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COMO MODELAR 
UM OBJETIVO
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Uma ideia que fica apenas na
cabeça nunca vai passar disso:

uma ideia
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O empreendedorismo começa quando aquele

lampejo — seja ele o protótipo de um produto ou

de um serviço — é posto em prática.

Para tirar ideias do papel é importante, antes

mesmo de partir para a execução do projeto,

exercitar a visão de aonde se quer chegar.

Amadureça a sua ideia e busque ter em mente o

que você quer experimentar, aprender e validar.
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Verdade seja dita: se você não acredita no seu

sonho, não conseguirá convencer ninguém a

comprar o seu produto.  Acreditar e conhecer cada

detalhe do que você oferece é essencial.

 

Você não vai conseguir argumentar com seu

cliente ou vender o seu produto se você não estiver

totalmente segura.

 



Lu Jaber

Um empreendedor confiante tem tudo o que

precisa para transformar o seu sonho em realidade.

 

Elaborar um projeto é uma ação organizada, é

relacionar o conjunto de atividades, objetivos e

recursos necessários para a sua execução.

 

http://blog.una.br/perfil-empreendedor-saiba-aqui-se-voce-tem-um/
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Esse projeto pode ser uma simples live, um mini

evento para vender seus produtos ou até mesmo a

elaboração de curso. 

 

É muito comum termos várias ideias ao mesmo

tempo e querermos realizá-las todas de uma vez.

Seria maravilhoso se isso fosse realmente possível.
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Tudo bem ter muitas ideias, mas você precisa

escolher uma delas para colocar em prática e

colocar todas as suas energias nela até finalizar.

 

Os planos só funcionam de verdade quando há

planejamento. Entender o que sua ideia precisa

para se realizar e como você pode chegar lá é o

ponto-chave.



Fazendo dessa forma funcionará bem mais do que,

por exemplo, ao mesmo tempo que você quer criar

um canal no Youtube (e precisa aprender a lidar

com programas de edição de vídeo, estudar as

próprias ferramentas do Youtube, encontrar

recursos para te ajudar a editar etc.) você deseja

abrir uma loja para vender produtos artesaanis

(tendo que criar os próprios produtos, montar a loja

virtual, lidar com contabilidade etc.)

 



Se você tem a ideia de montar um negócio online,

entrar num site e comprar domínio e hospedagem

para essa loja pode ser sinônimo de dinheiro

perdido a curto prazo porque se você não sabe o

que fazer depois de comprar o domínio e

hospedagem (porque você não se planejou)

provavelmente sua loja virtual ficará parada por

um tempo até você decidir o que fazer.

 



Primeiro foca em uma, depois você foca na outra

ideia, quando a primeira já estiver totalmente

completa e você já tem tudo automatizado e

planejado para continuar funcionando.

Escolha uma ideia e dê prioridade a ela,

depositando suas energias para que ela saia do

papel.
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Primeiro é preciso listar todas as etapas para algo

se concretizar, depois é necessário dar prioridades

a essas etapas e então começar a botar a mão na

massa, ajustando sempre quando for necessário.

 

Temos a tendência de acreditar que uma ideia só é

boa quando ela é mirabolante, que precisou de

muito tempo de estudo e dedicação para que ela

fosse concretizada. E não é bem assim!

 



Saber quem é o seu público-alvo é um dos

principais pontos para tirar ideias do papel. Não

basta ter um insight incrível: é essencial saber a

quem esse insight servirá.

 

Quem compraria o seu produto ou serviço? 
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Tornar a sua ideia real passa por precificar ela.

 

Além de fazer uma análise cuidadosa dos públicos

interessados e avaliar se há clientes suficientes

para que você deseja vender, é importante refletir

se as pessoas estariam dispostas a pagar pelo que

você vai oferecer e qual seria o valor justo a ser

cobrado.
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Você pode chegar à conclusão, por exemplo, que o

custo de produção é muito alto e não vale a pena

executar aquela ideia a não ser que você cobre um

valor mais elevado pelo produto ou serviço que vai

colocar no mercado.

O que também não é um impeditivo, desde que

você saiba e entenda quem é o seu público.
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Muitos empreendedores caem no erro de acreditar

que uma boa ideia basta. Começar um negócio, na

verdade, vai muito além de boas ideias. É preciso

investir em planejamento e estruturar tudo o que

será preciso fazer para tirar o projeto do papel.

 

Por isso, não deixe de detalhar atividades, definir a

duração de cada etapa e indicar um responsável

por cada tarefa.



- Trazer clareza do que você quer é essencial.

- Qual o objetivo

- Quem eu quero atender

- Qual a solução eu vou trazer

- Quais os recursos que eu preciso

- Pesquisa

- Definir as etapas 
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Passos importantes:
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NÃO ESQUEÇA NUNCA

A ideia só irá sair do papel quando o

perfeccionismo for deixado de lado!
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A vontade de que tudo saia perfeito paralisa a

execução de um projeto, e esse pode ser o maior

inimigo das pessoas que querem realizar coisas.

 

É preciso abandonar o perfeccionismo para

entender que uma boa ideia não precisa sair do

papel exatamente como você imagina. Ela só

precisa funcionar.
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FRASE DE PODER:
 

ANTES FEITO QUE PERFEITO!!!!
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Tudo bem que no seu modelo ideal de negócio há

vários detalhes que o deixam diferente dos outros.

ÓTIMO!

Mas, NÃO SE ESQUEÇA:

 como você pode simplificar, inicialmente, para que

você apenas execute?
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Entenda que concretizar uma ideia não significa que

ela vai permanecer naquele estado pelo resto da

vida. 

Com o tempo você pode polir, refinar e ajustar para

que ela fique conforme você imaginou.

 

Tudo que você deve fazer é começar!

 


