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Movido por propósitos

SE TUDO TEM O SEU PROPÓSITO, QUAL O 

PROPÓSITO DESTE LIVRO?
Antes de tudo gostaria de dizer que não existe um manual que garanta os tão esperados

100% de sucesso em um projeto empreendedor, seja ele empresarial, ou, principalmente,
quando estes possuem um caráter de negócio social. Mas, para que um empreendedor amplie
as possibilidades de acesso ao sucesso, muitas vezes, vale muito entender a si mesmo,
remodelar seu estado mental e reprogramar modelos de gestão que são tão importantes, mas
pouco discutidos quando começam a empreender.

Frente a esses dilemas, este
livro tem o objetivo de instigar o seu
lado empreendedor, amigo leitor, e o
fazer refletir mais sobre modelos de
gestão de sucesso e tentar o levar a
fazer a diferença na sua própria vida e
na vida de muitas pessoas, ou seja, o
"empoderar" e mostrar que o mundo
do empreendedorismo de negócios e
o empreendedorismo social podem
ser encantadores e desafiadores como
opções de carreira profissional.

De maneira bem
descontraída e suave, porém efetiva,
conversaremos, neste livro, - sim,
conversaremos, pois você encontrará
uma linguagem de bate papo,
informal, mas de alta aplicabilidade
prática - sobre as características e os
aspectos que levam uma pessoa a
empreender, protagonizar e modificar
uma realidade, de maneira planejada
e reflexiva, através das principais
características de impulso planejado a
projetos bem-sucedidos e dicas de
estratégias de negócios sustentáveis.

Este livro foi dividido em 40 dicas que o farão refletir sobre decisões atualmente
realizadas por você e sua equipe (caso você já tenha uma equipe) versus decisões e práticas
ideais e esperadas para alcançar um grande sucesso. Mas lembre-se que o sucesso que você
espera ter, só você ou pessoas mais próximas a você sabem qual é e só você pode lutar para
alcança-lo.

Sejam bem-vindos ao meu mundo, o mundo do empreendedorismo social e veja que é
possível trabalhar, ampliar conexões, realizar muitas parceiras e ser muito feliz desenvolvendo
você mesmo o seu negócio ou projeto..
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A curiosidade não matou o gato, 
logo, seja muito curioso.

Certa vez um professor de física me disse que a
solução de um problema estava dentro do próprio
problema, bastava apenas procurá-la corretamente e
entender as relações das partes com o todo. Talvez este seja
o conselho que mais me levou a refletir e repensar as
"lógicas" sociais ou mercadológicas e que também tenho a
repassar para você.

Deixa eu lhe fazer algumas perguntas:
Você costuma ler e conhecer mais sobre assuntos

diversos ou apenas por uma ou poucas áreas específicas de
afinidades pessoais?

Como você tem se relacionado com áreas que você
não conhece, não tem afinidades ou não gosta? Tem
procurado entender as suas lógicas? Tem buscado entender
mais sobre elas?

Quais são as conexões que você tem criado entre as
coisas que você gosta com o que você não tem afinidades?

Se você estuda engenharia, por exemplo, já pensou
em ler mais sobre moda? Ou sobre games? Ou sobre
gastronomia?

Ou se você gosta muito de ler sobre gastronomia,
por exemplo, já pensou em ler mais sobre esportes? Ou
sobre carros? Ou sobre a área médica?
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Já pensou que entendendo áreas muito diversas
você pode ter uma percepção diferente de todos os
outros e criar novas conexões incomuns?

Como você tem se relacionado com os seus
problemas?

Quais soluções você tem pensado que
resolveriam os seus problemas ou os problemas de
muitos?

Você sabia que inovações sociais podem surgir
da fusão de múltiplas percepções do mundo?

Você tem ampliado a sua múltipla percepção do
mundo?

Sabia que ao fazer estas coisas você passa a ser
diferente e potencialmente mais criativo do que a
maioria dos profissionais de sua área?

Se você quer mesmo encontrar a ideia que o
levará a montar um projeto de sucesso, seja com ou sem
fim lucrativo, comece a pensar de forma mais criativa,
misture pensamentos e ideias, crie pontes entre as
diversas áreas sociais e procure soluções para seus
próprios problemas cotidianos ou demandas de pessoas
mais próximas, pense que os seus problemas podem ser
os mesmos problemas de muitos e esses muitos podem
querer pagar ou ajudar para que você ou alguém dê uma
solução para eles.

Além disso, você precisa ler mais. Leia mais sobre
o que você não conhece, seja curioso, pois o mundo já
está cheio de gente que só sabe uma pequena parte do
todo e que esquece que conhecer todas as partes do todo
pode deixa-lo(a) na frente de muitos.

Mas você deve estar se perguntando:

“E como faço para identificar problemas sociais
que precisam ser resolvidos?”

Primeiramente pergunte a si mesmo e às outras
pessoas o que elas precisam, mas não encontram fácil; o
que queriam muito, mas não existe ou não sabem se
existe; ou pergunte até sobre algo que até existe, mas
que não está tão próximo a você ou a elas; pergunte o
que as chateiam; o que as deixariam felizes; do que elas
sentem falta; ou até mesmo o que daria a elas mais
tempo para aproveitar melhor a vida.

Falando sobre curiosidade, vale
dizer que a mesma pode estar atrelada à
sua leitura, logo, leia mais de tudo, leia
mais literaturas técnicas, leia mais
romances, aliás, leia mais e estude sempre
mais. A vida é um processo de
aprendizado contínuo e quanto mais
procuramos o que queremos, mais
conhecemos o novo que até mesmo nem
sempre queremos, mas que nos pode ser
muito útil em algum momento de nossas
vidas.

Prepare-se sempre e esteja sempre
atento ao que acontece ao seu redor e ao
redor das pessoas que você conhece;
mantenha a mente 100% aberta para o
novo e não seja preconceituoso; quebre
seus paradigmas, pois, às vezes, o
improvável para você é o que mais se
torna real e o muito provável já deve estar
sendo muito mais que explorado no
mercado.

Movido por propósitos
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Entenda mais sobre outras áreas; não queira aprender apenas o que você gosta ou
irá trabalhar diretamente. Lembre-se que são as conexões que movem as coisas, que
movem a vida e uma área de conhecimento se relaciona, direta ou indiretamente, com
muitas outras.

Viaje mais, pois conhecendo novas culturas, podemos ver novas maneiras de
resolver problemas, vemos novos produtos, novas formas de encarar a vida e novas
metodologias mercadológicas abordadas.

A curiosidade não matou gato nenhum, logo, para empreender no empresarial ou
no social, você precisará ser mais curioso na área que você irá atuar, assim como nas demais
áreas. Atente só para o fato de que ser curioso não significa ser intrometido e nem se meter
em encrenca, mas ser um explorador de novas possibilidades e aberto à aprendizagem do
novo, o que irá facilitar ainda mais a criação de uma visão múltipla e de novas soluções para
a sociedade.

A curiosidade o ajuda a ser mais criativo e a criatividade é uma das maiores
características do empreendedor e sobre criatividade não esqueça que crianças são
máquinas de criatividade, talvez por não terem vergonha e receio de errar, talvez por serem
mais espontâneas, talvez por terem muito menos pré-conceito do que temos normalmente.
Preste mais atenção em como as crianças se comportam diante de problemas em que elas
precisam resolver e poderás rever velhas formas de pensar que foram ficando quadradas ao
longo do tempo em nossas vidas.

Movido por propósitos



9
Movido por propósitos

"se sentir medo faça 
cara de corajoso e vai 
com medo mesmo..." 

Não tenha medo
Michael Jordan, falando sobre Coach K, um dos maiores

técnicos de basquete americano, no livro Beyond Basketball, diz que
ouvia do técnico a seguinte afirmação: coragem não é não ter medo,
mas a capacidade de dominá-lo.

Aproveitando este pensamento apresento a segunda dica:
domine os seus medos ou fobias, mas também não me invente de ser
irresponsável.

No meu tempo de aluno de cursinho pré-vestibular ou pré-
universidade, tive uma aula de biologia em que a professora, uma
jovem de seus 20 e poucos anos, altamente competente, mas
iniciando astutamente a sua carreira docente, descreveu o que seria o
medo, suas reações químicas e hormonais em nosso corpo, em nosso
cérebro e nas nossas memórias, o que me deixou bem curioso. No
final de sua explanação, falou algo que me deixou bastante reflexivo:

"- O medo nos faz ficar vivos. É por sentirmos medo que
olhamos para os lados ao atravessar a rua e não somos atropelados. É
por medo que não saímos desafiando a gravidade e andando do lado
de fora da janela de nosso apartamento para limpar. É por medo que
travamos ao chegar próximo a lugares muito altos..." e saiu elencando
algumas situações de medo. Percebi, com isso, que o medo não era
algo ruim, mas sim algo que nos protege. Sem medo, talvez não
tivéssemos sequer ultrapassado a pré-história.



10

Certo dia assisti ao filme Um
Estranho no Ninho, com Jack
Nicholson, onde, logo no começo, havia
uma cena em que o protagonista
apostava com um grupo de internos do
sanatório que arrancaria um
bebedouro de concreto, o arremessaria
na janela, cheia de grades, e fugiria sem
que desse tempo dos enfermeiros o
pegarem. Ninguém acreditou nele e
apostou em um resultado desfavorável
e o que é que aconteceu? Ele
aproximou-se do bebedouro, agachou-
se e com toda força tentou por três
vezes levantar o bebedouro, mas não
conseguiu. Envergonhado olhou para o
grupo de internos, falou "pelo menos
eu tentei" e saiu frustrado sem dar
mais nenhuma palavra. O mais
engraçado no filme é que no final, um
dos internos com um porte muito
maior que o dele, mas que não
interagia com os outros e era tido como
o "come quieto", tenta planejar uma
fuga com ele, porém, vendo a condição
desfavorável em que os agentes do
sanatório deixaram o personagem
vivido pelo Jack, elimina o sofrimento
do mesmo, realiza a façanha do
bebedouro e foge de maneira bem-
sucedida. Voilá. SUCESSO. Alguém
tentou e conseguiu.

Ao associar o medo ao
empreendedorismo, vi que esta autoproteção é
uma grande armadilha para o nosso sucesso, pois
ele serve para que você e eu não saiamos de
nossa zona de conforto - lugar que, para o nosso
sentido de proteção, é o melhor para se estar -
pois o risco não calculado poderia, para o seu
cérebro racional, o levar a fracassos vexatórios ou
financeiramente catastróficos e o seu cérebro
tentará o proteger disso tudo.

Mas precisamos entender que
empreendedorismo é risco, envolve incertezas,
envolve atitudes incomuns, envolve seguir
instintos e protagonismo. Às vezes acertamos, às
vezes erramos e não podemos deixar de arriscar
apenas por termos medo, pois o sucesso exige o
enfrentamento de riscos e exige muito desafios,
caso contrário, todos no mundo seriam bem
sucedidos.

Já vi muitas pessoas deixarem de fazer
coisas potencialmente promissoras em função do
medo, gente muito boa que deixou a armadilha
da autoproteção boicotar seu sucesso,
geralmente por medo de errar, medo do que as
pessoas iriam pensar, medo até de que a ideia
desse certo (pois a levaria a sair da zona de
conforto e isto pode causar muito medo). Mas o
fato é que vi muitas outras pessoas que não
tiveram este medo e que hoje são extremamente
felizes e bem sucedidas. Claro que estas passaram
a trabalhar muito mais, porém, passaram a
trabalhar para os "seus projetos" e não para o
projeto dos outros, mas sobre trabalhar mais
falaremos em outra dica.

Falei agora sobre trabalhar no projeto dos outros, mas você sabe quando é que trabalhamos
no projeto dos outros? Quando, por exemplo, corremos atrás de um bom emprego naquela fábrica
famosa, ou naquele restaurante renomado, naquele shopping bacana ou quando queremos ser
voluntários de um grande projeto social, queremos ajuda-los a desenvolver-se ou até mesmo
trabalhar nele. Perceba que todas estas organizações foram pensadas por alguém, são projetos de
alguém e não seus. Para que alguém criasse estes locais, teve que não ter medo e criar estas
marcas, processos e estabelecimentos de maneira corajosa. Logo, se você não gosta do seu
emprego e está dando menos do que poderia dar e assim rendendo bem menos, não estrague os
sonhos dos outros sendo um mal funcionário, seja mais corajoso e vá desenvolver o seu próprio
sonho.

Movido por propósitos
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Trabalhe o medo de errar, tente mais, acredite mais em você mesmo. Você não é diferente
de outros empreendedores que hoje estão no auge de seus projetos. Talvez a diferença seja apenas
o fato de que eles aprenderam a dominar os próprios medos um pouco antes de você. Saiba que o
medo de errar pode atrasar o seu sucesso e não estou falando apenas de negócios, mas também da
sua vida pessoal e espiritual. Elas podem não estar tendo êxito apenas por você ter medo de tentar
e arriscar mais.

Tenho visto, em muitas palestras recentes, palestrantes colocarem em seus slides uma frase,
já bem conhecida, mas que eu gostaria que você refletisse muito, pois penso nela e repito sempre
para quem precisar:

E é assim que tenho levado minha vida ultimamente e obtido ótimos resultados.

Movido por propósitos

"se sentir medo faça cara de corajoso e vai com medo mesmo..." 
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“O bom de sonhar grande é poder
comemorar cada pequena conquista”

Sonhe grande e tenha muito brilho nos olhos.
Sonhar grande, mentalizar positivamente os seus

sonhos e correr atrás dos mesmos, imaginar-se em uma
situação muito melhor do que a que vive hoje. Estas podem
ser premissas da psicologia positiva que mais gostarei de
falar com você.

Já ouvimos muitas vezes a célebre frase de que
sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno,
certo? Gostaria de reafirmá-la e lhe dizer que isto é a mais
pura verdade. Sonhos são sonhos. A diferença é que a
intensidade deles é que nos faz ir mais além ou ficarmos
estagnados na zona de conforto, logo, escolha sonhar
grande e acredite.

Quando sonhamos grande, não ficamos frustrados
com pequenas falhas ou pequenos insucessos. Sabemos que
esse é apenas um ponto que precisamos melhorar, aprender
ou até mesmo reaprender, mas cada pequeno sucesso o
motivará mais e mais e o levará ao sucesso.

O sonho grande nos leva a pensar grande, correr em
busca de conhecer pessoas grandes e a não perder tempo,
pois sabemos que temos muito trabalho a fazer se
quisermos alcançar o sonho grande. Mas o que adianta
sonhar grande se a ideia não nos motiva suficientemente
para fazer nossos olhos brilharem? Os olhos brilham em
função de emoções e sentimentos, portanto, não seja tão,
mas tão racional. Ideias bem-sucedidas necessitam,
também, de sentimentos grandes.

Movido por propósitos
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Acredite na sua ideia mais do que qualquer
outra pessoa, apaixone-se por ela, defenda o seu
projeto como se fosse alguém que você ama. Não
esqueça que você deve ser o seu maior fã e amante e
em seguida faça todos enxergarem a sua ideia com
os seus olhos.

Uma forma de alcançar um sonho grande é
através de objetivos grandes esquadrinhados em
metas menores. Menores, mas importantes.
Programe pequenos passos que o levarão ao grande
salto e não esqueça de todo dia, mas todo dia
mesmo, fazendo chuva ou sol, dar um passo em
direção ao seu grande sonho e celebre cada vitória.

Sobre como traçar objetivos grandes, falamos
mais à frente.

Movido por propósitos

Lembre-se: os apaixonados 
são e sempre serão determinados 

ao sucesso.
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Não busque atalhos e disponha-se a mudar.

Nesta dica não falo que, por exemplo, devemos ser burocratas ou enfrentar sempre o
caminho mais longo, mas falo que pular etapas, muitas vezes, nos obriga a voltar para
retrabalhar processos e o retrabalho muitas vezes é muito custoso e desmotivador.

Outro dia li um texto na web que falava de uma geração que costuma não ler mais as
coisas integralmente, leem apenas o título e já se acham especialistas na área. Em seguida as
compartilham, mesmo que não tenham tido o trabalho de se informar mais e verificar as fontes.
E o pior de tudo é que ainda comentam, ou seja, criam um atalho de ler algo superficialmente,
criando hipóteses através apenas do título. E como diz o ditado "costume de casa vai à praça", e
se de casa vai à praça, provavelmente será levada ao seu projeto e isso não é legal.

Vejamos um exemplo.
Quando for planejar o seu negócio,
não faça um plano de negócio meia
boca, apenas por obrigação. Também
não faça uma pesquisa de mercado
incompleta. Pesquisa imprecisa é o
mesmo que não ter feito pesquisa.
Não faça um processo de contratação
incompleto, alegando, em todas as
etapas, não ter tempo. Tempo é uma
questão de prioridade, então priorize
fazer tudo com perfeição.

Falando sobre atalhos, como um bom e modesto contador de histórias que sou, irei
reescrever abaixo um conto popular, intitulado de “Os três conselhos”, e espero que você não
tome o atalho de pula-lo, o conto começa assim:

OS 3 CONSELHOS

Existia, em uma pequena cidade, um casal de jovens recém-casados, muito pobres e
que viviam de favores num sítio do interior. Certo dia, o marido fez uma proposta à esposa:

- Querida, eu vou sair de casa e vou viajar para terras bem distantes, arrumar um
emprego e trabalhar até que eu tenha condições de voltar e dar a você uma vida mais digna e
confortável. Não sei quanto tempo vou ficar longe de casa. Só peço uma coisa: que você me
espere e, enquanto eu estiver fora, seja fiel a mim que eu serei fiel a você.

Movido por propósitos

Agora, se tem algo que eu posso lhe dizer sobre atalhos é: “disponha-se a mudar”.
Se há algo complexo que você pode mudar e simplificar para facilitar e ganhar
produtividade, então mude, desde que não burle nenhum regimento legal. Não deixe que
outros façam isto antes de você e explore o seu segmento antes de você.
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Assim sendo, o jovem saiu. Andou muitos
dias a pé, até que encontrou um fazendeiro que
estava precisando de alguém para ajudar em sua
fazenda. Ele se ofereceu para trabalhar e foi aceito.
Sendo assim, ele propôs um pacto ao patrão:

- Patrão eu peço só uma coisa para o
senhor. Deixe-me trabalhar pelo tempo que eu
quiser e quando eu achar que eu devo ir embora o
senhor me dispensa das minhas obrigações. Não
quero receber o meu salário. Quero que o senhor o
coloque na poupança até o dia em que eu sair
daqui. No dia em que eu sair, o senhor me dá o
dinheiro e eu sigo o meu caminho.

Tudo combinado, aquele jovem trabalhou
muito, sem férias e sem descanso. Depois de vinte
anos ele chegou para o seu patrão e lhe disse:

- Patrão, eu quero o meu dinheiro, pois
estou voltando para a minha casa.

O patrão então lhe disse:
- Tudo bem, nós fizemos um pacto e eu

vou cumprir, só que antes eu quero lhe fazer uma
proposta. Curioso, ele pergunta qual a proposta e
seu patrão lhe diz:

- Eu lhe dou todo o seu dinheiro e você vai
embora ou eu lhe dou três conselhos e não lhe dou
o dinheiro e você vai embora. Se eu lhe der o
dinheiro, eu não lhe dou os conselhos e se eu lhe
der os conselhos, não lhe dou o dinheiro. Vai para o
seu quarto, pensa e depois me dá a resposta.

O rapaz pensou durante dois dias, depois
procurou o patrão e lhe disse:

- Eu quero os três conselhos.
- Se eu lhe der os conselhos eu não lhe dou

o dinheiro.
- Eu quero os conselhos.

O patrão então lhe falou:
1º "Nunca tome atalhos em sua vida.

Caminhos mais curtos e desconhecidos podem
custar a sua vida";

2º "Nunca seja curioso para aquilo que é
mau, pois a curiosidade para o mal pode ser
mortal";

3º "Nunca tome decisões em momentos
de ódio e de dor, pois você pode se arrepender e
ser tarde demais";

Após dar os três conselhos, o patrão disse
ao rapaz que já não era tão jovem assim:

- Aqui você tem três pães, dois são para
você comer durante a viagem e o terceiro é para
comer com a sua esposa quando chegar em sua
casa.

O rapaz seguiu o seu caminho de volta
para casa, depois de vinte anos longe de casa e da
esposa que ele tanto amava. Andou durante o
primeiro dia e encontrou um viajante que o
cumprimentou e lhe perguntou:

- Para onde você vai?
- Vou para um lugar muito distante que

fica a mais de vinte dias de caminhada por esta
estrada.

- Rapaz, esse caminho é muito longo, eu
conheço um atalho que é dez vezes menor e você
vai chegar em poucos dias.

O rapaz ficou contente e começou a seguir
pelo atalho, quando se lembrou do primeiro
conselho do seu patrão: "Nunca tome atalhos em
sua vida. Caminhos mais curtos e desconhecidos
podem custar a sua vida". Então voltou e seguiu o
seu caminho. Dias depois, ele soube que aquilo era
uma emboscada.

Depois de alguns dias de viagem, achou
uma pensão na beira da estrada onde pode
hospedar-se. De madrugada, acordou assustado
com um grito estarrecedor e muito barulho.
Levantou-se de um salto só e dirigiu-se à porta para
sair. Quando lembrou do segundo conselho:"
Nunca seja curioso para aquilo que é mau, pois a
curiosidade para o mal pode ser mortal". Voltou,
deitou-se e dormiu. Ao amanhecer, após tomar o
café, o dono da hospedagem lhe perguntou se ele
não havia ouvido um grito e ele disse que sim.

- Então por que não foi ver o que era, não
ficou curioso?

Ele disse que não. Então, o hospedeiro lhe
falou:

- Você é o único que saiu vivo daqui. Um
louco gritou durante a noite e quando os hóspedes
saiam, ele os matava.

O rapaz seguiu seu caminho e depois de
muitos dias e noites de caminhada, já ao
entardecer, viu entre as árvores a fumaça da sua
casinha.Movido por propósitos
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Andou e logo viu entre os arbustos a 
silhueta da sua esposa. O dia estava escurecendo, 
mas ele pode ver que a sua esposa não estava só.

Andou mais um pouco e viu que ela tinha 
sentado no colo de um homem a quem estava 
acariciando os cabelos.

Ao ver aquela cena o seu coração se 
encheu de ódio e amargura e ele decidiu matar os 
dois sem piedade. Apressou os passos, quando se 
lembrou do terceiro conselho: "Nunca tome 
decisões em momentos de ódio e de dor, pois você 
pode se arrepender e ser tarde demais". Então ele 
parou, refletiu e decidiu dormir aquela noite ali 
mesmo. Ao amanhecer, já com a cabeça fria ele 
disse: - Não vou matar minha esposa e nem o seu 
amante. Vou voltar para o meu patrão e pedir que 
ele me aceite de volta. Só que antes eu quero dizer 
para a minha esposa que eu fui fiel a ela. 

Dirigiu-se à porta da casa e bateu. Ao abrir 
a porta esposa reconhece o seu marido e se atira 
ao seu pescoço e o abraça afetuosamente. Ele 
tenta afastá-la, mas não consegue, tamanha a 
felicidade dela. Então com lágrimas ele lhe diz:

- Eu fui fiel a você e você me traiu.
- Como? _ e ainda espantada diz: - Eu não 

lhe traí, o esperei durante esses vinte anos.
- E aquele homem que você estava 

acariciando ontem ao entardecer?
- Aquele homem é nosso filho. Quando 

você foi embora, eu descobri que estava grávida e 
hoje ele está com vinte anos de idade.

Então ele conheceu e abraçou seu filho, 
contou-lhes toda a sua história enquanto a esposa 
preparava o café e sentaram-se para tomar o café e 
comer o último pão. Após a oração de 
agradecimento e lágrimas de emoção ele parte o 
pão, e ao parti-lo, ali estava todo o seu dinheiro...!

Portanto, volto a dizer: evite atalhos, pois nem sempre o menor caminho o levará mais longe, e 
construa uma base sólida para te dar maiores resultados. Assim, ganhará tempo no alcance do seu 
sucesso.

Movido por propósitos
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Prefira desenvolver um projeto na área que você 

conhece e gosta de trabalhar.
Sempre explore múltiplas ideias e os mais diversos modelos de negócios, mas o mais

indicado para um sucesso ainda mais certo é que você deve procurar fazer algo que realmente
goste e seja competente (Competência, ou o famoso CHA é um acrônimo para: Conhecimento,
Habilidade e Atitude).
Antes de se atirar de cabeça em um novo ou primeiro projeto, vale a pena realizar um 
autodiagnóstico e se perguntar:

• Em que eu sou bom?
• Em que tipo de negócios tenho

mais competência?
• Quais soluções para problemas

conheço mais?
• Quais são as minhas maiores

habilidades?
• O que posso fazer para aproveitar

melhor aquilo que sou bom?
• Tenho interesse em trabalhar com

isso por um longo tempo?
• Terei atitude para resolver os

problemas aos quais me proponho?

Caso as respostas direcionem
a sua bússola interior a algo
realmente dentro de sua área de
competência, parabéns. A experiência
e o conhecimento são de extrema
importância para o seu
projeto/negócio, mas lembre-se que
não estou dizendo para não procurar
soluções inovadoras.

Nosso país tem precisado muito de produtos e serviços sociais inovadores, mas digo para fazer
algo que você goste, de áreas que você mais conheça, tenha competências e mais habilidade
adquirida de maneira prática, pois isto facilitará o seu acesso ao público-alvo, aos consumidores, aos
fornecedores e às informações dos potenciais parceiros.

Geralmente, ao tratar com áreas que você conhece, você saberá mais facilmente onde
conseguir informações, saberá mais facilmente onde encontrar pessoas chaves, entenderá mais
facilmente dos processos e já deverá ter passado por algumas experiências boas e outras frustrantes,
o que já poderão não ser mais novidades. Isso tudo poderá acelerar o início do projeto e gerar mais
segurança para você.

Neste aspecto, que tal rever antigos projetos?

Movido por propósitos
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Busque aconselhamento de mentores e entenda 

que nunca é tarde para empreender.

Tenho certeza absoluta de que o que sou hoje é resultado de uma série de bons e maus

conselhos que tive na vida. Uns diretamente, outros nem tanto e muitos foram conselhos que vi
outras pessoas receberem e que adaptei à minha realidade, mas que não os deixei passar.

A experiência dos mais velhos, a perspicácia dos mais novos, os outros pontos de
percepção dos nossos pares e as falas motivadoras de algumas palestras e cursos podem fazer a
diferença na nossa vida. Mas não fique apenas por aí. Não pense que sabe de tudo, pois você
pode crescer muito mais se conseguir um mentor e ouvir pessoas mais experientes do que você.

Mentores são pessoas mais experientes tecnicamente, bem mais sucedidas na carreira e
que se predispõem a ajudar com seus conselhos, criam com o mentorado (possivelmente você)
uma relação de amizade meio que paternal/maternal. Eles poderão facilitar o acesso à rede de
contatos deles e de outros amigos que possuem conhecimentos nas áreas de seu interesse.

Acredito que você deve estar
se perguntando: Mas como consigo
um mentor? Onde moram? Do que se
alimentam? Sou capaz de conseguir
um mentor? É o Globo Repórter, é?
kkkkkkkkkkkk(...)

Talvez a melhor resposta para
você seja: Não subestime sua
capacidade, vá em busca de um
grande mentor, ofereça-se como
mentorado e se surpreenda ao ver
que, hoje em dia, não é tão difícil
aproximar-se e cativar um. Existem,
inclusive, espaços que incentivam o
desenvolvimento destas relações.

Mas quem deve ser o seu mentor?
O seu mentor deve ser alguém mais experiente do que você e/ou que tenha

conhecimentos mais distintos e complementares ao seu, que já acertou mais, que já errou mais
também, que seja honesto e aberto a lhe falar sobre erros e acertos.

E o que seria ter conhecimentos distintos ao meu?
Vejamos um exemplo de citação que ouvi de um professor amigo em um dos maiores

eventos de tecnologia mundial onde participei como mentor em Recife/PE, falando sobre Ariano
Suassuna: "Certo dia, desembarcou em Taperoá um sociólogo, todo senhor de si. Dirigiu-se a um
vendedor de peixes: “Sabe quem é o presidente dos Estados Unidos?” O homem: “Não, senhor.”
O sociólogo: “E a cotação do dólar?” O homem: “Não.” O sociólogo: “E onde fica o Distrito
Federal?” O homem: “Também, não.” O sociólogo: “O senhor é um ignorante!”.

Logo em seguida, o homem tido como “ignorante” pegou uma traíra e indagou: “O senhor
sabe que peixe é este?” O sociólogo: “Não, desconheço.” O homem pegou um curimatã: “E
este?” O sociólogo: “Não.” O homem, pegando uma tilápia: “E este?” O sociólogo: “Também,
não.”.
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O vendedor, guardando seus peixes: “Pois é, doutor, cada um com suas ignorâncias…”.
Reflita um pouco sobre essa história e aproveite para complementar os seus conhecimentos

com o de seus mentores, seus amigos, seus professores, até mesmo outros empreendedores e não
ache que você sabe de tudo, pois você, certamente, não sabe.

Você precisa entender tudo sobre o seu projeto? Claro que sim. Pesquisar muito sobre a sua
área de atuação? Mas é claro. Precisa entender os riscos? Siiiiiimmmmm. Ouvir casos de sucessos e
casos de insucessos? Claro, claro, claro. Ninguém melhor que um bom mentor para trocar uma ideia e
o orientar sobre tudo isso.

Como já falei, estamos em um momento extremamente favorável à disposição de mentores e
existem organizações onde o objetivo principal é mediar o início de relacionamento entre o
empreendedor e os mentores.

Mas, além de ter um mentor, você precisa perguntar a si mesmo:

• Eu estou preparado para empreender?
• O que eu preciso aprender para ter um negócio empresarial ou social bem sucedido?
• Conheço boas pessoas que poderiam me ajudar a refletir mais sobre o meu negócio?

Pense...

Movido por propósitos
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Expressões não verbais
representam muito mais do que
palavras. Sua postura e contato
direto com as pessoas passam
mais credibilidade para a relação.
Então cuidado, pois você deverá
frequentar e imergir em muitos
eventos de empreendedorismo,
apresentação de pitchs, palestras,
feiras, congressos, etc.
A manutenção de sua rede de
relacionamentos tem que ser
diária, então, não espere
acontecer algo para poder ampliá-
la e lembre-se que oportunidades
acontecem todos os dias e que
você deve focar em pessoas e não
em negócios.
Resumindo: conheça mais e mais
pessoas, só não seja mais um
chato oportunista na vida delas.
Seja alguém que ela saiba que
pode contar para expandir a rede
dela e você terá um ótimo
resultado futuro. Saiba também
que todos querem visibilidade,
notoriedade e fortalecimento de
suas redes de relacionamentos,
não só você.

Conheça mais e mais pessoas, mas 
não se vulgarize.

Podemos dizer, sem medo de errar, que hoje o
sucesso dos projetos dependem, indiscutivelmente, da sua
correta interação com a sua rede de relacionamentos, os
famosos "stakeholders", termo muito utilizado na
administração.

Os Stakeholders são todas as pessoas que interferem
no seu projeto, seja de maneira muito ou pouco positiva.
Portanto, saiba aproveitar mais essa interferência e faça com
que seja a mais positiva possível, pois pessoas fazem
negócios ou desenvolve ações com pessoas. Você compra
um produto x com um vendedor y, ou vende para um cliente
x de uma empresa y, ou mesmo faz parceria com um fulano
x de uma organização y. Não lidamos com CNPJ, lidamos
diariamente com gente. Então, quanto mais próximo delas e
quanto mais afinidades criar com todos, melhor.

As conexões interativas são a base do
relacionamento organizacional e do seu sucesso, portanto,
frequente eventos em sua área, mas não seja só mais um.
Troque cartões, conheça pessoas, converse, participe do
evento efetivamente, interaja com os palestrantes, ou
melhor, conheça os palestrantes, conheça as pessoas ao seu
redor e deixe que elas o conheçam, mas tenha cuidado para
não se tornar um mala que só quer apresentar seu
"currículo", seus projetos e conhecer as pessoas por
interesse. Elas perceberão isso, nem sempre estarão com o
mesmo intuito e isto ainda pode gerar antipatia.
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Como nem tudo são flores, já diz o ditado, "digas-me com quem andas que eu te direi quem
és", confere? Então, não ande por aí com pessoas que não tenham caráter ou de caráter duvidoso e
muito menos com pessoas pessimistas, mesmo que sejam elas as pessoas que possam abrir algumas
portas. Elas só irão atrasar a sua vida e as pessoas ao seu redor acharão que você também se
assemelha a tal pessoa em caráter, atitudes e modo de agir. Se você passou a conhecer alguém que
notoriamente apresenta más características éticas, passe longe delas, assim como de pessoas
oportunistas, que costumam aproveitar-se de seus contatos apenas em causa própria e que querem
ser melhores que todos. A humildade ainda é uma das características que leva a pessoa a um nível
mais elevado de caráter.

Outra coisa importante a ser
pensada é que você não deve
presumir que as pessoas não irão
fazer parcerias com você, seja porque
são muito boas, muito conhecidas, ou
qualquer outro fator. Desenvolva
soluções incríveis e você terá sempre
contatos, amigos, clientes e/ou
parceiros incríveis. Portanto, trace
seus objetivos de curto, médio e longo
prazo antes de procurar uma pessoa.

Assim como na dica dos
mentores, identifique líderes
influenciadores, veja como pode
conhecê-los e aprenda mais com eles.
Ao procurar alguém que possa o
ajudar, peça aconselhamento e não
favores e seja autêntico. Se você não
sabe de algo em que esta pessoa pode
o ajudar aproveite para perguntar,
aprenda mais com ela e
provavelmente ela irá lhe ensinar e o
ajudar.

Às vezes, seus melhores contatos podem estar, inclusive, na sua família ou na rede dos seus
amigos ou um simples conhecido que mesmo não tendo muita afinidade você pode aproximar-se
mais e compartilhar interesses. Não tenha como verdade plena de que profeta de casa não faz
milagre. Isso pode ser o que você pensa, mas o milagre pode sim vir dele.

Procure criar uma agenda de encontros, de conversas via redes sociais, ou qualquer forma de
contato com as pessoas que você conhece e não se esqueça dos mais antigos. Só porque neste
momento você não está precisando deles, você não deve se distanciar. Volto a repetir: não seja
interesseiro quando for construir sua rede de stakeholders ou mesmo criar seu network (rede pessoal
de relacionamentos). E mais do que network, crie uma rede de amigos, de pessoas que possam
contar com você e com quem você possa contar. Estas relações sadias poderão o levar muito longe.
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Cuidado para não perder a 
atenção daqueles que já o 
enxergaram. Fale com seus 

potenciais parceiros, clientes, 
amigos, patrocinadores, 
ajudadores, sejam eles 

localizados na web ou em 
outros locais, criando vínculos 

e dando a eles o que eles 
esperam de um projeto como o 

seu.

Torne-se conhecido.
Trabalhe bem a sua marca e a sua imagem pessoal, o

mundo está aí, cheio de vontade de conhecê-lo, de conhecer o
seu projeto ou mesmo de fazer parte dele, mas muitas vezes
você não está trabalhando muito bem a sua imagem e passa
despercebido na sociedade ao qual está inserido.

Diversas vezes nos deparamos com situações em que a
nossa marca não expressa claramente quem somos e não reflete
as nossas falas e precisamos propagá-la de forma correta. Tenha
cuidado para não sair atirando para tudo que é lado na hora de
propagar e não conseguir trabalhar sua relação pública ou
trabalhá-la sem planejamento. O seu plano de mídia é primordial
para o seu sucesso.

Esteja e trabalhe bem as redes sociais, os conteúdos
gerados, as suas postagens e tente se vincular a outras grandes
ações sociais coletivas. As mídias televisivas e editoriais adoram
mostrar ações de cunho social voluntário, principalmente
quando envolve múltiplos parceiros e com isso sua marca pode
aproveitar e crescer junto a muitas outras.

Crie um banco de dados com os e-mail e telefones de
todos que você conhece ou que vai passar a conhecer e inclua
nele os contatos de jornalistas e editores dos canais de
comunicação em geral.

Tendo criado o banco de dados de imprensa, proponha
pautas com a sua organização. Você se surpreenderá com a
quantidade de jornais, rádios e TVs que precisam divulgar
matérias sociais em partes da sua programação.

Movido por propósitos



23

Pare um pouco agora. Parou?
Reflita sobre o que você realmente quer fazer para o mundo, qual o seu papel e o que

você tem de competência para assim realizá-lo. Já refletiu? Pronto! Agora é a hora de planejar e
pôr a mão na massa. Faça o que você quer rapidamente ou você pode correr o risco de ver
outra pessoa fazendo por você, ficando conhecida fortemente como pioneira e tomando todo o
seu potencial de sucesso para ela mesma.

Pare novamente e reflita agora sobre o que você já fez para que o que você planeja
torne-se realidade. Ache o método certo de trabalho, vendo o que outras pessoas já fizeram na
mesma área ou o que deixaram de fazer.

Viaje muito mais e veja o que
outros atores, de outros lugares, têm
feito em seus territórios. Você pode
ganhar um tempo de identificação e
modelagem de novas ideias, pois as
soluções que você busca já podem
existir em outros lugares e você pode
usar como exemplo.

Saiba de uma coisa: o mercado
hoje não aceita mais pessoas que têm
a velha característica da
"procrastinação" ou, em um
português mais atual, que deixa tudo
para depois, que pensa, pensa, pensa,
mas não executa, pensa, pensa,
pensa, mas não define datas e realiza
nas datas definidas. A competitividade
acirrada dos diversos mercados e dos
diversos setores da economia têm
levado produtos, serviços e projetos
sociais a inovar cada vez mais rápido.
Não corra o risco de tentar
desenvolver algo e lançá-lo quando o
mesmo não for mais do interesse
social e já estiver com o conceito e
métodos caducos.

No livro "A Arte da Guerra" de Sun Tzu, existe uma frase que diz "De uma maneira geral,
quem primeiro ocupar o campo de batalha está à vontade. Quem chegar mais tarde ao local e
imediatamente se atirar para o combate já estará cansado". Atualmente, a batalha está no próprio
mercado, portanto, não perca tempo. Vamos planejar efetivamente, prototipar e pôr logo a mão na
massa.

Não perca muito tempo sem pôr a mão na massa,
mas não deixe de planejar.
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Conversando com um grande empreendedor do estado de Pernambuco, recebi, tanto eu quanto uma
turma de alunos que levei em visita técnica, um conselho: "Um dos segredos do sucesso é você dormir tarde
e acordar cedo" mas não é dormir tarde assistindo programas inúteis ou navegando na web sem
compromisso e acordar cedo e ficar na cama parado por horas, mas sim aproveitar ao máximo seu tempo
para dar passos em sentido aos seus objetivos, é aproveitar cada segundo a seu favor. Portanto, evite
desperdiçar o seu tempo com coisas vãs.

Mas não se esqueça de aproveitar seus intervalos e suas horas mais tranquilas para curtir as pessoas
que você ama, para conhecer novas pessoas e para encontrar seus amigos. Você também precisa de um
tempo com eles. Lembre-se do ditado Chinês:
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Um grande erro de um empreendedor é não planejar. A ânsia, muitas vezes, o leva a
executar, executar e executar as ideias eliminando muita energia, nem sempre da maneira mais
correta.

Mas se você não sabe como planejar e não conhece as etapas de um bom planejamento
estratégico, vamos estudar juntos agora.

Primeiro: realize o chamado autodiagnóstico, onde você mesmo reflete onde e como está o
seu projeto, verifica as falhas que tem realizado, os gaps a melhorar, os métodos utilizados, as
pessoas envolvidas, e outros pontos que achar interessante. Faça do diagnóstico uma fotografia
real.

Segundo: traça-se a missão, visão
de futuro, valores, políticas e diretrizes
que o projeto deve ter, configurando,
com isso, as filosofias institucionais que
todos devem seguir.

Terceiro: defina objetivos a
alcançar e através de metas,
quantifique-os. Descreva suas metas e
sempre focalize os seus objetivos.

Tanto os objetivos quanto as
metas devem ser específicos, simples,
mensuráveis, aceitáveis, realistas e
temporais, o conhecido acrônimo
SMART, assim como esses objetivos
devem envolver claramente as
perguntas: O que? Por que? Como?
Quando? Onde? Quem? E quanto
custará fazer? Estes são os conhecidos
5W2H.

Quarto: em seguida, analisam-se, descrevem-se e escrevem ações de soluções para as
forças, fraquezas, ameaças e oportunidades do negócio, ou, de acordo com seu nome técnico,
análise SWOT, traçadas de acordo com os objetivos descritos na etapa anterior.

Quinto: tendo feito a análise, volte aos objetivos e observe se dá para mantê-los ou não e,
assim, realize a efetiva escolha estratégica de objetivos a cumprir partindo para a etapa de
implementação, onde se planeja, se organiza os recursos, ativa e dirige as pessoas e controla, para,
por fim, gerar uma vantagem competitiva que pode ser sustentada ou temporária.

Dê um foco especial ao planejamento estratégico e 
trace objetivos e metas audaciosas.
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Você pode escolher entre ter uma organização/negócio que se paga, uma que dá
prejuízo/déficit, uma que dá superávit/lucro momentâneo, ou uma que dá superávit/lucro
constantemente, mas esta escolha só depende de você. Depende muito mais de suas escolhas e
decisões do que de fatores externos.

Para que o negócio dê superávit/lucro constantemente é necessário que ele seja escalável e
viável, ou seja, no caso de escalável, que viabilize sua produção em escala e que seja aceito pelo
mercado em grande e crescente número. Isto é, algo que se pode reproduzir repetidamente, em
grande quantidade e pouco custo, de maneira simples, também conhecida como “produção em
massa”. Já o negócio ser viável, indica que existem pessoas suficientemente dispostas a comprar o
seu produto ao preço que você "precisa" cobrar e para isto devemos conhecer muito bem o nosso
consumidor e seu ambiente.

Agora você deve identificar qual será o melhor canal de venda e melhor estratégia para este
seu produto. Uma dica é olhar outras organizações semelhantes, mas não ficar apenas nisso, pois
pode existir algum canal de venda que ninguém tenha ainda observado que está totalmente
preparado para ser utilizado pelo seu projeto, portanto, pense fora do quadrado.

Alguns dos principais canais de
vendas à disposição das empresas
são:

· Revendedores Independentes
para venda direta - profissionais que
trabalham de maneira independente,
terceirizados, sem possuírem vínculo
de exclusividade ou marca com
fornecedores e que trabalham de
acordo com a situação do mercado no
momento. Possuem a característica da
automotivação, mas não garantem
estabilidade. Você pode, com este
modelo, gerar renda para muitas
famílias e esta característica pode,
inclusive, fazer parte do seu impacto
social.
· Concessionários - Membros do canal que compram produtos diretamente dos fornecedores para 
revenda apenas para consumidores finais.
· Atacadistas e Distribuidores - Intermediários que vendem produtos, em uma grande quantidade, 
para outros membros do canal e geralmente têm alto nível de cobertura de mercado, onde 
garantem disponibilidade de produtos e, na maioria das vezes, assumem riscos de créditos junto 
aos clientes.

Pense na escalabilidade de seu negócio ou 
projeto e identifique corretamente os seus 

canais de venda para o seu projeto.
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· Representantes Comerciais - Geralmente são indivíduos que constituem empresa e que vendem, por
conta própria, produtos em nome de um fornecedor (que lidera o canal), mas que não detém a
“posse” desse produto. Também pode ser uma boa opção de geração de renda no local em que a sua
organização está inserida.
· Franquias - Empresas independentes que utilizam identidade e padrões de operação licenciados pelo
líder do canal e que são regidas por lei e contratos específicos. Padrões e processos operacionais
rigorosos são fundamentais para o sucesso e escalabilidade desse canal. Este modelo poderá levar a
sua organização a expandir geograficamente.
· Equipes Próprias - São equipes de vendas próprias ou rede de unidades próprias. Também são
chamados de Key Account Managers (KAM) por serem responsáveis diretos da relação com clientes
estratégicos para a empresa.
· Comércio Eletrônico - Sistema de vendas utilizando a web. Este canal tem recebido cada vez mais
destaque e força junto aos negócios de maneira geral desde quando foram criados e vem crescendo
exponencialmente como nenhum outro canal. Atualmente tem sido muito utilizado entre
organizações e negócios sociais, tendo em vista o perfil de engajamento dos internautas brasileiros.
· Televendas ou Telemarketing - sistema de vendas através de telefones, com prospecção ativa de
clientes para realização de vendas. Com este tipo de comercialização, você consegue descentralizar
muito o compromisso da venda na organização, o que poderá facilitar para o gestor o
desenvolvimento de outras áreas dentro da organização. Muitas empresas são especializadas no
atendimento de televendas para organizações que possuem o cunho social e isto poderá dar uma
maior profissionalização ao seu processo comercial.
Converse bem com o seu contador e veja com ele como constituir uma forma legal de montar a equipe
que irá dar escala ao seu negócio. Não faça nada que venha a ferir as leis trabalhistas brasileiras e
acima de tudo pense em crescer com todos.

Movido por propósitos



28

Faça um plano de negócio totalmente SMART.

O Plano é o documento resultante do planejamento e ele deve seguir as metodologias já
faladas neste texto e que seguiremos conversando até a última dica. Um plano de negócio deve
resultar de muita pesquisa acerca da área de atuação do seu negócio e não deve ser deixado de lado.
Muitos empreendedores têm problemas por não realizarem um plano de negócio antes de iniciar ou
durante os ases iniciais.

Existem características que foram citadas, quando falamos de planejamento estratégico, mas
ainda não foram abordadas. Uma delas é o que se refere ao acrônimo SMART, que aponta que todo
objetivo deve ser S - Simples, M - Mensurável, A - Aceitável, R - Realistas ou Realizáveis, T – Temporal.
Está lembrado que citamos em dicas anteriores?

"Simples" porque muitas vezes o que você pensa pode ser de complexo entendimento entre os
membros de sua equipe, potenciais parceiros e até mesmo clientes e não é disso que você precisa em
nenhum dos momentos da vida do seu projeto. Ao descrever seus objetivos e suas metas, seja simples
na redação, seja simples na explicação, seja simples na transmissão, resumindo, "deixe de complicar”.

"Mensurável" porque todos devem saber onde deve e onde você quer chegar, o quanto já
avançaram, o quanto estão atrasados, o quanto cada passo o aproxima do alvo. Então, os objetivos
devem ser traçados, referencialmente, de maneira quantitativa. Falaremos em breve um pouco mais
sobre indicadores de desempenho.

"Aceitável" porque você não quer que sua equipe se desmotive em função de metas irreais.
Quer?

"Realistas ou Realizáveis" porque não vivemos mais em época de escravidão, onde as pessoas
temem seus donos e fazem o impossível para satisfazer desejos exacerbados.

"Temporal" porque assim como o mensurável, a equipe tem que saber quando exatamente
deve entregar seus resultados completos.

Com estas cinco características podemos desenvolver ações condizentes, tanto com a
necessidade da empresa, quanto com as expectativas da equipe.
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Apaixone-se pela sua ideia.

Vamos refletir um pouco: você já deve,
com certeza, ter se apaixonado por alguém.
Correto? Ou pode estar apaixonado agora
mesmo. Correto? Já percebeu como nossas
prioridades mudam quando estamos
apaixonados? Como não tínhamos tempo para
nada, mas passamos a conseguir um tempo
para estar com a pessoa ao qual nos
apaixonamos?

Então vejamos: quais são as
características de uma pessoa apaixonada? Não
para de pensar no(a) amado(a)? Faz de tudo
para estar sempre pertinho? Tenta agradar
sempre? O coração acelera sempre que vê ou
ouve o outro falar? Traça planos para que dê
algum resultado positivo? Etc...

No seu projeto não é diferente. Ninguém
melhor do que você para apaixonar-se pela sua
ideia e fazer com que os outros também se
apaixonem?

Já vi, por exemplo, sócios de um projeto
em que um é totalmente apaixonado por tudo o
que é produzido e outro que, diante de
qualquer empecilho, ameaça o sócio de desistir
do projeto e voltar para o mercado de trabalho.
Este precisa muito se apaixonar pelo projeto,
caso contrário não haverá sucesso.

Vale aqui dois pensamentos: O primeiro
é que “Se eu não sou apaixonado pelo projeto,
porque o meu cliente tem que ser?” O outro é
“Os apaixonados são imbatíveis.” Pare, pense e
reflita.
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Venda sua ideia e seu produto sempre que possível.

Timidez não leva a nada. Grite sempre que a sua ideia existe. Todos precisam ouvir de
você que o negócio vai bem e que é sério.

Fale sempre positivamente de sua ideia, só não caia na besteira de mentir sobre a
mesma, apresentando algo que a mesma não é. Faça você com que ela seja e mostre os
resultados a seus amigos, parentes, colegas de faculdade e trabalho e verá que as informações
atualmente propagam-se muito rapidamente.

Crie uma relação de confiança com o seu cliente e use de maneira inteligente as redes
sociais. Muitas vezes divulgar diretamente seu produto na rede pode passar a percepção de
invasão e gerar um resultado contrário ao que você espera.

E talvez o principal conselho a dar para você, quando for vender sua ideia, seja "Ouça o
público que tem interesse no seu tipo de projeto. Eles são os seus melhores consultores".

Uma ótima forma de vender a imagem de seu produto atualmente está na geração de
conteúdo na web. Faça o seu público alvo o seguir, ler o que você púbica e o que fala nas redes.
Para que isto aconteça, você precisa escrever e falar o que o público quer ouvir e não apenas o
quanto o seu produto é bom.
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Registre sua ideia e sua marca.

Tenho falado com muitas equipes de startup,
organizações sociais ou de negócios até mais consolidados,
e uma das minhas primeiras perguntas é: “A sua marca está
registrada no INPI?” ou “O seu processo inovador foi
patenteado?” E, infelizmente, em 99% das vezes escuto:
"Não".

Procure na web o caso da marca "Martelinho de
Ouro" e veja como foi difícil a propriedade da mesma, pelo
seu criador, quando, de maneira bem atrasada, deu
entrada no pedido de registro da marca.

Não caia na besteira de perder sua ideia
simplesmente por não ter registrado ou ter que participar
de uma maratona jurídica para ter que recuperá-la quando
outra pessoa passar a também usar o seu nome.

Seja uma marca, uma patente, um software, um
app, tudo isto deve ser registrado e sua propriedade
pleiteada junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI.

Cada vez mais pessoas têm buscado o
empreendedorismo como opção de carreira e isso tem
levado as mesmas a criarem novas ideias, marcas e
processos, principalmente considerando a grande
criatividade do brasileiro. Logo, a chance de alguém pensar
em algo que você também pensou é cada vez mais comum
e você precisa resguardá-la.

No Brasil, o processo de registro pode ser feito até
de maneira virtual no próprio site do INPI ou de maneira
presencial. Procure o órgão mais próximo e não perca
tempo.

Você verá ao longo dos dias que o bem mais valioso
do seu projeto é a própria marca e suas patentes.
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Resolva problemas, não corra dos mesmos: Seja a solução.

Moral da história: Pense no que pode ser problema para você e busque soluções monetizáveis,
pois é diante dos problemas que encontramos oportunidades e elas nos levam a crescer mais e mais.

Quando falamos de empreendedorismo social, estamos falando da premissa básica pelo qual
surgiu a sua missão. Se falamos do empreendedorismo tradicional, referimo-nos à premissa básica de
demanda econômica pelo qual nasceu o seu produto. Por exemplo, antes de ser feito o primeiro
calçado, tínhamos um grande problema pela falta deles, por como nossos pés se machucavam e sobre
como tínhamos dificuldades de andar quando nos machucávamos. Antes de existir o computador,
tínhamos muita dificuldade de armazenamento de dados e informações e isto não fez com que as
mentes criativas do nosso mundo corressem, mas deu-lhes desafio para construir novas soluções
sociais.

Resolver problemas é uma das grandes habilidades essenciais do ser humano e já aprendemos
a lidar com isso ainda quando somos bebês que, chorando, resolvemos os nossos primeiros problemas.

Diante de um problema é preciso atitude, inteligência emocional e poder analítico para
podermos criar grandes soluções.
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A vida é cheia de problemas?
Que bom, pois assim temos o que
resolver. Mas, para você, o que
representa um problema? E na
prática empreendedora social, o que
é um problema?

Vivemos em um ambiente
cheio de concorrência altamente
competitiva e muitas vezes não
olhamos os problemas simples ao
nosso redor que precisam ser
resolvidos. Talvez o maior problema
das pessoas seja querer reinventar a
roda sempre, quando, às vezes,
outras coisas simples e próximas
precisam ser inventadas.

Geralmente temos a
tendência de achar que problema é
algo ruim, mas não necessariamente
esta afirmativa é verdadeira. O
problema está mais para algo pouco
pesquisado, com poucas soluções, o
que demanda que pessoas como você
criem esta solução.
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Mapeie seus processos.
Ferramenta simples, extremamente eficiente, citada aqui em dica anterior, é o tal do 5w2h. “Oh

ferramenta útil para tudo”. Uma ferramenta de gestão em que 5 perguntas com "w" e 2 com "h"
orientam o desenvolvimento de ações através do método de checklist. Vejamos quais são estas
perguntas e como aplicar:

What - O que queremos fazer? O que será feito? (Pergunta diretamente ligada a ações a serem
desenvolvidas) Ao buscar responder esta pergunta, o gestor habilita a equipe a traçar perfis práticos
motivados a objetivos. Pode ser questionada para a criação de um novo produto ou de uma utilidade
para o produto existente, para o desenvolvimento de um novo processo, para a realização de um
processo já existente, mas que você normalmente não faz, e muito mais.

Who - Quem deverá fazer? Relaciona os agentes responsáveis por cada processo a ser executado
para alcançar os objetivos do "what". Além desta vertente citada, pode também servir para determinar
quem serão as pessoas que serão beneficiadas ou afetadas negativamente pelos objetivos
mencionados.

Where - Onde será feito? Qual será a abrangência da ação? Ao ser respondida, indica o local em
que ocorrerá a ação e quais são os seus limites. Deve ser traçado considerando toda a abrangência
pretendida para o seu projeto.

Why - Por que fazer a ação? Qual o motivo? O que se espera como resultado? De todas as
perguntas, esta deve ser a mais importante, pois de que adianta fazer algo se não sabemos o porquê
que estamos fazendo? Quando não é respondida, indica que o processo ou produto não é útil e,
portanto, na maioria das vezes, deve ser eliminado.

When - Quando a ação será realizada? Quando iniciará? Quando terminará? Com as respostas
desta pergunta, podemos construir o cronograma temporal para a realização da ação.

How - Como será feito? Refere-se à metodologia de execução. Como será feito o todo, como
serão feitas as partes para alcançar o todo. Descreve cada processo da ação.

How much - Quanto custará realizar a ação? Com a resposta desta pergunta, traçamos o
orçamento do projeto ou da ação e vemos se o mesmo é viável ou não financeiramente.

Cada uma das perguntas possui sua importância e reunidas podem facilitar a execução de
qualquer projeto. E aí, vamos montar o seu?
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Engaje pessoas e transforme-as em um time que se orgulha de 
vestir a camisa.

Falando agora sobre aqueles que serão funcionários do seu projeto, sempre que possível, remunere-
os muito bem, trate-os bem, dê feedback constante, não contrate incompetentes, seja um líder e não um
chefe. Lembre-se que líder vence junto com a equipe e não simplesmente através da equipe. Avalie
constantemente o desempenho dos indivíduos, da equipe, dos líderes e do projeto.

Prefira sempre valorizar o trabalho em equipe e se conseguir obter fãs, engaje-os no projeto de
alguma forma e dê o seu devido valor.

De acordo com o consultor americano Stephen Covey, empresários bem-sucedidos reconhecem que a
formação de uma equipe significa a real obtenção de resultados, situação que, acredite, no início pode não ser
tão fácil e animador. Eles sabem que será pouco provável que uma pessoa sozinha seja responsável pelo êxito
de qualquer empreendimento. Você pode até gerenciar um microprojeto sozinho, mas lembre-se que à
medida que o sucesso vai acontecendo, as responsabilidades acompanham o ritmo tendenciosamente.

Valorize sempre a quem merece e trabalhe os méritos da equipe. As pessoas gostam e se motivam
com o reconhecimento de seu desempenho, seja ele excelente ou ruim.
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Todo o processo de engajamento de pessoas inicia-

se com o correto recrutamento e um correto processo de

seleção. Lembre-se que as pessoas mudaram ao longo do

tempo. O processo de comunicação mudou e cada

indivíduo possui competências próprias. Este processo de

seleção serve tanto na contratação de membros da equipe

quanto na formação de uma equipe de voluntários (no

caso de organizações privadas sem fins lucrativos).

Mas deixe-me lhe fazer uma pergunta, não precisa

responder em voz alta:

Você está preparado para montar uma equipe?

Está mesmo?

Equipes são formadas por pessoas reais, com

problemas reais e que, no caso de funcionários, vão

necessitar de você para pagar suas contas através do

salário que você pagará no final do mês, ou, no caso de

voluntários, que esperam ter um retorno pessoal altamente

percebido sempre.

E quando falamos em pessoas, percebemos

atualmente que talvez este seja o maior gargalo nos

projetos em fase iniciais, pois você ainda não consegue

mostrar claramente o resultado e o impacto das suas

ações de forma real aos potenciais engajáveis. Se

falarmos aqui em um negócio social, o gargalo está no

fato de que poucas são as pessoas que topam iniciar um

projeto que gere recursos financeiros sem ganhar um

salário fixo. As pessoas hoje em dia são muito

imediatistas, tendem muito pouco a assumir riscos dos

outros e, muitas vezes, você pode não ter dinheiro

suficiente para fixar salários para elas.
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Seja o exemplo a ser seguido e avalie o desempenho 
de todos.

Antes de cobrar um bom desempenho de sua equipe, sabendo que ela é uma das peças mais
importantes para que o seu negócio ou projeto sejam bem-sucedidos, você tem que ser o exemplo a ser
seguido. Se for um mau ou um bom exemplo, isto refletirá diretamente no desempenho da sua equipe.

Pergunto a você: Como cobrar transparência de sua equipe se você não é transparente? Como
cobrar ética e respeito se você não é ético? Como pedir que trabalhem como uma equipe se você é tão
individualista e centralizador? E como avaliar o desempenho de todos se você não dá o exemplo de
como todos devem agir?

Avaliar desempenho, em muitos casos, é algo que acontece com métodos muito injustos (para
não dizer "trágico"), pois, infelizmente, temos a tendência de avaliar as pessoas apenas baseados nos
nossos próprios pontos de vista (lembre-se que ponto de vista é um conjunto de valores, princípios e
modelos mentais formados e/ou adquiridos ao longo da vida, baseados em uma serie de interações,
vivências e percepções próprias, mas que não necessariamente é a verdade) e isto pode ser algo muito
ruim para o seu negócio.

Todo mundo tem a necessidade e merece ser reconhecido pelos seus feitos e saber, também, se
está fazendo algo errado e isso não ocorre de maneira diferente no seu projeto.

Portanto, avalie o desempenho, não para sair demitindo os membros da equipe, mas para
discutir e, possivelmente, melhorar a atuação de todos, inclusive a sua, pois você deve ser o exemplo a
ser seguido, sempre.
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Pense, crie, recrie e conheça novos modelos de negócios.

Nunca se falou tanto de inovação como se fala atualmente, isto porque o cliente e o mercado
estão cada vez mais exigentes e a exigência do mercado cria a necessidade de se repensar os produtos.
O mundo tem crescido e com ele a necessidade de resolver problemas e muitas vezes estes precisam
ser desestruturados e pensados de maneira criativa.

Percebo, hoje, que o processo criativo está diretamente relacionado com a maneira de pensar e
de nos relacionarmos com as coisas. Costumamos pensar apenas nas áreas que gostamos e temos
conhecimento, pois como sabemos, o nosso cérebro adora se manter na zona comum, chamada zona
de conforto e isto nos faz ler sempre do mesmo, viver o mesmo, pensar do mesmo, saber do mesmo, o
que antagoniza os princípios da inovação que é fazer cada vez mais coisas novas e assertivas.

Outro dia, assisti a um vídeo do Murilo Gun (empresário, palestrante e comediante) que falava
sobre o processo criativo através de sete etapas e ouvindo uma das etapas/dicas que ele falou, passei a
recomendar em sala de aula constantemente a desconstrução do erro que costumamos cometer. Já
falei sobre isso na dica 1, mas retomo a fala com a fonte que me levou a pensar diferente. Murilo falava
para procurarmos ler coisas que não fossem tanto do nosso interesse, pois temos a tendência de lermos
apenas sobre as áreas que sempre estudamos e gostamos. Mas vale lembrar que seu produto deve
atender às necessidades e desejos de seus clientes e não os seus e por isso vale entender de outras
áreas para desenvolver soluções nessas outras áreas, unindo com os conhecimentos de sua área.

Me deixe fazer outras perguntas pessoais: Você tem promovido um tempo para pensar?
Costuma criar coisas novas e recriar as existentes? Você costuma ler sobre outros negócios que têm
surgido no mundo? Tem assistido vídeos de pessoas que conta as suas histórias de inovação?

Agora, não esqueça de escrever as suas ideias sempre. Teve uma nova ideia? Passe para o
papel... Não perca seus insights por não os registrar. Vivemos hoje em uma era de muitas distrações e
costumamos esquecer-se das coisas que pensamos muito rápido. Por isso, devemos pôr nossas ideias
no papel.

Uma coisa é certa: se você criar, através de novas conexões, novas formas de resolver
problemas, provavelmente, conseguirá identificar bons e novos negócios.
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Conheça os seus concorrentes, o mercado e a si mesmo.

No século IV a.C., o general
Sun Tzu escrevia a célebre e
conhecida frase: " Se você conhece o
inimigo e conhece a si mesmo, não
precisa temer o resultado de cem
batalhas. Se você se conhece mas não
conhece o inimigo, para cada vitória
ganha sofrerá também uma derrota.
Se você não conhece nem o inimigo
nem a si mesmo, perderá todas as
batalhas...". E o mais incrível é que o
impacto desta frase naquele tempo é
o mesmo o qual se aplica ao mercado
atual.
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Busque experiências
similares às suas, seja em modelo
de negócio, seja em áreas de
atuação, e identifique pontos que
também diferenciem você dos
outros, pois conhecer o seu
concorrente significa estar
antenado com o mercado, com as
tendências e buscar saber o que os
outros que atuam com o seu
público-alvo têm feito de diferente
para satisfazer os clientes. Vale
refletir que os seus concorrentes
também estudam outros mercados,
outros modelos e que a cada dia
também procuram inovar e
modificar seus produtos.

Vale neste momento aplicar
a análise de SWOT, pois esta analisa
as forças, fraquezas, ameaças e as
oportunidades, mas também serve
para traçar ações para cada aspecto
traçado, analisar características
sociais, demográficas, políticas,
naturais, tecnológicas e etc.

Conhecer a si mesmo significa conhecer seu perfil, suas
percepções, identificar quais são as suas fraquezas, suas forças e
o que fazer para que as fraquezas deixem de ser fraquezas e para
que as forças continuem sempre sendo forças. Ao refletir sobre
quem é você, você pode descobrir muitas novas competências
que sequer notava que tinha.
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VERDADE

Seja ético, honesto e transparente.
Atualmente, ninguém espera mais por esta atitude do que o seu cliente ou beneficiário. O

pensamento de consumo mudou. O modo de enxergarmos o mundo mudou e as pessoas não compram
ou usam mais de tudo e muito menos de todos.

Entenda a importância da ética e da transparência para o seu negócio, aplique diariamente
estes valores no seu projeto, cobre de sua equipe para que seus atos sejam direcionados por estes
princípios e seja cada vez mais bem visto no mercado.

Ser ético significa ter bons costumes e hábitos, principalmente aqueles que são esperados de
você pelo mercado. Ser honesto envolve ser decente, ter pureza e ser moralmente irrepreensível. Já a
transparência é a virtude que impede a ocultação de vantagens pessoais, a ocultação de alguma
fraqueza pessoal, onde a pessoa é o que é, não se dizendo ser melhor e nem pior!

Recentemente vi um professor colega avaliar uma equipe em uma banca de trabalho de
conclusão de curso superior em Administração que elaborou um plano de negócio sobre um centro de
estética e os mesmos não haviam inserido o valor de transparência no negócio deles. Na ocasião, o
avaliador exemplificou que imagina você estar oferecendo serviços que não são a solução total para o
cliente e que, para dar certo, o cliente deve fazer uma série de outros tratamentos, dietas e coisas que
possam tirar o interesse do cliente comprar o seu produto. Você informaria isto antes ou depois do
tratamento? Espero que sua resposta tenha sido antes, pois, caso contrário, seu cliente não
permanecerá com você por muito tempo.

Os consumidores atuais estão cada vez mais críticos sobre a forma com que são tratados e
como seus valores são passados para as relações mercadológicas.
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Persevere, mas não se engane.
Perseverança, ato de acreditar, lutar, resistir e não desistir de seus objetivos. Quando

começamos a pensar sobre um negócio e iniciamos o empreendimento, temos uma força superior que
nos leva a lutar pelo sucesso do negócio, mas, muitas vezes, o tempo pode nos levar a desanimar diante
de problemas e incertezas que possam surgir ao longo do caminho. Não desanime, não desista, lute.
Isto é o que se espera de um empreendedor.

Diante das dificuldades, você não deve desistir de seus projetos. Saiba traçar rotas de
replanejamento para algo que deu errado e não abandone seus sonhos diante das dificuldades. Saiba
que no processo de empreendedorismo o erro é, normalmente, mais comum do que os acertos e isto
pode ser uma barreira para muitos que não tenham a tal da perseverança como valor impregnado na
sua personalidade.

Tenha resiliência e não desista dos seus sonhos antes de tentar aplicar todas as possibilidades
de resoluções de seus problemas.
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Não fique dando desculpas, aja o mais rápido possível.

No cenário de atividades empreendedoras é muito comum encontrar pessoas que ficam dando
desculpas. Dão desculpas por não ter dinheiro, ou porque ainda estuda, ou porque não tem tempo, ou
porque tem medo, ou porque, porque, porque, ... são tantos porquês que não sabemos onde o projeto
da mesma se encontra realmente.

Quer saber de uma coisa? Eu não conheço ninguém que obteve sucesso através de desculpas.
Aja, reaja, não espere o tempo passar. A vida é curta, o tempo passa rápido, outras pessoas estão
pensando como resolver o mesmo problema que você está trabalhando, os projetos caducam rápido e
as pessoas desistem de lhe esperar. O seu cliente, por exemplo, irá procurar outro fornecedor. Sua
namorada, outro namorado e a vida, outro protagonista.

Faça hoje mesmo o que tem de fazer e não me venha com churumelas;
Não espere para que outra geração venha a fazer aquilo que cabe a você fazer;
Não perca suas forças arrumando desculpas. Perca-a agindo e colhendo frutos.
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Dê uma banana para os pessimistas de plantão.

Pessimista. Esta é uma raça de indivíduos que existe, infelizmente, nas melhores famílias. Não
entendo como tem tanta gente pessimista no mundo. Quando estávamos planejando a fundação do
Porto Social, tivemos uma reunião com uma pessoa que queríamos junto a nós na equipe, mas que
tudo dizia que era impossível de conseguir. Resultado: poucos meses depois vimos que tudo que esta
pessoa dizia que não iríamos conseguir, nós conseguimos, conseguimos bem e conseguimos rápido.

Você lembra do desenho animado Lippy e Hardy? Um dos clássicos da Hanna Barbera, onde
uma hiena tinha a célebre frase: “Oh céus! Oh vida! Oh azar!”. Nesse desenho, os personagens
principais são o leão Lippy e a hiena Hardy. Lippy sempre bolava planos mirabolantes, disruptivos,
extraordinários para os dois se darem bem, mas Hardy, com todo o seu pessimismo, nunca acreditava
que teriam sucesso. Nessas horas, ele dizia a famosa frase: "Oh céus! Oh vida! Oh azar! Isto não vai dar
certo!”. E como dar certo se aquele que está ao seu lado só pensa que irá dar errado?

Não se espante com a quantidade de pessoas que tentarão desmerecer o seu projeto e o fazer
desistir. Isso é mais comum do que você possa imaginar. Não dê ouvidos a eles. Na verdade, dê uma
banana bem grande para cada um deles.

Muitos não gostam de ver o sucesso do outro, única e exclusivamente por não ter tido a
mesma garra para tentar, errar, aprender com os erros, replanejar, acertar e acertar novamente. Sua
atitude poderá ser um imã para pessoas assim.

Dica mais importante que ouvi da nossa amiga Dona Florinda é: venha tesouro, não se misture
com esta gentalha, gentalha, gentalha,... – não sei escrever o som do Kiko, kkkk.
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Suas contas pessoais não são contas da empresa.
Misturar as contas próprias com as contas da empresa, misturar as faturas, misturar os boletos,

misturar o dinheiro. Esse é um dos grandes problemas vivido pela maioria dos novos empreendedores e
muito comum na rotina de um novo projeto, é uma quebra de braços entre você, o dinheiro do seu
projeto e suas contas. Isso só mostra a grande inabilidade que temos de separar nossas contas pessoais
das contas da empresa, do projeto, do negócio.

É um tal de:
-Vou pegar um pouquinho daqui, depois reponho.
- O dinheiro é meu mesmo.
- "Mai minino, eu trabalho o tempo todinho e não posso pegar meu dinheiro"
Ôpa! A primeira frase demonstra um erro, mas não vou me deter nela. Já na segunda e terceira

frase estão erros fatais. Saiba que o dinheiro do seu projeto é do seu projeto e não seu: a empresa, o
projeto, a organização social, seja ela o que for tem suas próprias contas e precisa, no início de cada
ano, declarar à receita federal suas entradas e saídas de maneira correta, assim como você também
deve fazer sua declaração de IR.

O que é seu, no dinheiro de projeto com fim econômico, é o pró-labore, valor planejado para
retribuir todo o seu esforço, e aja esforço, na execução da causa. No caso de uma organização sem fins
econômicos, o dinheiro que compõe o capital da mesma deve ser usada exclusivamente para cumprir
com os objetivos da mesma, portanto, não misture. Tenha a cultura de alimentar o fluxo de caixa, faça
as devidas conciliações bancárias e tenha um maior controle do seu negócio.
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Tenha sempre uma reserva financeira.

Toda organização precisa de dinheiro, mas um grande problema entre os empreendedores é
achar que o único recurso financeiro necessário é o capital de abertura e ou capital fixo composto pelos
ativos imobilizados, como por exemplo o utilizado para compra da sala comercial, compra de
equipamentos, máquinas, etc. Tão importante quanto este capital inicial é a reserva financeira ou
capital de giro.

Infelizmente, grande parte dos empreendedores costumam gerenciar seus custos e suas
finanças de maneira intuitiva, sem ter uma previsão e aprovisionamento de recursos para necessidades
diárias e futuras.

O capital de giro representa o montante de dinheiro necessário para movimentar os negócios
de sua organização e deve ser algo obrigatório. Envolve os estoques, dinheiro em caixa, dinheiro nos
bancos, financiamento a clientes, todos como contas a receber em momento futuro, salários, encargos,
alugueis, conta de luz, água, telefone, etc.

Os recursos provenientes do capital de giro sofrem alterações constantes e estão diretamente
ligadas às vendas de seu negócio. Vale lembrar que para um capital saudável, não devemos possuir
estoque acima do necessário, planejado e as contas a receber devem ter prazos menores do que as
contas a pagar. Assim, você não precisará usar financiamentos bancários para suprir tais carências e não
ficará no vermelho.
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Monte seu fluxo de caixa e demonstrativo de resultados 
do exercício.

Toda atividade demanda controle de seus recursos. Não só dos recursos de dinheiro, mas este
é o que vos falo agora. A necessidade de controle se dá em função da escassez do uso de ferramentas
de controle. Não por não existir facilmente na web ou em livros, mas por falta de prioridade dos
empreendedores.

A ciência da administração trata o controle como função básica, além de sempre pontuar o
papel da gestão, como “fazer cada vez mais com cada vez menos recursos”.

O fluxo de caixa é uma ferramenta de controle financeiro, onde se registram todas as entradas
e saídas de recursos e suas reservas. Pode ser usada para parametrizar períodos determinados
conforme necessidades especificas de cada organização.

Já o DRE é uma ferramenta que demonstra os resultados de um determinado exercício, seja
mensal, seja anual, etc. Demonstra de forma contábil a formação do resultado líquido em um exercício,
através do confronto das receitas, custos e despesas, apuradas segundo o princípio contábil do regime
de competência.
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Contrate um bom contador.

Não caia na furada de abrir sua empresa ou principalmente uma organização sem fins lucrativos
sem um contador, ou com um contador muito barato, onde a escolha se deu apenas pelo preço.
Principalmente no início do negócio, você precisará muito do apoio deste profissional para evitar
problemas futuros.

Muitas vezes um contador pode ser muito barato por trabalhar em escala, com muitos clientes e
não consegue dar uma atenção muito especial a cada um deles.

Já vi vários empresários terem que pagar multas ao governo, em função de um mau suporte de
seu contador. Um contador precisa estar se atualizando sempre e nem todos estão dispostos a isto.

Lembre-se que contabilidade não é função de empreendedor, portanto, delegue a um excelente
profissional o seu controle.
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Não sonegue impostos.
Neste capítulo o conselho a dar é: conheça, realmente, os impostos. Estude-os e saiba como

funcionam de maneira geral.
Vivemos num país em que as leis mudam constantemente, assim como a forma de tributação,

mas, ainda assim, você não pode descumprir a lei alegando não saber. Portanto, estude seu negócio, as
leis que se aplicam a ele e domine tudo, mesmo que não seja seu papel saber de tudo.

A sonegação de impostos é, inevitavelmente, um problema comum em muitos países e no Brasil
se tornou algo “enraizado” por boa parte da população e das empresas brasileiras. Muitos querem
driblar essa carga tributária, seja informando um valor abaixo do compatível com o imóvel/móvel que
possuem, ou não declarando pequenos rendimentos ou serviços prestados para não sofrerem a
“mordida do leão”.

De acordo com um estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT),
o faturamento não declarado para a Receita Federal, responsável pela arrecadação do tributo, chega a
R$1,32 trilhão. De acordo com o estudo, há indícios de sonegação em 65% das empresas de pequeno
porte, 49% das empresas de médio porte e 27% das grandes empresas.

Casos de sonegações são frequentemente evidenciadas no país. Um exemplo desses escândalos
que obteve grande repercussão foi o da butique de luxo Daslu, na qual a proprietária foi presa devido a
acusações de sonegar cerca de R$10 milhões. Outro caso que também chamou a atenção do país foi do
ex-jogador de futebol Romário que também foi condenado por sonegar e condenado a pagar multa de
815 salários mínimos (cerca de R$391 mil), além de cumprir dois anos e meio de prestação de serviços à
comunidade em uma entidade pública.
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Mas o que é sonegação de impostos? No caso de pessoa física, a sonegação de imposto é a
omissão de rendimentos, ou seja, ocultar receitas no ato do preenchimento de sua declaração anual de
ajuste de imposto de renda. No caso da pessoa jurídica (organizações privadas), a sonegação se
processa mensalmente, seja ocultando recibos ou com lançamentos de valores menores comparados
aos serviços prestados.

Sonega-se com a finalidade de evitar a tributação e o pagamento do imposto devido. Lembrem-
se que a mentira tem pernas curtas e tem mesmo. No Brasil, o sistema de fiscalização da Secretaria da
Receita Federal é baseado em uma checagem cruzada, isto é, uma verificação de quem paga e o valor
contra quem recebe o mesmo valor. Portanto, a metodologia da sonegação encontra obstáculos cada
vez mais sólidos e as consequências são cada vez mais catastróficas do que o infrator imagina.

O quão grave é sonegar imposto? Primeiro: a sonegação de imposto gera multa com percentuais
variados. No caso do IR, por exemplo, varia de acordo com o momento da infração, 20% do valor
sonegado se houver denúncia espontânea, isto é, quando o contribuinte alerta à Secretaria da Receita
Federal sobre a sonegação e oferece o pagamento, mais juros e correção. A segunda possibilidade é a
multa de ofício por parte do fiscal com valor de 75% DO VALOR SONEGADO. Segundo: a denúncia segue
para o Ministério Público e o consequente delito se transforma em crime contra a ordem tributária,
conforme a Lei n. 8.137/90. A pena ou condenação à prisão varia de acordo com o crime praticado,
dentro da espécie da sonegação.
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Conheça o seu cliente.

No passado, os empreendedores montavam os seus negócios ou os seus projetos de acordo com
o que eles mesmos gostavam ou necessitavam. Acreditavam em seus bens ou serviços “perfeitos”,
“inigualáveis”, “indispensáveis” e que eles tinham desenvolvido para atender aos clientes da maneira
em que eles mesmos achavam melhor, e era assim que eles pensavam que eram os seus produtos e
ofertavam ao seu público.

Não se existia a internet, a oferta de produtos se restringia a um pequeno bairro ou a uma
cidade e não se enxergava a grande quantidade de produtos semelhantes, melhores, piores, mais caros,
mais baratos, etc. A internet facilitou o acesso ao mundo global.

Entenda que o mundo mudou e tem mudado. As pessoas mudaram e continuam mudando (e
muito). O mercado mudou, tem mudado e continuará mudando sempre e a competitividade tornou o
mercado algo bem mais voltado a atender as necessidades dos clientes.

Hoje, é o cliente quem dá as regras. É ele quem define o que o mercado deve ou não vender, de
que maneira vender e com quais características ele deve vender e isto se deve ao fato de que a
concorrência está muito acirrada. O cliente já não aceita ser desvalorizado e se uma empresa não faz
como ele quer, vem outra e faz.

Portanto, conheça seu cliente, entenda suas características, a realidade em que vivem, seus
comportamentos, suas culturas, as tecnologias aos quais são acostumados a usar, faixa etária e sexo
predominante, sua condição econômica atual, preferências políticas, local onde residem e você não
ficará atrás no mercado (claro que para cada produto existe um tipo de padrão de informações mais
importantes a saber).

Existe uma frase de Sun Tzu no livro "A Arte da Guerra" que diz "A suprema arte da guerra
consiste em vencer o seu inimigo sem ter que enfrentá-lo" e uma das maneiras de se fazer isso é
criando diferenciais para seu produto e para o seu atendimento. Mas estes diferenciais têm que ser os
que os clientes esperam e não o que você acha que esperam e para isto você precisa conhece-los cada
vez melhor.

Realize pesquisas de mercado, converse mais com seus potenciais clientes e peça feedback por
meio de pesquisas de satisfação. É ouvindo o seu cliente que você poderá entender mais o que ele
efetivamente precisa.
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Planeje e execute os “P’s” do marketing.

Por muito tempo se falou no mix de marketing como 4P’s (produto, preço, praça e promoção).
Estes são sim a grande base e pilares do marketing, porém, hoje em dia, diante de ambientes físicos, on-
line e pela grande mudança no mercado, muitos outros P’s foram entrando na lista de prioridades a
serem trabalhadas pelo marketing.

Produto, pesquisa, planejamento, personalização, publicação, preço, praça, promoção, pessoas,
processos, produtividade, palpabilidade: essas são palavras que montam uma base de planejamento
para um plano de marketing mais eficiente.

O “P” produto refere-se à necessidade de desenvolvermos a durabilidade, a textura, o cheiro, o
gosto e tantas características que dizem respeito diretamente ao produto ideal. Mas para isso, o “P” de
pesquisa não pode deixar de existir na sua organização. Não tem como saber o que o cliente realmente
precisa se não perguntamos, se não conversamos e se não ouvimos aqueles para os quais os nossos
produtos são desenvolvidos.

O “P” de planejamento é primordial em qualquer área do seu negócio. É por meio do
planejamento que alinhamos a nossa marca e tudo o que produzimos com o que acreditamos. Com este
P, podemos alinhar todos os outros P’s de modo a sermos mais assertivos.

O “P” de personalização é algo cada vez mais cobrado hoje em dia. O cliente quer algo feito para
ele, com as características dele, que ele possa opinar, que ele possa moldar, que ele possa interferir
diretamente no formato e características do produto a ser adquirido por ele.

O “P” de praça também é muito importante. Significa que o cliente terá facilidade de acesso ao
seu produto, pois não tem nada pior que você ficar sabendo da existência de um produto útil a você,
mas que você não encontra à venda em lugar algum.

O “P” de preço diz respeito ao valor percebido pelo cliente pelo produto entregue.
O “P” de promoção refere-se a toda a estratégia de divulgação do seu produto e pode incluir o

“P” de publicação que se refere aos tipos de publicações online que você dispara em redes sociais ou
outros meios web que devem expressar a filosofia da sua organização.

O “P” de pessoas e o “P” de processos são muito parecidos e dizem respeito ao modo em que a
organização trata os seus próprios funcionários ou parceiros e como são realizados os processos de
produção. Existirá um tempo em que os consumidores já não aceitarão produtos de organizações que
manipulem insumos vindos de trabalhos exploradores e cujos processos agridam o meio ambiente.

Existem outros P’s que você pode encontrar em outras literaturas, mas que são todos
percepções de novos estudiosos e que ainda são extraoficiais.
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Comece pequeno e avalie a mudança de vida com 
humildade.

Considero este ponto um dos mais curtos a falar, mas um dos mais importantes no processo de
amadurecimento do empreendedor e irei tratar como um conselho baseado em tudo o que tenho
observado de amigos, parceiros e até de mim mesmo.

Saiba que todo projeto começa pequeno (não estou falando do aspecto financeiro) e toma um
corpo maior ao longo do desenvolvimento de suas atividades, uns depois de um longo tempo e outros
nem tanto, mas a evolução do seu projeto é e será sempre real e gratificante. Como criador do projeto,
você cresce junto com ele, torna-se conhecido, passa a ser mais respeitado, vira pauta na imprensa, é
chamado para dar palestras e, às vezes, até pedem para tirar fotos e é aí que eu gostaria que você
tivesse três atenções especiais:

Primeiro: não perca a sua humildade;
Segundo: reflita sobre os seus valores, suas escolhas e verifique se eles se mantêm;
Terceiro: não deixe o sucesso subir à cabeça nunca. A vida é muito curta para passarmos por ela

de forma soberba ou arrogante.
Não vale a pena trocar suas crenças e seus valores por um projeto, pois se assim ocorrer, você

não conseguirá ir muito longe.
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Conheça a sua organização em 360 graus.

Entender cada área da sua organização é algo mais do que indispensável. Você, mais do que
ninguém, tem a obrigação de entender todos os processos, todas as responsabilidades, todos os fluxos
de trabalho, pois você é a pessoa que irá tomar decisões constantes e aprovar as decisões que os outros
líderes da sua equipe definirem.

Em administração, falamos de 360 um processo de avaliação de desempenho em que todos se
avaliam e avaliam o outro. Conhecer o todo chama-se ter visão sistêmica, ou seja, entender as relações
existentes no todo e que interagem entre si.

Você é o grande capitão e, mesmo que existam pessoas mais competentes na sua equipe, você
continua sendo o grande animador de todos. Um grande problema é que passamos por várias empresas
como empregados e fomos sempre instigados a dominar apenas o nosso setor, as nossas ações, os
nossos compromissos, mas nunca os dos outros setores. Geralmente não sabíamos muito sobre o que
acontecia antes ou depois de nossas atividades.
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Trabalhe incessantemente e seja determinado.

Tenha energia, tenha muuuuuita energia meeeeesmo. A determinação é uma grande
característica de um vencedor e você precisará dela por toda a vida da sua organização. Nem sempre o
seu negócio terá um sucesso rápido, aliás, na maioria das vezes você precisará ter paciência para
alcançar os melhores resultados.

Aqui podemos relembrar o conselho dito anteriormente: durma tarde e acorde cedo, aproveite
cada minuto do seu dia para crescer pessoalmente e fazer a sua organização crescer também, registre
seus acertos e erros, corrija as suas falhas o mais rápido possível sempre.

E se o sucesso estiver demorando um pouco a chegar, não desanima mesmo, reflete aí um pouco
neste provérbio e saiba que o seu tempo irá chegar: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo
para todo propósito debaixo do céu..." Eclesiastes 3:1-8.

Sem determinação, não conseguimos emagrecer através de uma dieta, estou mentindo? Sem
determinação não conseguimos chegar no final de uma corrida de vários quilômetros, estou mentindo?
Sem determinação não conseguimos terminar de ler um livro muito grande, estou mentindo? Sem
determinação, talvez, não alcançaremos o sucesso. E aí, como você pretende descobrir isso?
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Alimente constantemente o seu espírito empreendedor, 
assuma riscos e aprenda com os seus erros e os dos outros

Nós precisamos nos motivar constantemente. O dia a dia nos deixa um pouco cansados e até
mesmo desanimados, mas nada de baixar a cabeça. Problemas aparecerão, erros acontecerão e os
riscos estarão à sua frente constantemente.

Muitas vezes alimentamos o espírito empreendedor dos outros quando ministramos palestras,
quando falamos nas reportagens e tantas outras formas. Mas você também precisa se motivar com
outras histórias, outros ares, outros empreendedores que, assim como você, lutam incessantemente
pelo sucesso de seus negócios.

Não deixe de assistir outras palestras e de ouvir outras histórias que possam motiva-lo e aí vai
mais uma pergunta:

“Você saberia me dizer, agora, quem te inspira?” Se você não souber responder rápido, pense
um pouco mais, mas encontre exemplos para você se inspirar, pois assim você verá que todos passam
por situações de muito risco, que todos nós erramos em muitas coisas e crescemos com estes desafios e
erros. Inspire-se em pessoas criativas e acompanhe suas ações.

Não se entristeça com possíveis fracassos, pois o fracasso pode, até mesmo, ser um grande
indicador de sua coragem. Só quem fracassa são as pessoas que tentam, as pessoas que fazem, as
pessoas que empreendem.

Relembre da dica de não andar com pessoas pessimistas, pois estas poderão deixa-lo
desmotivado e você é demais.

Outra forma de alimentar o seu espírito empreendedor é através de uma boa conversa com
aqueles que também são empreendedores, que vivem a mesma situação de riscos e que têm um caso
de sucesso para compartilhar. Então, participe de associações de empreendedores. Tenho certeza que
existem ótimas em sua cidade.
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Entenda indicadores de desempenho.

Indicadores de desempenho são métricas que auxiliam o acompanhamento de metas e
objetivos da organização. Com eles, você pode identificar gaps e pontos fortes de seus recursos em
tempo real.

Imagine uma situação em que você está em um carro em movimento, em uma avenida
movimentada, com radares que multam o excesso de velocidade de 60km/h, que não tenha posto de
gasolina por perto e tudo mais. Imagina também que este mesmo carro está com o painel totalmente
sem funcionar... E aí, deu para imaginar? Tenho certeza que seria mais ou menos assim: 1º Você
estaria dirigindo com muito cuidado para não ultrapassar o limite de velocidade da pista, mas que,
provavelmente, você levaria uma ou várias multas, pois, como sabemos a que velocidade realmente
estamos se não temos como medir isto? 2º Você poderia, em algum momento, ficar sem combustível,
pois o indicador de quantidade de combustível não estava funcionando e o veículo não dá sinais de
que o combustível está acabando, simplesmente o carro desliga; 3º O motor do veículo poderia estar
internamente dando sinais de alto aquecimento, mas você não estaria vendo e isso poderia ser muito
danoso ao seu veículo; Dependendo do seu tipo de veículo, se um veículo de passeio ou um de fórmula
1, a falta de indicadores poderia ser algo fatal para o mesmo e para a sua vida.

Numa organização não é diferente. Indicadores de desempenho são de extrema importância e,
no mercado, existem vários softwares que podem te auxiliar na gestão do seu negócio.

Os indicadores podem apontar se estamos cumprindo prazos, se estamos produzindo os nossos
produtos com excelência, se os custos da organização estão elevados, se você está obtendo o retorno
desejado, se as pessoas o conhecem como você gostaria de ser conhecido e tantos outros indicadores
exigidos para o seu tipo de negócio. Portanto, não abra mão de trabalhar com estes que podem
catalisar o seu sucesso.
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Entenda as principais ferramentas e processos de 
administração para o empreendedorismo e aplique em 
seu projeto.

A administração tem um princípio muito básico em sua essência e que deve ser observado por
cada empreendedor. O princípio é “devemos alcançar cada vez mais resultados com cada vez menos
recursos” e neste princípio vemos aqui a essência da eficiência (fazer os processos muito certos) e o da
eficácia (alcançar ótimos resultados).

A administração é uma ciência que estuda as melhores formas de gerenciar recursos e para
isso diversas ferramentas foram criadas. Vou dar alguns exemplos, mas peço que você estude, aprenda,
identifique muitas outras nos principais livros de administração e aplique-as, pois, através delas, você
pode ganhar mais tempo e precisão nas suas ações sistêmicas.

Ciclo PDCA, Diagrama de Ishikawa, matriz BCG, matriz GUT, Balanced Scorecard, Mapa
estratégico, plano de negócio, 5S, e tantas outras importantes para a sua organização.

Aplique estas ferramentas e seja muito mais eficiente no seu negócio.
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Aprenda a negociar.

Quando converso com empreendedores sobre as forças e fraquezas de suas organizações,
sempre me vem à cabeça o papel dos bons ou dos maus negociadores e as suas relações com o
desempenho dos projetos, pois é através destas pessoas que podem vir, em algumas condições, o lucro
ou superávit efetivo do seu negócio.

Ser um negociador é pensar, avaliar, analisar e ponderar, coerentemente, todas as informações
que lhe forem apresentadas na intenção de se chegar a uma resposta apropriada em uma relação de
troca e é esta troca que pode fazer toda a diferença na relação custo versus lucro/superávit de uma
organização ou projeto.

Como negociador, você deverá, em todo o processo de negociação, saber o momento exato de
perguntar, de ouvir, de pensar e deverá estar preparado para aprender tudo o que lhe for passado e o
momento correto de abordar a outra parte. Agora, falhas não são mais tão aceitas no cenário atual
global, pois uma parceria duradoura poderá ser quebrada em função destas.

No cenário globalizado, com o aumento da concorrência nos negócios e a facilidade da
informação, todas estas características passaram a ser ainda mais importantes no processo. Por isso,
segue as habilidades inerentes para você ser um bom negociador.

Movido por propósitos
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• Concentre–se nas ideias: Não deixe que a negociação
seja levada para aspectos pessoais, mostrando às
pessoas o quanto estão erradas. O ponto de vista de
cada um deve ser colocado como uma oportunidade
de reflexão e de revisão de opiniões e não como um
choque de posições.

• Discuta as proposições: Centrar a discussão em
aspectos realmente relevantes, não se apegando a
casos e situações pontuais, que normalmente
caracterizam-se por visões muito particulares.

• Proporcione alternativas à outra parte: Não se deve
tentar deixar o adversário sem alternativas e sim
buscar o máximo de alternativas que possam
satisfazê-lo e que todos ganhem.

• Tenha objetividade no equacionamento dos
problemas: É fundamental para que os problemas
sejam equacionados da melhor maneira possível e
com efetividade para se buscar a solução mais
adequada.
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• Apresente propostas concretas: Tudo o que é discutido deve ser apresentada em forma de
conclusão, evitando mal entendidos;

• Saiba falar e ouvir: Saber falar é tão importante quanto saber ouvir;
• Coloque-se no lugar da outra parte: Essa atitude ajuda a compreender melhor a outra parte em suas

necessidades e problemas.
• Tenha consciência de que se negocia o tempo todo: A negociação é o resultado de um investimento

constante em educação gerencial.
• Saiba interpretar o comportamento humano e as reações das pessoas: Isso exige ter conhecimentos

sobre as pessoas em termos das suas reações, maneiras de agir e de pensar.
• Separe os relacionamentos pessoais dos interesses organizacionais: Isso exige colocar os interesses

da organização acima dos pessoais, tendo uma postura ética perante a empresa.
• Evite estruturar um relacionamento em função de um acordo: Construa um relacionamento em

longo prazo.
Deixo aqui 10 dicas para uma boa negociação:

Tenha tudo muito bem planejado; Identifique os pontos fortes e fracos do outro;
Saiba ouvir e fazer as perguntas certas; Não subestime a outra parte; Dê uma saída honrosa para a

outra parte; Seja mais flexível no relacionamento, com firmeza nos objetivos; Administre bem as objeções;
Utilize todas as fontes de poder; Construa “uma ponte sobre o abismo”; Agende o compromisso –
“amarrações”.

O que devo fazer para planejar uma boa negociação?

Defina seu objetivo; Imagine os objetivos dos outros; Presuma as necessidades e expectativas;
Levante informações; Identifique o estilo do outro; Prepare o cenário; Imagine as objeções; Prepare respostas
às objeções; Preveja as concessões; Prepare os recursos; Dimensione a duração da reunião; Prepare uma
planilha (valores, prazos, condições).
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Ajude a sociedade a desenvolver-se

Empregue pessoas, cresça com elas, supra as diversas demandas de nossa sociedade e a partir
daqui, escreva a sua história, reveja seus pensamentos, reveja seu projeto, reveja sua vida e por fim
tenha sucesso.

Verei você no alto.

Movido por propósitos
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