Ser empreendedor:
Trabalhar perdas e
frustações.
Que história estamos escrevendo?
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• Hoje estamos aqui, amanhã seremos uma página na história. Um dia,
tombaremos na solidão de um túmulo e ali não haverá aplausos,
dinheiro, bens materiais. Que histórias escrevemos e semente
plantamos?
• Se a vida é tão rápida, não deveríamos, nessa breve história do
tempo, procurar os mais belos sonhos, as mais ricas aspirações?
Quais sonhos nos controlam? Quais as nossas metas e os nossos
maiores empreendimentos?

Se você almeja ser um empreendedor,
terá que enfrentar a vida de forma
diferente.
• Terá que enxergar a família, o trabalho e
as instituições como labirintos exteriores.
• Terá que enfrentar o anfiteatro dos
pensamentos, o território da emoção e os
solos da memória como labirintos
interiores.
• E cada labirinto, há lições para aprender e
terrenos para ser conquistados.
• O seu maior desafio será penetrar nesses
labirintos e explorá-los saudavelmente.

• Para isso precisará de
coragem para caminhar e
humildade para corrigir
rotas. Errará muitas vezes,
mas esse é o preço para
grandes conquistas.
Precisará saber que mais
grave do que errar é se
omitir, não tentar.
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• Ao entrar nesse labirinto, o
grande perigo é achar que
sabe, ser dominado pelo
orgulho e não se colocar
como eterno aprendiz.

Dez passos para se tornar
um empreendedor.
• Antecipe-se às mudanças. Melhor do que corrigir erros é prevenilos.

• Se não conseguir prevenir erros, apure seu senso de observação.
Observe pequenos problemas para evitar grandes desabamentos.
• Não é possível evitar todos os riscos. Lembre-se: Quem vence
sem riscos é coroado sem glória.

• Não lamente, não reclame, não culpe os outros, não se desculpe.
• Só não muda de ideias quem não tem ideias. Mude tantas vezes
quantas forem necessárias.
• Tenha sensibilidade para corrigir rotas no seus labirintos.
• Nunca desista de quem ama.
• Nunca desista de si mesmo.
• Controle seu destino e não seja controlado por ele. Construa
oportunidades.
• Faça da sua vida um grande desafio e um eterno aprendizado.
Agradeça a Deus a oportunidade de existir e caminhar.

Ser empreendedor é criar oportunidades. Você tem criado oportunidades para ter grandes conquistas? Enfrenta seus
labirintos com coragem ou tem medo do desconhecido?
Você percebe os pequenos problemas no seu trabalho, na relação com os filhos, esposa e marido, ou só descobre quando o
mundo está desabando? Você tem coragem para tomar atitude para reconquistar o que mais ama?
Você tem, sido um profissional, um pai ou mãe, um jovem, um amante, um empreendedor? Tem tido coragem para levantar
e cair? Tem libertado sua criatividade para encantar as pessoas, trazer soluções que ninguém trouxe, prevenir erros, corrigir
falhas? Enfim, você tem feito a diferença nos ambientes que atua?

