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Dicas para começar seu
próprio negócio – parte II
Segundo o indicador Serasa Experian de
Nascimento de Empresas, mais de 1,2 milhão de
empresas foram registradas no Brasil, no
primeiro semestre de 2018. Este é o maior
número desde 2010.
O micro empreendedorismo vem crescendo no
país, como resposta à crise econômica e à
redução do número de vagas de emprego. Em
nosso Informativo Espaço 2D de setembro,
apresentamos a primeira parte de nossas dicas
para quem deseja começar seu próprio negócio.
Nesta edição, prosseguimos com o tema,
ressaltando como um escritório virtual pode
atenuar o risco e melhorar as chances de sucesso
de seu futuro empreendimento.
Mantenha seu emprego ou atividade atual:

Todos conhecemos os riscos que cercam o
empreendedor, especialmente no Brasil. Assim,
vale a pena “testar o rio”, como sugeriu o
experiente Deng Xiaoping, antes de cruzá-lo.
Com os serviços de um escritório virtual, é
possível começar seu negócio próprio sem as
preocupações do dia-a-dia: aluguel, pessoal,
atendimento telefônico, salas de reunião — tudo
isso pode ser providenciado por nós do
Escritório Virtual Espaço 2D, enquanto você se
concentra em buscar clientes, viabilizar vendas e
conhecer o potencial do mercado.
Depois de conhecer as “pedras”, as correntes, a
temperatura e a profundidade do seu setor, você
poderá decidir com calma e conhecimento qual o
melhor momento para “cruzar o rio”.
E, quando isso acontecer, talvez você acabe por
concluir que o melhor é continuar com a
parceria e apoio de um escritório virtual.

Cruzar o rio
experimentando as pedras.
摸着石头过河.
(mō zhe shí tou guò hé)
(邓小平 – Deng Xiaoping)

Corria o ano de 1979 quando Deng Xiaoping subiu no
palanque montado nos jardins da Casa Branca, ao lado do
então presidente norte-americano Jimmy Carter, durante uma
visita oficial aos EUA. A imagem simbolizava o retorno da
até então isolada China à comunidade internacional e
antecipava a abertura econômica do país, formalmente
iniciada dois anos depois.
Desde então, o mundo assistiu ao maior crescimento
econômico da história moderna. Ao longo de quase 4
décadas, a China retirou incríveis 800 milhões de cidadãos
da pobreza e tornou-se o país com o 2º maior PIB do planeta.
Todo esse sucesso se deve em muito ao pragmatismo,
inteligência e energia de Deng Xiaoping. Nascido em 1904
em uma família de pobres camponeses, estudou e trabalhou
na França ainda jovem, retornou à China em 1923 onde
aderiu ao Partido Comunista, fez parte da Longa Marcha nos
anos 30 e foi um dos líderes da revolução de 1949.
Enfrentou altos e baixos nas lutas pelo poder até emergir
vitorioso em 1976, após a morte de Mao Zedong. Já
septuagenário, liderou a abertura da economia do país e
implementou as reformas que mudaram a face da China e
repercutem até hoje em todo o mundo.

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.
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