor-
mações de clientes, fornecedores ou 
concorrentes;

Investiga pessoalmente como fabricar 
um produto ou fornecer um serviço;

Consulta especialistas para obter 
assistência técnica ou comercial.

5. Comprometimento

Assume responsabilidade pessoal por 
solucionar problemas que possam 
prejudicar a conclusão de um trabalho 
nas condições estipuladas;

Colabora com seus empregados ou 
coloca-se no lugar deles, se necessário, 
para terminar uma tarefa;

Esforça-se em manter os clientes 
satisfeitos e coloca a boa vontade a 
longo prazo acima do lucro a curto 
prazo.

Conjunto de planejamento

www.facebook.com/skalacont
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7. Estabelecimento de metas

Estabelece metas e objetivos que são
desafiantes e que têm significado
pessoal;

Tem visão de longo prazo, clara e espe-
cífica;

Estabelece objetivos de curto prazo e
mensuráveis.

8. Planejamento e monitoramento siste-
mática

Planeja dividindo tarefas de grande 
porte em subtarefas com prazos defini-
dos;

Constantemente revisa seus planos 
levando em conta os resultados obti-
dos e mudanças circunstanciais;

Mantém registros financeiros e utiliza-
-os para tomar decisões.

9. Persuasão e rede de contatos

Utiliza estratégias para influenciar ou
persuadir os outros;

Utiliza pessoas chaves como agentes
para atingir seus próprios objetivos;

Age para desenvolver e manter rela-
ções comerciais.

Conjunto de poder

10. Independência e autoconfiança

Busca autonomia em relação a normas
e controles dos outros;

Mantém seu ponto de vista mesmo
diante a oposição ou de resultados
inicialmente animadores;

Expressa confiança na sua própria
capacidade de completar uma tarefa
difícil ou de enfrentar um desafio.

E o que fazer com estas caracte-
rísticas? 

Desenvolvê-las e aplicá-las na sua 
empresa. Claro que adquirir novos com-
portamentos não é uma tarefa fácil, mas 
quando você começar a notar os resulta-
dos, verá que o esforço vale a pena.

O segredo do bom aproveitamento 
destas características é o equilíbrio. Não 
basta ser autoconfiante se você não pla-
neja, assim como não basta ter uma boa 
rede de contatos se você não possui 
iniciativa. Tudo está interligado. É essen-
cial aumentar o nível dessas característi-
cas dentro de você, sempre buscando o 
equilíbrio e a uniformidade. 

www.facebook.com/skalacont
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7. Aprendendo com as
formigas
As formigas possuem uma sociedade simplesmente incrível e servem de 
exemplo para qualquer empreendedor.

Organização

As formigas são tão organizadas que 
sabem exatamente o que fazer em sua 
rotina. Vivem trabalhando em equipe e 
delegando tarefas, sempre seguindo o 
planejamento com muita flexibilidade. Se 
um formigueiro for destruído, a certeza é 
que elas o reconstruirão rapidamente, 
devido ao espírito de equipe.

Planejamento

Durante todo o verão as formigas 
planejam o inverno, juntando reservas. 
Isso demonstra que elas não esperam que 
o bom tempo dure para sempre, já que
sabem que os ventos mudam de direção.
Além disso, combatem a cultura do des-
perdício, cientes de que cada migalha é
importante.

Foco e Criatividade

Se uma formiga começar a sua 
tarefa e encontrar algum obstáculo, ela 
dará um jeito de superá-lo e avançará em 
direção à sua meta. O obstáculo não irá 
detê-la porque o seu foco vai estimular a 
sua criatividade, mesmo que precise 
muita coragem em algumas situações.

Coragem

Existe um estudo que afirma que 
cerca de 20% das formigas são inúteis, 
chamadas de “formigas preguiçosas”, mas 
no geral elas são corajosas e dispostas. 
Quem nunca levou uma picada de uma 
formiga ou as viu carregando animais 
maiores que elas? Essa é a verdadeira 
coragem que as mantém dispostas e em 
estado de alerta.

Superação de Limites

As formigas parecem frágeis por 
serem tão pequenas, mas isto é um 
engano. Elas são capazes de levantar 
objetos bem maiores que o seu próprio 
peso. Além disso, elas podem carregar 
estes objetos por cerca de 300 metros. 
Seria o mesmo que você carregar algo 
bem mais pesado que o seu próprio peso 
por 60 quilômetros!

Propósito

As formigas têm propósito claro. 
Elas só fazem o que fazem porque sabem 
o que querem e também para onde vão.
Os objetivos só são alcançados por pesso-
as que têm propósito. Pessoas assim não
se dão ao luxo de desperdiçarem seu
tempo, seu dinheiro ou sua disposição
física e mental com algo que não está
dentro dos seus objetivos.

Com isso, fica claro que as formigas 
são focadas, não têm medo de trabalhar, 
possuem iniciativa e metas, sabem as 
razões de seu esforço e são capazes de 
armazenar riqueza! Quais as lições que 
podemos aprender com as formigas?
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www.instagram.com/skalacont
www.skalacontabilidade.com.br


10 PASSOS PARA SER UM EMPREENDEDOR DE SUCESSO

13

8. Em busca do lucro
O que é lucro?

A definição formal de lucro é o 
ganho auferido em uma operação comer-
cial ou no exercício de uma atividade 
econômica. Ou seja, o lucro refere-se ao 
benefício obtido em alguma transação, de 
qualquer natureza. 

Como gerar lucro?

O lucro pode ser gerado por vários 
tipos de atividades diferentes. Seja com 
produção, serviço ou revenda, é sempre 
muito importante que você goste do que 
faz e esteja em um mercado que entende 
bem. Tratando-se de pequenas empresas, 
é necessário que as receitas superem as 
despesas e obrigações. O lucro é simples-
mente o resultado obtido da atividade. 
Para gerá-lo, você deve buscar aumentar 
as receitas e diminuir as despesas, mas 
sem perder a qualidade do seu produto ou 
serviço.

E no Brasil?

A cada ano que passa mais empre-
sas são constituídas em nosso país. Esti-
ma-se que o Brasil possui mais de 10 
milhões de pequenos negócios ativos. 
Estes pequenos negócios possuem uma 
grande responsabilidade social, já que 
geram mais da metade dos empregos na 
sociedade. O que é lamentável é a condi-
ção do cenário econômico do país. Além 
de toda a crise já instalada, toda essa 
vergonha política que ocorre prejudica os 
pequenos negócios e diminui as vagas de 
emprego.

Inimigos do lucro

Os principais inimigos do lucro 
podem ser desencadeados por vários 
fatores. O descontrole das finanças da 
empresa, a falta de planejamento e a falta 
de novas alternativas podem deixar você, 
empreendedor, sem saída. Insistir em 
fazer as coisas da mesma forma e ficar na 
zona de conforto também deixarão a sua 
empresa sempre na estaca zero. Não 
gerar lucro na empresa é como pedalar 
em uma bicicleta de pneu furado, por 
mais que você pedale, não conseguirá ir 
em frente por muito tempo.
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Amigos do lucro

Os principais fatores que fazem com 
que a saúde da empresa esteja em dia e 
gere resultados, podem ser considerados 
os amigos do lucro, conforme listado 
abaixo:

Planejamento: é preciso planejar para 
saber quanto será o lucro e como 
aumentá-lo;

Mercado: estudar o mercado é neces-
sário para você saber quem é o seu 
cliente;

Atendimento: atender o seu cliente da 
melhor maneira possível fará com que 
ele retorne à sua empresa e quem 
sabe indique-a para colegas e familia-
res;

Marketing: atingir o cliente em poten-
cial e ampliar o seu alcance no merca-
do. Afinal, “quem não é visto, não é 
lembrando”;

Apuração de custos: saber exatamente 
todos os custos da sua empresa;

Controle financeiro: controlar fielmen-
te todas as entradas e saídas financei-
ras;

Reservas: manter reservas para garan-
tir sempre o bom funcionamento da 
empresa;

Inovação constante: buscar melhorias 
constantes fará a empresa evoluir.

A busca pelo lucro é o principal 
objetivo das empresas. O empresário 
sempre deve buscar formas para melho-
rar os resultados, sem ter medo de perse-
guir o lucro. Por isso, você deve planejar 
um aumento constante de clientes, ofere-
cer novas opções de produtos e serviços, 
além de criar novas propagandas. 

Dica da
Skala

“Todas as novas alternativas planejadas 
irão trazer novos resultados. O importan-
te é ir para a ação, já que feito é melhor 
do que perfeito! E mais uma coisa, é 
importante sempre analisar os seus 
controles financeiros para que você 
possa obter insights a respeito de seu 
negócio, medir o resultado de suas ações 
e aprimorar o seu planejamento.
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9. O lado B da crise
Como a economia do país está basi-

camente parada, as pequenas empresas 
sofrem com a queda de faturamento. A 
consequência é a redução do lucro, o 
acúmulo de dívidas e até a desistência ou 
o fechamento do negócio.

Isso já está acontecendo. O que 
fazer?

Esta é a pergunta de um milhão de 
dólares. Há alguns anos era possível você 
abrir um pequeno negócio e ir tocando, 
pois as pessoas gastavam mais dinheiro. 
Hoje com o mercado retraído, não é tão 
fácil. Cada vez mais é necessário gerir a 
empresa de ponta a ponta, desde contro-
lar os custos sem perder a qualidade, até 
atender o seu cliente da melhor maneira 
possível, para que ele se torne fiel à sua 
empresa e indique à seus conhecidos

Se o jeito que está sendo feito 
não está dando certo, por que 
continuar fazendo igual?

É comum continuar fazendo a 
mesma coisa e esperar resultados dife-

rentes. Faz parte da natureza do ser 
humano. Mas isso pode ser uma grande 
armadilha. Se o mercado não reage para o 
seu negócio, algo deve ser mudado.

Pode ser difícil aceitar, mas buscar 
ajuda de fora pode ser uma ótima opção. 
Quem enxerga de fora geralmente conse-
gue ter uma visão mais ampla do que está 
acontecendo e pode te ajudar trazendo 
novas perspectivas e ideias. Um consul-
tor, uma assessoria e também o SEBRAE 
são ótimos meios de se obter esta ajuda. 
O custo não é tão alto como se imagina e 
pode ser até gratuito no início. Se for 
necessário, procure ajuda!

O que mais é preciso?

A busca pelo aumento das vendas 
deve que ser cada vez mais ativa. Sem 
boas vendas não há lucro e sem lucro a 
empresa pode deixar de existir. O produto 
que mais vende é aquele que é mais visto. 
Fazer promoções e atrativos para os 
clientes são boas soluções. O ideal é 
estudar o mercado para saber de onde 
partir.

A crise pode tornar-se uma 
muleta?

Em época de “vacas magras” é inevi-
tável que o foco acabe sendo o problema. 
Por outro lado, o dinheiro ainda continua 
circulando e as pessoas comprando, 
mesmo que em menor quantidade. É 
necessário agir, não fique parado colocan-
do a culpa na crise. Certo, a crise existe, 
mas o que se pode fazer diferente para ter 
um resultado um pouco melhor? Esta é a 
reflexão que fica. Focar na solução, ao 
invés de focar o problema.

Qual o lado B da crise?

Se você está conseguindo resistir a 
esse difícil momento econômico, deve ter 
aprendido e evoluído muito como gestor 
de sua empresa.

Agora imagine aonde poderá chegar 
quando a economia estiver boa? O apren-
dizado adquirido ninguém tira. Em um 
futuro breve, você poderá colocá-lo em 
prática e colher os resultados em uma 
escala muito maior!
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10. O próximo nível
É interessante afirmar que temos 

objetivos na vida. Melhor ainda é quando 
conseguimos realizá-los e evoluímos 
continuamente. Em nossa luta diária, 
temos que cuidar de todas as áreas da 
nossa vida, e ainda assim, é importante 
que haja energia para evoluir e focar no 
desenvolvimento. Porém, muitas vezes 
chegamos em um ponto de estagnação e 
não sabemos mais como avançar.

Durante a jornada

Quando ficamos estagnados, basica-
mente não enxergamos a luz no fim do 
túnel e as ações são paralisadas. Como 
consequência, o ritmo da evolução dimi-
nui, a energia acaba e o foco é perdido. 
Este é o exato momento em que a nossa 
auto responsabilidade deve entrar em 
ação para buscarmos força aonde não 
temos.

Mas como se superar?

Acredite até o fim que você irá fazer 
acontecer;

Busque novas habilidades e o conhe-
cimento necessário para se superar;

Pratique o poder da ação. Planeje, 
simplifique e realize;

Melhore continuamente os resultados 
e reinicie o ciclo.

E na prática?

Alguns exemplos de como se rein-
ventar para conseguir melhores resulta-
dos:

Se você quer tirar uma nota melhor 
em uma prova, a forma do estudo vai ter 
que ser diferente. O conteúdo vai ter que 
estar vivo dentro de sua cabeça.  A dedi-
cação e a energia terão que ser aplicadas 
estrategicamente pensando no resultado 
final.

Se você quer ter a sua própria em-
presa, aprenda tudo o que precisa para 
isto. Quais as responsabilidades terá que 
arcar, quais os principais riscos e como 
vai controlar a empresa no dia a dia.

Se você quer conquistar um novo 
cliente, estude e descubra o seu público 
alvo. Descubra como você pode melhorar 
a vida das pessoas e aprenda novas técni-
cas de venda.

Como nada cai do céu, temos que 
nos dedicar ao máximo para transformar 
as nossas vidas para melhor.

O sucesso exige mais

O sucesso requer que a zona de 
conforto seja sacrificada e que a força de 
vontade supere a procrastinação. Requer 
imersão no aprendizado e foco no solu-
ção. A certeza da realização certamente 
vai superar qualquer empecilho.

É fato que o conhecimento e as 
habilidades que te trouxeram até aqui não 
te levarão para o próximo nível. Não 
adianta fazer as suas tarefas da mesma 
forma que aprendeu há 10 anos. Aprimo-
re-se, adquira mais conhecimento e 
aprenda novas habilidades. O sucesso 
certamente chegará para ficar!
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Empreender não é uma tarefa fácil. Não é qualquer um que tem disposição e 
coragem de partir rumo ao desconhecido e trilhar seu próprio caminho. Mas lembre-
se, sair da zona de conforto e abrir sua própria empresa é importantíssimo, porém 
esse é apenas o primeiro passo de uma longa jornada rumo ao sucesso.

Nada mais natural, em uma difícil tarefa, com tantas variáveis e áreas de 
conhecimento envolvida, que se busque ajuda, seja da família, dos amigos ou de quem 
tem conhecimento na área. O nosso propósito, aqui na Skala Contabilidade, é 
exatamente este, de ajudar empreendedores como você nesta tarefa. Tanto através do 
nosso conhecimento técnico, quanto através da nossa experiência, obtida ao longo de 
mais de 13 anos com o contato diário com empresas dos mais diversos campos de 
atuação.

Nós, da Skala Contabilidade, queremos estar junto com você nesta caminhada rumo 
ao sucesso. Conte conosco!

Agende uma reunião
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