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Assim como Gabriela, a demissão também foi o passo para trás do pesquisador Fábio
Barbosa, que era terceirizado
do Banco do Brasil. “Já gostava
muito de gastronomia e comecei a fazer trufas para vender
no banco. Com a minha saída,
me inscrevi como MEI (Microempreendedor Individual)
e peguei um empréstimo para
produzir outros tipos de doces
que eu e minha esposa, que
também saiu do emprego, entregávamos de ônibus”, diz.
Em outubro do ano passado,
o casal abriu a Viva La Crepe,
oferecendo bufê de crepe em
festas e eventos. “Hoje, vivemos exclusivamente dessa
renda”, afirma Fábio, que, assim como Gabriela, é determinado e disciplinado o suficiente para diminuir o risco de insucesso de seus negócios. Ser
dono de seu próprio negócio
exige ainda dedicação e planejamento.
RESCISÃO X INVESTIMENTO
Utilizar as verbas rescisórias,
no caso de uma demissão, para
investir em um novo negócio é
algo que deve ser bem pensado. “Existe a previsão de aumento do desemprego. Por

Até sexta,
evento vai
capacitar
empreendedor
Começou ontem, em Salvador, a Semana Global do Empreendedorismo. Até sexta, o
evento acontecerá na Casa do
Comércio, na Avenida Tancredo Neves, com painéis,
casos de sucesso, debates,
oficinas e workshops para
capacitar e inspirar as pessoas a empreender. O destaque na programação de hoje é
o Ciclo Empreendedor, que
acontecerá das 19h às 22h,
com o tema Da Crise ao Sucesso. Cristiane Correa, autora do best-seller Sonho Grande, vai apresentar a palestra
Lições do Topo para Pequenas
Empresas. Em seguida, haverá as oficinas “E-commerce:
alternativa para crescer em
meio à crise”, com Julio Pegna, diretor executivo da Associação Brasileira de
E-commerce, e “Um case de
sucesso no atacado e varejo”,
pelo presidente e fundador da
Papel e Cia, Carlos Lacerda.
O presidente da Rede Bahia, Antonio Carlos Júnior,
fará o encerramento com a
palestra “Transformando sua
empresa em um negócio altamente lucrativo”.
Em Salvador, a Semana
Global do Empreendedorismo está sendo organizada
pela Associação dos Jovens
Empreendedores da Bahia
(AJE-BA) em parceria com a
Federação das Empresas Juniores do Estado da Bahia
(UNIjr-BA). O evento
conta também com o apoio
do Sebrae e de outras instituições.

PASSO A PASSO PARA
ABRIR UM NEGÓCIO
Defina a área Busque informações no mercado e identifique que oportunidades são
viáveis. A escolha do negócio
precisa combinar com as características pessoais do futuro empreendedor e as tarefas que desenvolve com mais
habilidade.
Goste do que vai fazer Escolha
um ramo de atividade que tenha a ver com você. Será
muito mais fácil ser bem-sucedido se você estiver em
sintonia com o empreendimento.
Pesquise o empreendimento
Conheça bem o ramo em que
pretende investir. Estude a
concorrência, leia artigos de
especialistas e faça cursos.
A publicitária Gabriela Andrade investiu 30% da rescisão em peças e roupas para abrir o negócio próprio

conta desse cenário, a pessoa
deve fazer um levantamento
dos seus custos fixos para prever quanto tempo é possível ficar sem uma nova receita.
Nesse planejamento deve estar previsto a quitação de dí-

vidas, principalmente as de
cartão de crédito e cheque especial”, recomenda o educador financeiro Isaias Matos.
Não havendo pendências e
tendo um bom planejamento
financeiro, o futuro empreen-
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dedor deve fazer um plano de
negócios. “Não podemos confundir empreendedor com
aventureiro, que se lança ao
mercado apenas porque está
com dinheiro em mãos”, reforça Matos.

Consulte a viabilidade Busque
o Sebrae para simular o negócio e analisar se ele é viável.
Se planeje O plano de negócio
é ideal para traçar um retrato
fiel do mercado, do produto e
das atitudes do empreendedor, propiciando segurança
para quem está começando.
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