Leia isso antes de decidir
largar seu emprego e abrir
uma startup
Abrir uma startup é excitante. Especialmente se você estiver
cansado da rotina de sempre, do seu emprego importante (mas
chato).
Mas acontece que infelizmente não existe uma forma básica para
ter sucesso. E o peso da caminhada pode te assustar. Muitos
acabam criando negócios e falindo mais de uma vez até
desistir.
Antes de pensar em fazer isso, recomendamos que você leia as
dicas abaixo. Afinal, aprender com a experiência dos outros é
uma ótima saída. Está preparado?

Não escute as estatísticas
As pessoas amam levar em conta estatísticas, como a alta
mortalidade das startups. Procure não ouvir nada disso e
concentrar no seu negócio. Mesmo se os números estiverem
corretos, você não tem como saber o contexto de cada pessoa e
se aquilo se aplica a você.

Vai ser difícil terminar o que começou
Mas você precisa tentar. Sabemos
e mais divertido começar coisas
você se deixar levar pela
provavelmente não terá sucesso.
que aquilo não pareça estar
terminar.

que muitas vezes é mais fácil
do que terminá-las. Só que se
dificuldade em terminar,
Por isso, tenha foco e mesmo
dando certo, você precisa

Aprenda a liderar
Mesmo que você comece sozinho, uma hora ou outra vai precisar

gerenciar pessoas. Por isso, comece desde já a trabalhar nas
suas habilidades de liderança. Se você deseja fazer isso por
meio da leitura, recomendamos as obras:
Feitas para Durar – Jim Collins
Feitas Para Durar
O Poder dos Quietos – Susan Cain
O Poder dos Quietos
Decisive – Cheap Heath e Dan Heath
Decisive

Não comece pedindo demissão
Dependendo da sua situação financeira, talvez não seja uma boa
pedir demissão logo que você decidir abrir uma startup. Pense
que você deve precisar de três vezes mais dinheiro do que
planeja e que no começo é melhor pesquisar e testar hipóteses,
ao invés de sair correndo e fazer um CNPJ.
Saia do Facebook e do Netflix e use seu tempo livre para
começar a traçar seu plano.

Leia muito
Leia tudo o que puder sobre empreendedorismo e startups.
Lembre-se de que nem todos os livros se aplicam à sua ideia,
mas absorver ensinamentos de outras pessoas é uma ótima
maneira de se preparar. Algumas sugestões:
O Ponto da Virada – Malcom Gladwell
Launch – Jeff Walker
Launch
O Lado Difícil das Situações Difíceis – Ben Horowitz

O Lado Difícil das Situações Difíceis
Venture Deals – Jason Mendelson e Brad Feld
Venture Deals

Saiba que você vai precisar lidar com a
pressão
E não apenas a pressão para fazer sucesso. Sua família e seus
amigos nem sempre estarão exatamente do seu lado e podem fazer
pressão para que sua ideia dê certo. Seus pais, por exemplo,
podem ficar muito assustados com a sua decisão de sair do
emprego.
Lembre-se de que é você quem tem que acreditar no projeto em
primeiro lugar. Eventualmente, eles seguirão seus ideais. E
para isso não precisam nem mesmo entender exatamente o que
você faz – talvez nunca entendam.
A pressão social também não fica muito atrás. Você vai ver que
seus amigos provavelmente vão mudar. Talvez se sinta mais
confortável encontrando outros empreendedores do que aqueles
amigos de anteriormente. Não há nenhum mal nisso. Só evite
ligar muito para o que todos pensam.

Tenha em quem se apoiar
Muitas vezes, dividimos muito da nossa vida com nossos
parceiros e parceiras. Garanta que essa pessoa está junto com
você no caminho, pronta para apoiá-lo. Afinal, dividir uma
vida significa também dividir essas responsabilidades.

Você vai ficar sem dinheiro antes do que
imagina
Não adianta planejar ao máximo. Suas finanças podem acabar
antes do que você imagina. Lembre-se de que haverão gastos de
emergência, não só da sua vida, mas também do trabalho – como
computadores que quebram, por exemplo.

Lembre-se ainda de que você terá que lidar com o foco nesses
momentos. Procure não se desesperar e ocupar a sua mente
apenas com a preocupação financeira. Isso vai matar a sua
disposição e, consequentemente, seu projeto.
Por isso, esteja preparado para ficar um pouco quebrado.
Contar as moedas e ter que pedir emprestado. Se você realmente
acredita no projeto, tudo vai valer a pena.

Você vai precisar trabalhar muito
Esteja preparado para dormir pouco. Mesmo que você tenha
pedido demissão, não pense que vai poder parar de acordar
cedo. Ainda pior: provavelmente terá que acordar cedo e
conseguir ser produtivo enquanto trabalha de casa.
Você sempre vai precisar fazer mais coisas. Sua lista de
tarefas nunca vai chegar ao fim. Por isso, se não estiver a
fim de se desgastar muito com essa vida, não comece.

Empreenda
Mesmo com todas as dificuldades, trabalhar com o que se ama é
uma vitória. Saiba que os frutos colhidos terão muito valor
eventualmente. Não se esqueça dos conselhos, mas também
entenda o quanto a sua situação se aplica.
Está preparado para abrir uma startup? Agora é hora de validar
a sua ideia!
No 12min, você encontra livros que podem te ajudar e muito na
sua vida de empreendedor. São obras de vários temas voltadas
para negócios – e o melhor, podem ser lidas em poucos minutos.
E como falamos acima, o seu tempo vai ficar curto. Por isso,
conte com os aplicativos para Android e iOS e aproveite para
melhorar as suas habilidades enquanto está no trânsito ou
viajando. Happy reading!

