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Dicas para começar seu 

próprio negócio – parte III

Nenhum empreendimento será bem-sucedido se

não tiver clientes. Essa é uma das maiores

dificuldades para começar um negócio em

tempos de recessão econômica. Por isso, deve-se

ficar atento aos sinais de mudanças no

comportamento do consumidor. A Fundação

Getúlio Vargas constatou que o Índice de

Confiança do Consumidor cresceu neste último

mês de outubro. Essa expectativa está ligada à

conclusão do processo eleitoral e à consequente

redução da incerteza política.

Em nossos Informativo Espaço 2D anteriores, de

setembro e outubro, apresentamos dicas para

quem deseja começar seu próprio negócio. Já

vimos a importância de estudar previamente o

mercado-alvo e concentrar seus recursos em

marketing, reduzindo custos fixos com o auxílio

de um escritório virtual. E também como se deve

“testar o rio” antes de atravessá-lo, mantendo

seu emprego ou atividade atual durante a fase

inicial de consolidação do novo empreendimento,

o que também pode ser feito com o apoio de um

escritório virtual.

Hospitalidade e profissionalismo: nesta edição

lembramos a importância de receber bem os

clientes. Reuniões ou encontros de negócios em

restaurantes, cafeterias ou praças ao ar livre

podem parecer simpáticos e ‘descolados’, mas

são deselegantes e inadequados. Além do

desconforto, a falta de segurança e privacidade

pode por em risco os resultados da conversa.

No Escritório Virtual Espaço 2D temos salas

climatizadas e bem-iluminadas, com mobiliário

profissional, rede wireless, telefone e recepção,

que podem ser alugadas por hora, de forma

avulsa. O prédio tem estacionamento rotativo,

além de opções de transporte público (metrô,

pontos de táxi e ônibus).

Aquele que move uma 

montanha, começa por carregar 

pequenas pedras.

这个移山的人

是从搬小石头开始的.

(zhègè yí shān de rén shì cóng 

bān xiǎo shítou kāishǐ de)

(孔子 - Confúcio)

Você sabia que os clientes do Escritório Virtual Espaço 2D podem receber suas mensagens e recados simultaneamente 
pelo WhatsApp, sem qualquer custo adicional?

Entre em contato conosco para definir em quais números de celular gostaria de receber suas mensagens.

Estudioso, tornou-se funcionário público e logo alcançou

alguma reputação como professor no ducado de Lu, onde

vivia. A época era de instabilidade política, com constantes

revoltas e lutas entre os senhores feudais. Tal condição

influenciou a filosofia de Confúcio, bastante voltada para a

estabilidade dos governos e famílias e o respeito à hierarquia

social e às tradições.

Do ponto de vista do comportamento individual (ética),

recomendava a modéstia, a sinceridade e o cultivo do saber.

Embora haja na China vários templos em seu nome, o

pensamento de Confúcio tem muito pouco de religião,

podendo ser considerado uma filosofia humanista, voltada às

questões do dia-a-dia dos indivíduos e da sociedade.

Curiosamente, assim como ocorreu com o grego Sócrates e o

indiano Sidarta Gautama (Buda), Confúcio não deixou

registros escritos e tudo o que se sabe sobre suas ideias foi

compilado por discípulos, depois da morte do mestre.

Sua filosofia se espalhou por toda a China e países vizinhos,

como Coreia e Japão, tornando-se uma das forças mais

importantes na modelagem do pensamento e visão do mundo

dos povos do extremo Oriente. E, ainda hoje, fundamental

para compreendê-los.

Confúcio (nome latinizado do

chinês mandarim Kŏng Zi –

“Mestre Kong”) nasceu no reino

de Zhou, em 551 a.C. Em sua

época, a China ainda não havia

sido unificada. Embora de uma

linhagem nobre, Confúcio

cresceu na pobreza e ainda

jovem perdeu seu pai e sua mãe.
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