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Os 13
maiores
desafios
de quem começa
a empreender

Quer ter seu próprio negócio, mas não sabe como será capaz de 
superar os obstáculos da vida empreendedora? 
A vida de quem tem um negócio é cheia de obstáculos – especialmente no 
começo da empreitada devido à falta de prática na administração. Diante de 
tantos desafios, muitos abandonam o sonho de serem seus próprios chefes.
Mas não precisa ser assim. O melhor antídoto para a falta de experiência no 
mundo dos negócios é anotar os conselhos de quem já errou: outros 
empreendedores.
Confira nesta matéria grandes obstáculos de quem começa a empreender e 
as soluções encontradas para superar a adversidade.

Abandonar de vez a vida de funcionário
Um desafio comum a quem quer abrir sua própria 
empresa é enfrentar o medo de abandonar a vida de 
funcionário. E a melhor solução para superar o receio é 
se cercar de uma rede de apoio e troca de 
conhecimento, seja fazendo uma formação voltada a 
negócios, liderança e empreendedorismo, seja fazendo 
um tour com vários empreendedores e visitando muitas 
empresas.

Lidar com a solidão e a inexperiência
Muitos empreendedores citaram a falta de experiência ou de 
conhecimento como um grande desafio na hora de começar a 
empreender. Vários não sabiam inicialmente como gerir as 
diversas áreas de uma empresa. Outros citaram a falta de 
experiência em seu próprio ramo de atuação. A solução 
encontrada por todos foi parecida: ler muito para aprender sobre o 

assunto e procurar mentores – pessoas que já passaram por 
situações similares e que podem transmitir seus conhecimentos e 
experiências, além de acompanhar os passos do seu negócio.
Também vale apostar na experiência dos seus próprios 
funcionários – desde que haja o plano de que esse conhecimento 
seja repassado para mais pessoas da equipe, evitando a 
dependência.
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Calcular custos antes de abrir uma empresa
Afinal, quanto custa abrir o seu futuro negócio? E de quanto 
dinheiro você vai precisar para não morrer na praia enquanto a 
empresa não dá lucro? Essas questões representam um grande 
desafio na vida de um empreendedor: cuidar das finanças 
empresariais.
Não saber fazer as contas pode comprometer a viabilidade do seu 
empreendimento. O famoso plano de negócios é fundamental. Há 

quem faça não apenas um plano, mas vários: cada um com um 
cenário diferente, seja vendendo mais, seja vendendo menos ou 
mesmo nada, para estimar o capital de giro.
Também é recomendado o uso de sistemas que automatizam a 
maior parte dos cálculos, facilitando a análise estratégica da 
empresa. Por fim, outro conselho importante é estimar o custo da 
burocracia e da desconfiança quanto ao seu negócio na hora de 
calcular o prazo de retorno do investimento.
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Saber quando deixar de planejar e partir 
para a ação
Muitos empreendedores enfrentam o desafio de saber 
quando parar de refinar um produto e lançá-lo no 
mercado – especialmente no caso das startups, em que 
o timing é essencial. O planejamento em excesso pode 
matar uma empresa. Um dos principais desafios é 
encontrar o balanço certo entre planejamento e 
execução.
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Defender o diferencial do seu produto
Se você está pensando em abrir uma startup, provavel-
mente se deparará com o desafio de convencer clientes 
e investidores de que sua ideia tem potencial. Para isso, 
pode ser necessário encontrar as pessoas certas e 
capazes de explicar os diferenciais, atuando como 
verdadeiros especialistas influenciadores. Em outros 
casos, sólidas parcerias com os intermediadores 
podem ajudar, como os distribuidores e e-commerces.

Saber quando é a hora de pivotar
Um grande desafio no começo da empresa é ter de abandonar o 
mundo das ideias e paixões e adaptar as atividades às necessida-
des de mercado – um movimento conhecido como pivotar. Mas 
como abandonar o sonho e fazer uma mudança rápida no plano 
de negócio? Para tanto, o pensamento deve ser “lean” – um termo 

caro aos empreendedores, que significa 
“ágil”, com foco em pequenas entregas, 
simplicidade, testes e muita opinião dos 
clientes. Pivotando seu negócio, você 
consegue atingir o sonhado “product market 
fit”: quando seu negócio e o mercado se 
encaixam.
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Conciliar profissional e pessoal e lidar com o 
estresse
A vida de um empreendedor não é nada fácil, pois os rumos do 
negócio estão apenas nas suas mãos, incluindo sua sobrevivência 
financeira e a de sua equipe. Os altos e baixos são bem frequen-
tes. A solução para administrar tudo isso é se permitir chorar, ter 

alguém para desabafar, aguentar os momentos ruins (é sabido 
que dias melhores virão) e trabalhar duro com a certeza dos 
resultados. Como reduzir o estresse e conciliar a vida profissional 
com a pessoal? Insista em ter seu tempo fora dos negócios, não 
abrindo mão da vida pessoal, mantendo hábitos saudáveis, uma 
rotina de lazer e, claro, de ócio. Isso é essencial para recuperar as 
energias e até obter uma nova visão sobre o negócio. n
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Admitir que você não consegue fazer 
tudo sozinho
Muitos empreendedores criam seu negócio à sua 
imagem e semelhança. Porém, nem sempre suas ideias 
correspondem à realidade. Você pode até querer fazer 
tudo sozinho, mas precisará delegar tarefas se quiser 
que seu empreendimento escale. Conseguir delegar 
pode, inclusive, poupar muito dinheiro e tempo.

Ter um bom time (sem poder pagar bons salários)

Uma pequena empresa enfrenta um grande dilema: 
precisar de colaboradores de ponta para sustentar um 
crescimento acelerado, mas não ter dinheiro para 
contratá-los. Para os empreendedores que citaram o 
desafio, a solução é uma: além de engajar as pessoas 
pelo propósito da startups, oferecer uma participação 
do negócio (“equity”) pode ser um atrativo que os 
candidatos não veriam em empresas maiores.
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Tornar sua empresa conhecida no 
mercado
O desafio de conquistar os primeiros clientes se 
relaciona a outro obstáculo: tornar seu negócio 
conhecido para o mercado. Há várias formas de 
divulgar seu produto sem ter de pagar por anúncios de 
preço exorbitante. Pode-se fazer isso através dos 
influenciadores do setor, marketing digital ou um bom 
sistema de relação com consumidores (CRM).
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Conseguir seus primeiros clientes
Um dos desafios mais citados foi conseguir as primeiras vendas:  
convencer consumidores a adquirirem um produto inovador e 
recém-lançado no mercado, diante de tanta oferta.
A primeira dica está em apostar no boca a boca – especialmente se 
seu dinheiro para investir em marketing é curto. Depois, trace o perfil 
do seu cliente ideal e tente vender sua solução sem usar nenhuma 

artimanha, como promoções. A solução pode estar em falar com o 
maior número possível de potenciais clientes e entender qual o perfil 
do seu cliente ideal. Em vez de usar descontos para empurrar seu 
produto para um cliente que não valoriza sua visão, é mais produtivo 
encontrar seu nicho e desenvolver novas funcionalidades a partir 
das necessidades desses clientes-chave. Por fim, use seus 
resultados iniciais para conquistar novos consumidores.
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A competição de empresas grandes
Após todo o trabalho para abrir uma empresa, os 
obstáculos continuam surgindo: assim que as portas 
são abertas, a luta contra a concorrência começa. Sua 
pequena empresa enfrentará não apenas outros 
pequenos empreendedores, mas gigantes do mesmo 
setor que o seu. A solução? Fazer parcerias e oferecer 
condições especiais para os primeiros compradores.
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Saber planejar e priorizar as atividades 
Na vida de iniciante, saber priorizar tarefas dentre 
tantas responsabilidades é um desafio e tanto. No 
geral, as empresas têm recursos limitados e a grande 
dificuldade para o crescimento saudável do negócio é 
entender onde a energia da equipe deve ser alocada. 
Uma possível solução é garantir que os times tenham 
liberdade de agir e tomar decisões, contando com a 
capacidade de mais gente na resolução de problemas e 
não apenas os centralizando em poucas pessoas.
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