COVER STORY ANTREPRENORI LA FEMININ

PROFIT DIN CONSULTAN}~
A avut curajul de a se desprinde de siguran]a pe care o ofer` statutul de angajat [i a reu[it
ca \n trei ani s` fac` din Taxhouse una dintre cele mai mai importante companii
de consultan]` fiscal` de pe pia]a româneasc` DE ALINA STANCA

E

firesc \ntr-un fel ca dup` 12
ani \n care Angela Ro[ca a
lucrat \n companii de consultan]` precum Arthur Andersen [i Ernst & Young, experien]a acumulat` [i pasiunea pentru
domeniul fiscalit`]ii s`-i dea curajul necesar s` porneasc` propria afacere. A
identificat [i un moment potrivit, \n
2006, \n contextul cre[terii cererii de
consultan]` fiscal` pe pia]a româneasc` [i a apari]iei re]elei mondiale de
consultan]` fiscal` Taxand, care era
interesat` s` aib` o reprezentare [i \n
România. “Am cânt`rit serios aceast`
oportunitate prin compara]ie cu alternativa de a r`mâne \ntr-o firm` clasic`
de audit. Am ales s` continuu activitatea pe cont propriu, ca lider al unei
companii locale independente, parte
dintr-o re]ea mondial` axat` doar pe
consultan]a fiscal`, f`r` conflicte de
interese cu alte practici, cum sunt cele
de audit”, spune Angela Ro[ca, Managing Partner la Taxhouse.
Este greu de acceptat nesiguran]a pe
care o aduce un start-up, comparativ cu
locul sigur pe care \l ofer` un post \ntr-o
companie, dar Angela Ro[ca [i-a asumat acest risc [i a mizat totul pe o carte.
A \nceput proiectele de consultan]` din
prima zi, iar \n paralel s-a dedicat form`rii echipei de speciali[ti. A avut nevoie de curaj, cuno[tin]e tehnice de
vârf, sus]inere financiar`, \n]elegerea
pie]ei [i a oportunit`]ilor existente, dar
mai ales de \ncrederea clien]ilor. Faptul
c` activeaz` \ntr-un domeniu care \n
mod tradi]ional este asociat mai degrab` cu o component` masculin` nu a
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reprezentat un inconvenient \n calea
dezvolt`rii companiei sale. De altfel,
Angela Ro[ca nu crede c` sunt diferen]e majore \ntre b`rba]i [i femei atunci
când vine vorba despre dificult`]ile ce
]in de fondarea [i cre[terea unui business. “Exist` \ns` preconcep]ii, atât la
nivelul celor care dezvolt` afaceri, cât
[i la nivelul furnizorilor sau clien]ilor.
Am observat adesea o lips` de curaj a
femeilor \n asumarea riscurilor, mai degrab` decât piedici efective \n administrarea companiei. Dar dac` nivelul cuno[tin]elor tehnice este ridicat, abilitatea de a discuta cu cei care \]i devin
clien]i este foarte bine dezvoltat` [i \n
plus ai al`turi de tine o echip` foarte
bine preg`tit`, atunci nu mai conteaz`
dac` e[ti b`rbat sau femeie. Premisele
succesului sunt deja stabilite.” Cu toate
acestea, a observat c` antreprenorii b`rba]i dau uneori dovad` de o mai mare
agresivitate \n abordarea pie]ei, comparativ cu femeile, la care se poate sesiza
o component` ceva mai conciliant`.
“|ns` orice generalizare distorsioneaz`
realitatea, a[adar diferen]ele pot fi analizate doar de la caz la caz, de la industrie la industrie [i mai ales de la un
moment al ini]ierii unui business la
altul.” De când conduce Taxhouse,
Angela Ro[ca nu a sim]it c` afacerea
sa a avut de suferit de pe urma faptului
c` este administrat` de o femeie. Dar
nici ceva anume de câ[tigat. Singurul
factor decident \n acest domeniu
r`mâne profesionalismul cu care fiecare \[i desf`[oar` activitatea. Dovada
incontestabil` o reprezint` faptul c`
Angela Ro[ca se num`r` printre singurele dou` femei care fac parte din
Comitetul Executiv Global al re]elei
interna]ionale Taxand. Acest lucru o
motiveaz` permanent [i o face s`-[i
doreasc` s` ob]in` mai mult. Este o
curs` care Angelei Ro[ca \i ocup`
\ntre opt [i zece ore pe zi [i uneori
chiar [i câteva din noapte. Biz

