
VALE A PENA

EMPREENDER?

Descubra os elementos fundamentais para
mudar o seu negócio e a sua vida para sempre.
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PREFÁCIO
         
 “A coragem é o ponto de partida. Ela vem de dentro. Às vezes, 
tudo que você precisa é contar até três e pular.”
(Gilmar Ferreira)

 Sinto-me honrada em poder escrever as primeiras palavras deste li-
vro. Antes mesmo de iniciar a leitura, minha expectativa já era encontrar o  
melhor conteúdo, acrescido da vivência de um empresário audacioso e pers-
picaz, traduzido numa linguagem acessível e clara. Expectativa atendida. 
Gilmar Ferreira, com certeza, presta um serviço ao ramo do conhecimento 
empresarial, ao compartilhar suas experiências e resultados conosco.

 Este livro foi escrito para jovens ou experientes empresários; em-
preendedores natos e para aqueles que desejam desenvolver as habilidades 
necessárias ao empreendedorismo; também foi direcionado para todos aque-
les que valorizam e investem no autoconhecimento como ferramenta para 
alcançar o sucesso nos negócios e alavancar seus resultados.

 Você encontrará nas próximas páginas os elementos fundamentais 
para se tornar um empreendedor bem sucedido em seus negócios – conhe-
cimento do mercado e suas latentes oportunidades, ajuste da visão clara e 
coerente dos objetivos da empresa e foco nos resultados como ferramenta de 
constante avaliação – exemplos dos aspectos primordiais ao sucesso de um 
empreendedor. 
 
 Você deve saber que encontrará mais que um livro ou e-book, encon-
trará um manual prático, baseado nas experiências pessoais de um grande 
empresário. Além disso, terá acesso a ferramentas e sugestões de softwares, 
dicas para a prática do seu dia a dia como empresário, insights e lições pre-
ciosas sobre resiliência e foco na ação. Afinal: “Fracasso não existe. O que 
se obtem são resultados.” Conte até três e boa leitura!

Leila Chaves
Psicóloga, Palestrante e Empreendedora
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  Empreendedor é aquele que toma a iniciativa de empreender, que 
sabe identificar as oportunidades e transformá-las em uma organização 
lucrativa. O empreendedor é aquele indivíduo que é criativo, inovador, 
arrojado, que estabelece estratégias que vão delinear seu futuro e colabo-
rar com mudanças que podem transformar o mundo”. Sim. Você pode 
construir um mundo novo!

CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDEDOR DE SUCESSO

	 Boas ideias: a diferença entre o empreendedor e a pessoa comum é 
a visão. Em fazer e implementar a ideia.

	 Paixão: é preciso gostar do que faz. Ter entusiasmo e ter paixão são 
as principais características de um empreendedor.

	 Foco: é necessário ter foco no que deseja. Não adianta pular de ga-
lho em galho.

	 Desejo: o empreendedor sabe o que quer e se esforça para concluir 
o que mais deseja, colocar sua ideia em prática.

	 Autoconfiança: acreditar em si próprio e na sua ideia. O empreen-
dedor não desiste!

	 Aprendizado: o bom empreendedor não vê os fracassos como erros 
e sim como aprendizado para seguir em frente.

	 Vendedor: O empreendedor é um vendedor, primeiramente de 
suas ideias, depois de seu produto.

	 Dono de si: O empreendedor nunca se vê como uma vítima. Não é 
de sua natureza ficar parado reclamando. Ele age para modificar a 
realidade.
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Sobre o autor

Antes de pegarmos 
essa estrada incrível do empreen-
dedorismo, permita-me compar-
tilhar com você algumas histórias 
de sucessos e fracassos que acon-
teceram comigo e acontece com 
outras pessoas ao redor do mun-
do nessa jornada chamada vida 
empreendedora que não permite 
erros.

Meu nome é Gilmar Ferreira, nasci no Estado de Minas Gerais no 
ano de 1965, e recém-nascido, meus pais migraram para o Centro Oeste. 
Após alguns anos, em busca das terras prometidas, migraram novamente 
para a Amazônia. Lá chegando, com 7 anos de idade, era só mata, meus 
amigos eram os índios. Com o passar do tempo, a vila começou a se for-
mar, e com ela, escolas e depois até um cinema foi instalado em uma casi-
nha de madeira. Só posso dizer que a minha infância foi de fato a melhor 
parte e que me tornou forte para vencer todas as barreiras que estavam no 
caminho.

Comecei a empreender com oito anos engraxando sapatos. Nessa 
profissão, aprendi a me comunicar, a perder o medo de falar com as pes-
soas e a encantar o cliente. Sabe aquele “sambinha” que o engraxate toca 
no final do serviço? Eu não sabia, mas estava agregando valor e uma gor-
jeta sempre vinha no final. Os tempos passaram, cresci e novas oportuni-
dades surgiram, afinal, vivíamos épocas de ouro, e a carência de serviços e 
produtos estava em todos os lugares e em todas as áreas. 

Mas eu tinha uma paixão. Ser piloto. O dia inteiro aviões cruzavam 
os céus levando e trazendo os desbravadores, pessoas como o meu pai. Eu 
amava tudo aquilo e ficava fascinado com o ronco dos motores. Já com 17 
anos, tive contato com um amigo, Roger, um Peruano que tinha contato 
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com uns paraquedistas, e juntos, começamos a trabalhar no projeto de fun-
dar o primeiro clube de paraquedismo na região. Tudo aconteceu muito 
rápido, clube montado e eu saltando todos os finais de semana. 

Um ano após a fundação do clube, comprei minha primeira aerona-
ve, e a utilizava nos saltos e no taxi aéreo. As coisas iam bem, com a arte da 
comunicação dos tempos de engraxate, e os amigos que fiz, meus serviços 
eram referência na região. O motivo era a excelência que colocava em tudo 
que fazia, e a escassez de produtos e serviços favorecia quem ousava.

Comecei a voar, primeiramente, em garimpos da Amazônia e pos-
teriormente fazendo transporte aero médico. O tempo passou, os negó-
cios estavam prósperos e eu já acumulava uma reserva considerável para 
a época e pela idade que eu tinha. Em poucos anos, havia ganho mais 
dinheiro que o meu pai em todas as suas empreitadas. 
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ERRAR 
FAZ PARTE DO 
APRENDIZADO
“Um líder não é alguém a quem foi dado uma coroa,

Mas quem foi dada a responsabilidade de fazer 
Sobressair o melhor que há nos outros”.

- Jack Welch 

1
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Você já escutou aquela música que diz “reconhece a queda e não 
desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima”? Pois bem, este 
trecho pode resumir a trajetória de muitos empreendedores mundo afora. 
Após chegarem perto da falência, eles não desistiram e deram a volta por 
cima com muita persistência e coragem.

Qualquer pessoa que pretende se arriscar no mundo dos negócios 
deve saber, de antemão, que o caminho para o sucesso é longo e cheio de 
armadilhas. No meio do percurso, momentos desesperadores e situações 
de crise são inevitáveis.

Um belo dia, uma colega me propôs algo bacana aos meus olhos. 
Porém, eu não entendia nada daquilo. Nessa época, uma mentoria era 
muito difícil, não existia a internet, Whatzapp, e nenhum outro tipo de 
comunicação além da carta e o telex. Mas visionário, achei que poderia dar 
certo. Entrei de cabeça como investidor. O que me levou a ruína e muito 
tempo para recuperar todo o investimento que fiz e parte do meu patrimô-
nio, ou quase todo.

Lição que aprendi com essa parceria: nunca entre em um negócio que 
não conheça.

Muitos empreendedores não têm a disciplina e a estrutura emocio-
nal suficiente para conviver com o fracasso. Assim, é necessário incluir, 
logo no planejamento alternativas para enfrentar os momentos de crise 
e até fazer uma reserva de dinheiro antes mesmo de tirar o projeto do 
papel. No plano de recuperação de uma empresa, você precisa ser duro 
para tomar decisões estressantes, como por exemplo, demitir funcionários 
e renegociar suas dívidas.

Dar a volta por cima não faz parte só das histórias de empreendedo-
res famosos. Existem muitos empresários que já tentaram, já fracassaram e 
se reergueram, mas não estampam capas de revistas.
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A maré nem sempre estará a favor. Empreender é correr ris-
co, ou pode dar muito certo ou muito errado. O importante é, acima de 
tudo, aprender com os erros e acertar os próximos passos, seja dando um 
novo rumo para o seu negócio ou desistindo dele para começar um outro. 
Empreendedores que estão a mais tempo no mercado já passaram por di-
versas situações como essa e aprenderam muito sobre o que fazer depois 
do fracasso. 

A maneira como você lida com suas próprias emoções e perspec-
tivas faz a diferença. Isso significa digerir muito bem todos os seus senti-
mentos. Ao fracassar, você vai sentir raiva, tristeza, decepção, frustração, 
desânimo e até mesmo um pouco perdido. Nessa situação é importante 
separar um tempo para se recompor, podendo ser um dia ou até mesmo 
uma semana, para analisar tudo o que deu errado para, então, seguir em 
frente. Se você deu o seu melhor, evite culpar outras pessoas e entenda o 
quê e onde você pode se aprimorar.

O fracasso pode ter acontecido por diversos motivos: falta de pla-
nejamento, de estudo do modelo de negócio, de aptidão ou de prazer para 
tocar o negócio. Tenha claro para você quais foram os motivos que levaram 
ao fim do empreendimento. Eles vão servir como ferramentas muito úteis 
para você traçar sua nova rota. 

No meu caso, fracassar não é o que me deixa para baixo, mas sim a com-
binação entre tédio, exaustão e cansaço ao extremo. Não se isole depois do 
fracasso.

O melhor de tudo, no entanto, é se conhecer. Um bom ponto de 
partida é se perguntar do que você tem medo. E, depois do fracasso, sinta 
a experiência e lembre-se sempre que isso é apenas uma pequena parte de 
uma grande jornada chamada vida. Erga a cabeça e siga em frente. Tudo 
a seu tempo.
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Gestão: Tudo se resume à execução

Administração ou Gestão. Entre em ação e monitore os resultados. 
“Você nunca sabe os resultados que virão da sua ação. Mas se não fizer nada, não 
existirão resultados”.

Crie resultados! Nada acontece sem ação. É necessário que o plano 
seja executado para que possa atingir os objetivos. E quando os resultados 
acontecerem: reconheça, celebre e recompense! Cada vitória por menor 
que seja, deve ser comemorada. A celebração faz parte da vida e engran-
dece a alma.

Falaremos desses tópicos mais adiante, mas vou adiantar aqui qua-
tro elementos que são fundamentais para o sucesso do empreendedor.

	Conhecimento para identificar novas oportunidades;

	Visão de onde se quer chegar;

	Movimentação para que se aproveite as oportunidades;

	Posicionamento, novo, de onde poderá ser feito um outro 
avanço.
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VISÃO

2

“Não desista nas primeiras tentativas, a 
Persistência é amiga da conquista”.

- Bil Gates
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Não basta ser empreendedor, é necessário possuir uma visão em-
preendedora. Ter visão é exatamente ver o que a maioria não enxerga. O 
empreendedor precisa olhar para as coisas e encontrar nelas oportunida-
des a serem trabalhadas.

No mundo dos negócios é necessário estar preparado para o que 
vier. Por isso é bom estar atualizado, estudar sobre o mercado que gos-
taria de entrar, ver os possíveis concorrentes, identificar os problemas e 
saber como resolvê-los, olhar para frente e construir cenários de longo pra-
zo, são atitudes que precisam ser incorporadas e exercitadas diariamente 
de forma disciplinada na cultura empresarial. Ter visão empreendedora é 
perceber um nicho e aproveitar o momento. “Sem iniciativa, nenhum homem 
alcançará o sucesso”.

O PERFIL EMPREENDEDOR

O empreendedor bem-sucedido reúne algumas características mar-
cantes, como:

	 disciplina;

	 foco;

	 resiliência;

	 e firmeza de propósito.

Essas características podem ser natas ou desenvolvidas gradual-
mente pelo indivíduo, por meio de estudos e treinamentos. Os empreen-
dedores mais eficientes sabem maximizar essas qualidades e, ao longo do 
tempo, aprendem a explorar corretamente todo o seu potencial. Em outras 
palavras, esse perfil vai sendo lapidado com as vivências, conquistas, ten-
tativas e em especial, por meio do conhecimento técnico e gerencial.

Tratando especificamente das habilidades emocionais, é possível 
ressaltar a importância do autoconhecimento. Somente quando o em-
preendedor percebe seus talentos, motivações, preferências, fortalezas e 
fraquezas, ele se torna capaz de definir ações, metas e prazos para corrigir 
as suas deficiências e, assim, evoluir como profissional e gestor.
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Paralelamente, outras competências são trabalhadas, como a capaci-
dade psicológica de assumir riscos calculados, o autocontrole, a paciência, 
o domínio sobre sua força mental e a eficiência para lidar com imprevistos 
e adversidades.

Vale lembrar também que esse perfil empreendedor não serve apenas para 
aqueles que pretendem abrir um negócio próprio, já que muitas empresas 
buscam exatamente essas características em seus times. 

O chamado “intraempreendedorismo” é um diferencial, pois esse 
profissional é mais engajado e colabora ativamente para o crescimento da 
operação. Ou seja, também existem várias opções para uma trajetória vito-
riosa dentro do universo corporativo. “Intraempreendedorismo” é a versão 
em português da expressão ‹›intrapreneur››, que significa empreendedor 
interno, ou seja, empreendedorismo dentro dos limites de uma organização já 
estabelecida. O termo ‘’intrapreneur’’ foi utilizado pela primeira vez em 1985 por 
Gifford Pinchot III”.

A VISÃO E A ATITUDE EMPREENDEDORA

A visão empreendedora pode ser entendida como um conjunto de 
habilidades que todo profissional pode desenvolver. São algumas destas 
aptidões:

	 observar constantemente o mercado;

	 manter-se informado sobre variáveis internas e externas;

	 estimular o pensamento criativo e inventivo;

	 pesquisar tendências;

	 e identificar novos nichos, demandas e oportunidades.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gifford_Pinchot_III
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Além disso, é preciso praticar também a atitude empreendedora, 
que depende muito do poder de realização — e que, por sua vez, está vin-
culado à capacidade de planejamento, à organização, à proatividade e à 
autoconfiança.

Questionar, avaliar, arriscar e procurar soluções são posturas típicas 
de um empreendedor. Nesse caso, a capacitação deve servir como sus-
tentação, garantindo o conhecimento necessário para que essas análises 
sejam sólidas e possam gerar condições favoráveis para o crescimento da 
empresa.

Uma profissional com visão e atitude empreendedora mantém o foco 
nos resultados, é curioso e inquieto, busca novos desafios, tem potencial 
de liderança, sabe ser flexível e adaptável, gerencia o tempo com eficiência, 
investe no aprendizado contínuo e, claro, tem um planejamento de carrei-
ra. 

A REDE DE CONTATOS

A visão empreendedora pode ser fortalecida e aperfeiçoada por 
meio de uma boa rede de contatos. Por isso, é importante participar de 
eventos, feiras, congressos e seminários relacionados ao segmento do ne-
gócio, com a finalidade de conhecer novos parceiros, fornecedores e clien-
tes.

Além disso, é possível utilizar as redes sociais para reforçar o ne-
tworking e divulgar a empresa. Aliás, os empreendedores sabem aplicar 
muito bem os conceitos de marketing pessoal. Persuasão, influência, cola-
boração, inovação e capacidade de estabelecer relacionamentos produti-
vos são habilidades bastante exigidas pelo mercado.
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Da mesma forma, a construção de uma rede de contatos ajuda tam-
bém na própria formação empreendedora, pois um dos elementos básicos 
dessa formação é a troca de experiências, conhecimento e informações en-
tre os empresários. Casos reais e histórias de sucesso devem ser estudados, 
já que podem servir como fonte de inspiração para novas ideias. “Ideias são 
os produtos mais rentáveis da mente humana”.

A FORMAÇÃO EMPREENDEDORA

A formação empreendedora é essencial para preparar o profissio-
nal do futuro. De fato, o empreendedorismo é um fenômeno caracterizado 
pela atuação de indivíduos que destinam recursos e competências para 
explorar oportunidades existentes no mercado e, dessa forma, geram no-
vos negócios, produtos, serviços, processos, tecnologias e oportunidades 
de emprego e renda.

Para tanto, a gestão empresarial deve estar baseada no conhecimen-
to técnico e a formação gerencial do empreendedor, que precisa ser capaz 
de coordenar elementos indispensáveis a uma empresa, como:

	 planejamento;

	 finanças;

	 compras;

	 vendas;

	 produção;

	 desenvolvimento de novos produtos e serviços;

	 e, ainda, administrar o capital humano.

  É preciso, no entanto, cuidar também do aperfeiçoamento de com-
petências comportamentais, como o equilíbrio emocional, a argumentação, 
a negociação, a empatia e o poder de decisão. Essas habilidades empreen-
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dedoras são essenciais para suportar as pressões do cotidiano, encontrar 
oportunidades de crescimento, constituir parcerias, além de motivar e en-
gajar os colaboradores.

Essa capacitação gerencial e técnica, diminui a incidência de erros. 
Dessa forma, o empreendedor se transforma em um gestor completo, ca-
paz de administrar sua própria empresa com competência. Assim, é mais 
fácil conquistar os resultados esperados, superar os momentos de crise, 
vencer a concorrência e expandir os negócios.
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VALE A PENA          
EMPREENDER?

3

“Empreender é como se jogar de um precipício e 
construir um avião durante a queda”.

- Reid Hoffman
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O primeiro passo é entender se empreender realmente é para você. 
Porque a partir do momento que você faz essa escolha, a sua vida vai mu-
dar para sempre.

Se a resposta for SIM, lembre-se de uma coisa: Querendo ou não, 
você estará em um negócio que envolve pessoas, oferecendo produtos ou 
serviços a seus clientes. Conseguir organizar, motivar e energizar um gru-
po de colaboradores capazes é a chave para o sucesso, não importa que 
tipo de produto ou serviço você ofereça.

Clientes em potencial detestam ver rostos mudando a toda hora. 
Eles desenvolvem uma relação de amizade com pessoas com quem sabem 
que podem contar. A troca de pessoal costuma causar uma má impressão. 
Clientes aceitam o fato de que funcionários de uma empresa são promo-
vidos ou transferidos, mas detestam saber que foram demitidos ou que 
pediram demissão. “Antes de dispensar um colaborador, pergunte-se que tipo de 
impacto essa ação terá em seus clientes”.

A maioria das pessoas mais velhas tem uma coisa em comum, elas 
se arrependem mais do que não fizeram do que as coisas que fizeram. Você 
só vai saber o que vai acontecer se tentar. Uma coisa é certa: o não você já 
tem. Viver acomodado é uma escolha, e a satisfação de olhar para trás e 
saber que você deu o seu melhor não tem preço. Ninguém nunca se arre-
pendeu de ter coragem para fazer as coisas significativas da vida.

Se você sabe lá fundo que empreender é a sua praia, vamos lá. A 
hora é agora. Onde há problema, há pessoas que precisam de soluções, e 
em cada canto do planeta existem necessidades específicas e formas de 
empreender.
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Empreender permite conquistar a liberdade de espírito e financeira 
que você tanto sonha. Uma das melhores coisas em empreender é que você 
pode decidir tudo. E uma das piores é que você precisa decidir tudo. Mas 
se você realmente quer se sentir livre, o empreendedorismo é uma das me-
lhores soluções, quando não, a única.

COMO CRIAR CORAGEM PARA EMPREENDER?

Você precisa saber que é preciso apenas um primeiro passo para 
começar. E começar já é 50% do trabalho. Se falta experiência e você busca 
minimizar os riscos, uma franquia seria o mais indicado.

Se você já empreende e precisa renovar a sua coragem, lembre-se o 
quanto já aprendeu com a sua jornada empreendedora do que qualquer 
emprego poderia ter proporcionado.

COMECE COM PEQUENOS PASSOS

Todo empreendimento é mais parecido com uma maratona do que 
com uma corrida. Você precisa lembrar que está investindo em um negó-
cio que tem potencial para ajudar você para o resto da sua vida. E nada que 
é bom é feito do dia para a noite.

Hoje, uma das melhores formas de começar a empreender é o Fran-
chising. O seu negócio já começa grande. Recebendo treinamentos, orien-
tações e todo o Know-how necessário para o sucesso. Uma franquia bem 
interessante e de baixo investimento é a Multylife, focada em serviços de 
vários seguimentos, garante ao franqueado um ganho expressivo e vitalí-
cio com royalties invertido e retorno em curto prazo.

http://www.multylife.com.br
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ENTENDA OS SEUS VALORES DE VIDA

Se ética, moral e igualdade, por exemplo, são valores importantes 
para você e não refletem o mundo em que vivemos, você tem uma chance 
de criar um negócio diferenciado e deixar a sua marca positiva para a hu-
manidade com um empreendimento.

Ser um líder é uma das melhores formas de colocar a sua marca no 
mundo. No início, será você e mais uns dois até a empresa tomar forma e 
se tornar grande. Mas lembre-se de um velho provérbio que diz o seguinte: 
“Quando for beber água, não esqueça daqueles que o ajudaram a cavar o poço”.

Empresas familiares tendem a levar a filosofia dos donos por toda a 
empresa. Da mesma forma, os colaboradores costumam ter jeitos similares 
e características comportamentais similares a seus chefes. Você pode ser a 
pessoa que dá o exemplo e contribuir para um mundo melhor.

OUÇA A SUA INTUIÇÃO

Não ouça as pessoas normais, elas simplesmente não entendem. As 
pessoas comuns querem que você não tenha coragem como elas, porque 
mostra que todos estão no mesmo barco, e alimenta seu próprio confor-
mismo.

Largar um emprego não é fácil, mas empreender é uma das deci-
sões mais difíceis que existem. Por isso a sua intuição é fundamental. Ela 
sabe o que você realmente quer.
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FAÇA UM ESPORTE E EMPREENDA MELHOR

Faça um exercício que você goste e libere endorfina e adrenalina no 
seu sistema que vão ajudar a criar a coragem para continuar empreenden-
do.

Além do resultado prático imediato, você precisa ser saudável para 
empreender. Lembre-se como foi difícil começar, e como foi bom você ter 
continuado. É o conjunto do pessoal e do profissional que faz um ser hu-
mano completo. O empreendedor precisa se amar e estar bem para poder 
levar seu negócio para o mundo.

INVISTA EM VOCÊ.

Valorize o aprendizado e não se arrependa. Você está em uma jornada 
de evolução, entenda que você vai criar mais coragem para empreender 
com o tempo. Se você ainda não chegou lá, com certeza já aprendeu bas-
tante e está melhor do que se não tivesse começado. Se precisar, comece 
um novo projeto, um novo empreendimento, uma nova jornada.

FAÇA O QUE VOCÊ AMA E NÃO ESQUEÇA DE VENDER

Faça coisas que você ama e que vão ajudá-lo a tomar coragem para 
empreender. A vida é difícil, e se você fizer o que gosta, vai ir adiante com 
mais leveza e entendimento, mas tenha bom senso para juntar a sua paixão 
com o que as pessoas realmente querem comprar.

Por isso, equilibre o que você ama com a praticidade. Pode ser ne-
cessário abrir mão de algumas coisas para viabilizar o seu negócio e poder 
fazer o que você quer no futuro. Não seja perfeccionista e lembre-se que 
isso é apenas mais uma forma de procrastinar. Comece a fazer dinheiro 
para validar o seu negócio.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Procrastina%C3%A7%C3%A3o
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ENTENDA SEU MEDO 
E TOME CORAGEM

4

“A mehor maneira de prever o futuro
É cria-lo”.

- Peter Drucker
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Saber o que você teme ajuda a enxergar melhor e saber como criar a 
coragem para enfrentar os desafios. O medo é saudável e existe dentro de 
todo empreendedor, o que muda é como você lida com ele. O medo ajuda 
você a tomar decisões prudentes, mas também tem a capacidade de para-
lisar, e se você está parado, falta coragem. A coragem é o ponto de partida. 
Ela vem de dentro, as vezes tudo que você precisa é contar até 3 e pular. 
Decidir empreender é tomar as rédeas da sua vida e ser o responsável por 
ela.

Somente você sabe o que é preciso para fazer o seu negócio aconte-
cer, e isso é uma excelente vantagem competitiva. Mesmo que o seu con-
corrente esteja com um negócio melhor por enquanto, há espaço para todos 
e você é seu grande diferencial. Estamos em uma sociedade abundante, e 
há espaço para todos que souberem colocar o seu ponto de vista. Apenas 
você sabe como fazer acontecer com a sua voz, as suas peculiaridades e 
benefícios que somente você pode oferecer.

COMO EU COMEÇO A EMPREENDER?

Empreender é o sonho de muita gente. E, de fato, somos um país em-
preendedor. Mas não basta querer empreender, tem que saber no que 
empreender! Essa é a primeira e mais importante escolha, pois existem 
diversas formas de abrir um negócio, mas é preciso saber qual se encaixa 
melhor em seu perfil. Se estiver inseguro quanto ao que fazer, não tente. 
Suas dúvidas e hesitações contaminarão os seus atos. A timidez é perigosa: 
melhor agir com coragem. Qualquer erro cometido com ousadia é facil-
mente corrigido com mais ousadia. Todos admiram o corajoso; ninguém 
louva o tímido.

http://www.exame.com.br/topicos/empreendedorismo
http://www.exame.com.br/topicos/empreendedorismo
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FOCO É DIZER

NÃO

5

“Sempre ofereça mais do que
o esperado”.
- Larry Page
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Foco é objetivo, e por isso começar com o final do seu projeto em 
mente é a melhor forma de atingir o primeiro resultado necessário para 
ter foco: saber o que você quer. É impossível ter foco sem saber o que você 
quer, e começar de trás para frente é uma das melhores formas para ter 
foco. Primeiro você precisa saber para onde quer ir.

Assim, você sabe o que você quer e pode definir as etapas anteriores 
até chegar onde você está, e a partir daí começar a trabalhar em direção do 
seu objetivo com foco.

SAIBA DIZER NÃO

Saiba dizer não e foque no que é importante para você e para o seu 
negócio. Devem existir apenas duas respostas para qualquer decisão que 
você tenha que tomar para ter foco no seu empreendimento: Saber o que 
você quer é o primeiro passo, e saber dizer não para o resto é o segundo. 

Tenha clareza do que você quer e saiba dizer não para as coisas que 
não contribuem. “Foco é importante para liderar. Mostre que você tem foco para as 
pessoas e elas o seguirão”. 
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5COMPETÊNCIAS

EM UM EMPREENDEDOR
ESSENCIAIS

6

“Para realizar o sonho grande,
É necessário querer”.

- Flávio Augusto
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1. Persuasão

Os empreendedores que estão acima da média têm a persuasão, ou 
seja, a capacidade de convencer os outros a mudar sua maneira de pensar, 
crer, ou se comportar, inerente à sua personalidade.

2. Liderança

Bons líderes tem uma visão de futuro. Estão ligados a um produto 
ou serviço que podem fazer a diferença na vida das pessoas e, acima de 
tudo, tem ética.

3. Responsabilidade

Grandes empreendedores encaram os obstáculos como parte do 
processo ao invés de desistir. Não são desmotivados pelos obstáculos, são 
energizados por essas dificuldades.

4. Orientado a metas e resultados

Esta é outra característica indispensável para as pessoas de espírito 
empreendedor. É muito importante que os empreendedores tenham um 
forte senso de quais são os seus objetivos e quais são os impactos disso nos 
seus serviços e principalmente em seus negócios.

5. Habilidades interpessoais

Podemos entender essa habilidade como a cola que junta todas as 
outras quatro. E isso inclui a comunicação eficaz, a criação de rapport com 
as pessoas, se relacionar bem com todos a sua volta, independente das ori-
gens, dos estilos e da forma com que se comunicam.

https://www.ibccoaching.com.br/portal/coaching-e-psicologia/o-que-e-rapport/
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Sem habilidades interpessoais um empreendedor estaria limitado 
apenas aos que compartilham do seu estilo, o que é uma parcela ínfima do 
público e restringe drasticamente a sua capacidade de transmitir sua visão 
e objetivos.
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O EMPREENDE-
DORISMO PODE 

SER ENSINADO E 
APERFEIÇOADO AO 
LONGO DA VIDA?

7

“Eu não acredito no fracasso. Ele
Só existe se você não aproveitou

O processo”.
- Oprah Winfrey
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Em contraste com outras noções do comportamento empreendedor, 
o sucesso é resultado da sintonia entre o cumprimento de ideias brilhantes 
juntamente com as habilidades pessoais. Essas habilidades são indispen-
sáveis ao empreendedor, que não são inerentes e podem ser perfeitamente 
aprendidas e desenvolvidas.

POR QUE A PAIXÃO DO EMPREENDEDOR PELO SEU NEGÓCIO É CRUCIAL PARA 

TER SUCESSO?

Pessoas apaixonadas inspiram outras pessoas. Na prática, empreen-
der é a arte de conquistar a simpatia de pessoas por você e pelas pessoas 
da sua empresa. Por mais clichê que seja, empresas são feitas de pessoas. 
Se você é apaixonado(a) pelo que faz, as outras pessoas perceberão isso e 
te darão mais valor.

Paixão pelo seu projeto te dá autoconfiança para vender seus serviços

Se podemos escolher uma palavra mágica para o mundo dos negó-
cios, essa palavra é: credibilidade.

“Vender algo que você acredita é a forma mais fácil de mostrar os benefícios 
do seu produto ou serviço”.

Ser apaixonado é muito diferente de ser cabeça-dura. Saiba ouvir 
seus clientes e melhore seus serviços a partir desses feedbacks. Ser apaixo-
nado significa ser capaz de abrir mão de alguns pensamentos, desde que 
seja para o bem do projeto. 
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PROPÓSITO 
DA ORGANIZA-

ÇÃO: ENTENDA A        
IMPORTÂNCIA!

8

“Coisas incríveis no mundo dos negócios
nunca são feitas por uma única pessoa,

e sim por uma equipe”.
- Steve Jobs
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Viva por uma causa: você acredita que há propósito em suas ações 
ou vive apenas por viver? Algumas pessoas ainda não se deram conta do 
por que estão no mundo. Qual o legado que eu quero deixar? O que estou 
construindo para a minha família, para o meu país e para a humanidade? 
Estou fazendo o “meu possível” ou o “meu melhor”? 

Líderes que se desenvolvem como seres humanos, que expandem 
o autoconhecimento e a inteligência social comprometem-se com o bem-
-estar dos seus colaboradores, da sua empresa, da comunidade e de outros 
sistemas sociais.

Atualmente, poucos conseguem transmitir o propósito do negócio 
para a equipe de trabalho e até mesmo para o público externo. Isso acon-
tece principalmente porque nem todo mundo sabe determinar “por que 
estão onde estão” ou “por que existem”.

Afinal, o que é o propósito da Organização?

Você deve lembrar dos primeiros insights que o fizeram abrir seu 
negócio. Afinal, você foi motivado por uma força interior que fez com que 
a sua empresa se materializasse. Certamente o seu motivo não foi apenas 
ganhar dinheiro: o lucro é uma consequência.

Hoje, cada vez mais as pessoas estão buscando fazer aquilo que 
realmente gostam. Os empreendedores investem toda a sua energia em 
ideias inovadoras porque são movidos pela paixão no que acreditam.

Esse estímulo é o nascimento do propósito, que é o verdadeiro mo-
tivo da existência de uma organização. Não é algo palpável, mas é uma 
crença ou um sentimento que pode (e deve) ser compartilhado por todos 
os envolvidos, inclusive o público em geral.

Qual é a importância da Organização? Alguém que não conhece a 
própria motivação de fazer o que faz está correndo o risco de fracassar 
como empreendedor.

Para definir o propósito é necessário, antes de tudo, conhecer seu 

https://cymo.com.br/blog/consumo-um-ato-logico-e-economico-ou-simbolico-e-coletivo/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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negócio, seus clientes e as necessidades que precisam ser atendidas. Pro-
pósitos criam tamanho significado que empregos se transformam em vo-
cação. Eles têm o poder de engajar as pessoas, e de gerar alegria para o 
mundo. 

Quando é inspirado nas pessoas que precisam do seu produto, o 
propósito da organização faz com que elas acreditem naquilo que você 
acredita. Isso é o que faz com que elas permaneçam engajadas e defendam 
a sua marca.

Como definir o meu propósito?

Não existem fórmulas ou regras prontas para definir um propósito. 
É uma questão subjetiva, ou seja, cada empreendedor tem a sua forma. 

O propósito não pode ser somente algo escrito, pendurado na pare-
de ou estampado em uma página na internet. Ele deve ser vivenciado por 
cada membro da organização, pois é a real expressão do que o empreende-
dor acredita — é dessa forma que ele é disseminado para todos. Em outras 
palavras, o propósito deve permanecer arraigado na cultura da instituição.

Se quisermos que a glória e o sucesso nos acompanhem, jamais de-
vemos perder de vista os seguintes fatores: a doutrina, o tempo, o espaço, o 
comando, a disciplina. A sabedoria, integridade, disciplina, coragem e hu-
mildade são características que estão sempre presentes em um bom líder.
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QUAIS SÃO OS 
BENEFÍCIOS 

DE DEFINIR O 
PROPÓSITO DA        
ORGANIZAÇÃO? 

9

“Se você quer se destacar,
não seja diferente, seja excelente”.

- Meredith Ocidente
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1.  M a i s  s e g u r a n ç a

Muitas empresas fecham as portas em menos de 5 anos porque não 
sabem como, porquê e para onde estão indo. Pensar e planejar a criação da 
própria força motora é essencial para dar mais segurança ao seu investi-
mento.

2 .  M a i s  i n f l u ê n c i a

Ter mais conhecimento sobre o seu propósito facilita o relaciona-
mento com clientes, fornecedores, colaboradores e público em geral. Afi-
nal, quando todos estão cientes das expectativas, tudo conspira a favor do 
sucesso.

3 .  M a i s  e n g a j a m e n t o

O consumidor percebe quando a empresa tem um propósito for-
talecido porque ele é um dos principais ganhadores. Sendo assim, ele se 
mantém mais engajado com a organização e tem mais chances de se tornar 
um cliente fiel.

4 .  C o n h e c e r  a  s u a  va n ta g e m  c o m p e t i t i va

Saber a vocação do negócio permite entender o que faz você ser 
diferente dos demais.
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MISSÃO

10

“Quando você acreditar em uma coisa,
Acredite até o fim, de forma implícita

E inquestionável”.
- Walt Disney



39

O empreendedor que tem uma missão, conta como característica 
marcante, a iniciativa e a busca constante por novas oportunidades. De-
dica seu tempo com perseverança e comprometimento para fortalecer e 
manter sua rede de contatos (networking). Você tem certeza de que seus 
colaboradores sabem onde sua empresa deseja chegar? 

Missão, visão e valores são os três pilares que compõem uma empresa: 
onde ela pretende chegar e os valores que medem o seu comportamento.

Antes de elaborar cada ponto, o empreendedor precisa definir cla-
ramente qual é o produto ou serviço da empresa. Com isso, entenda cada 
pilar e como você pode desenvolvê-lo.

Missão 
          É ela quem estabelece o norte de atuação para a empresa. «A 
missão orienta esforços em uma direção comum, evitando que seus 
colaboradores persigam propósitos conflitantes e é a base para a 
elaboração de objetivos e estratégias da empresa.”

Visão 
           A visão são os objetivos da empresa no longo prazo. O empreen-
dedor precisa estipular uma visão dentro dos limites e capacidades da 
própria organização. Não adianta sonhar além do que é possível. A visão 
é onde o empreendedor quer chegar e representa como a empresa estará 
no futuro. Essas diretrizes nortearão o crescimento do seu negócio.

Valores 
          O último pilar diz respeito as diretrizes de como se comportar e o 
que priorizar ao tomar decisões na empresa. Os valores representam o 
que o empreendedor acredita e influenciam em suas decisões.
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Os valores geralmente são originados das crenças pessoais dos em-
preendedores, sendo compromissos que a empresa se impõe no sentido de 
cumprir a sua missão. Ou seja, os valores da empresa devem refletir o pró-
prio empreendedor e devem ser capazes de atender a missão estipulada.
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VAMOS AO PRÓ-
XIMO PASSO 
SOBRE COMO                 

EMPREENDER?

11

“O sucesso não tem a ver com o lugar de onde
você veio, e sim com a confiança que você tem
e o esforço que você está disposto a investir”.

- Michele Obama
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Todo empreendedor deseja ver sua empresa crescer e dar novos 
frutos. Para que isso aconteça, é preciso identificar a hora de dar mais um 
passo. Contratar funcionários, fechar parcerias e abrir outro espaço físico 
são riscos que todo empresário deve correr para evoluir — por mais assus-
tador que pareça.

O final do ano é uma boa hora para estabelecer novas metas. Mas 
na verdade, quando se trata de empreendedorismo, sempre há oportuni-
dades de fazer um balanço e mudar de horizonte. Para te ajudar a tomar 
decisões, preparei um guia para você decidir o que deve ou não fazer. Veja 
algumas questões para refletir.

1 – Contratar um funcionário

Muitos empreendedores trabalham sozinhos ou fazem cortes de 
funcionários quando estão em crise, mas as vezes, a única forma de fazer o 
negócio crescer é contratar ajuda extra. Entenda se sua equipe está sobre-
carregada ou se você está sendo negligente com alguma tarefa por falta de 
tempo.

2 – Abrir um novo espaço físico

Para abrir um espaço físico, é preciso investir dinheiro e isso assusta 
muita gente. Mas se você está chegando ao ponto de se perder no meio de 
tanta bagunça, talvez tenha chegado a hora de alugar um espacinho para 
otimizar seu trabalho, por menor que seja.

3 – Formar uma sociedade

É preciso pensar duas vezes antes de convidar outro profissional 
para fazer uma sociedade, pois ela dá trabalho: é preciso dividir as 
responsabilidades e ganhos direitinho para que ninguém saia perdendo. 
Por outro lado, o sócio pode te ajudar a tomar decisões ou aplicar dinheiro 
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na empresa, algo que é muito bem-vindo quando o negócio precisa crescer 
ou está em crise.

4 – Procurar investimento

Muitas empresas acabam falindo, ou não crescem tanto quanto po-
deriam, por causa de investimento financeiro. Antes de deixar isso aconte-
cer, procure um investidor ou outro estilo de financiamento, como fundos 
de investimento e, em último caso, empréstimos.
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Não importa o tipo de negócio que você tem ou que está pensando 
em abrir, uma das coisas mais importantes na hora de organizar a casa 
para brilhar é conhecer muito bem o seu público-alvo.

PÚBLICO ALVO

13

“A vida é para quem topa qualquer
Parada. Não para quem pára em qualquer

Topada”.
- Bob Marley
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Se você não sabe para quem vai vender, acaba gastando energia, 
tempo e até dinheiro à toa. Vender um produto ou serviço sem saber quem 
vai comprar é como mirar em um alvo de olhos fechados. E ao tentar 
alcançar todo mundo, acabamos não alcançando ninguém.

Por que é importante pensar no seu público-alvo

Antes de mais nada, imagine que o seu produto ou serviço tem que 
existir para resolver algum problema ou ajudar alguma necessidade que 
você está vendo brotar por aí. Quanto antes você enxergar essas oportu-
nidades (e quanto menos pessoas já estiverem trabalhando nisso), melhor 
para você e para o seu negócio.

Mas não se engane: o que importa, na verdade, são as pessoas, e 
nem tanto as ideias. É exatamente no seu cliente que você deve focar na 
hora de vender o que você faz, e não no problema ou na oportunidade. Afi-
nal, são elas que vão pagar pelo que você quer vender. Esse é o jeito mais 
fácil de demonstrar que o seu produto ou serviço tem, sim, muito valor.

Quando você descobre exatamente onde está mirando, o seu ne-
gócio passa a ter uma bússola, que começa a influenciar todas as etapas 
do seu trabalho. Desde a escolha da matéria prima, o jeito como você se 
comunica com o seu cliente ou tipo de pós-venda que você faz: nunca tire 
o seu cliente da cabeça.

Quem NÃO é o meu público-alvo?

Às vezes nos deixamos levar por uma ideia muito legal ou uma 
oportunidade que cai no nosso colo, e não paramos para pensar nisso com 
cuidado. É muito comum se imaginar no papel dos nossos clientes, mas 
muitas vezes nós não fazemos parte desse público alvo (ou Target, como 
empreendedores costumam chamar). Portanto, cuidado! Essa é uma ar-
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madilha perigosa. Não espere que os consumidores pensem com a sua 
cabeça, nem entendam de cara o que você está propondo, mas você pode 
(e deve) se colocar no lugar deles sempre: qual é o jeito mais fácil de in-
fluenciar essas pessoas?

Mas então quem é esse cliente?

Existem várias ferramentas que podem ajudar você a descobrir o 
seu público alvo e uma delas é o Mapa de Empatia. É uma ferramenta 
super útil e fácil de usar que serve como um guia para desenhar (do jeito 
mais realista possível) o seu futuro cliente.

http://canvasacademy.com.br/mapa-de-empatia-2/
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Não importa o tipo de negócio que você tem ou que está pensando 
em abrir, uma das coisas mais importantes na hora de organizar a casa 
para brilhar é conhecer muito bem o seu público-alvo.

PDCA                   
CONHECE ESTE 

MÉTODO?

14

“Na adversidade, uns desistem, enquanto
outros batem recordes”.

- Airton Senna
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Conheça o ciclo PDCA, uma metodologia que proporciona melhora 

contínua de processos por meio de planejamento e medição de 

resultados

MAIS UMA SIGLA? O QUE QUER DIZER?

É que siglas sempre facilitam as coisas. Principalmente neste caso, 
em que PDCA quer dizer, em inglês, PLAN-DO-CHECK-ACT, ou tam-
bém PLAN-DO-CHECK-ADJUST, que significam Planejar-Fazer-Verificar-
-Agir, ou Planejar-Fazer-Verificar-Ajustar. Vai, confessa, é bem mais fácil 
dizer “vamos implantar o PDCA” do que “vamos implantar o Plan Do Che-
ck Act/Plan Do…”, não?!

Trata-se de uma metodologia. Uma técnica de gestão interativa que 
consiste justamente nestes quatro passos, e que tem como objetivo melho-
rar os processos e os produtos de forma contínua.
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Também chamado de ciclo de Shewahrt ou ciclo de Deming, o mo-
delo se tornou famoso nos anos cinquenta graças a este segundo – o es-
tatístico e professor americano William Edwards Deming, considerado o 
pai do controle de qualidade nos processos produtivos. Há quem também 
atribua a criação ao primeiro, o engenheiro Walter Shewahrt.

E, conforme você vai perceber, está relacionado aos fundamentos 
da metodologia Kaizen, de que falamos aqui. Afinal, assim como ocorre 
nesta filosofia, uma das finalidades do PDCA é acelerar e aperfeiçoar os 
processos de uma empresa, por meio da identificação de problemas, de 
causas e de soluções.

Como utilizo o PDCA em minha empresa?

Antes de tudo, é importante entender que se trata de um ciclo. Ou 
seja, todo o processo é constituído por atividades que devem ser planeja-
das e recorrentes, sem que tenham um fim determinado.

E o ciclo respeita a ordem proposta pela sigla. Ou seja, tudo começa 
com o P, o Planejamento, momento em que você deve focar a parte estra-
tégica, levantando informações e analisando-as. Depois, parte-se para a 
prática, o D, quando o que foi planejado deve ser executado. E o que foi 
executado deve, então, ser verificado, ou checado (C); é o momento em que 
as ações são avaliadas, e cuja avaliação aplicará uma ação ou um ajuste (A), 
de forma a corrigir os problemas e as divergências encontradas.

Agora vamos olhar de mais perto para cada uma dessas etapas:

1 – PLAN (PLANEJAR) – Neste primeiro passo para a aplicação, você deve 
elaborar um plano. Deve desenvolver, com base nas diretrizes e políticas 
da sua empresa, uma estratégia que se proponha a resolver os problemas 
levantados.

https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming
https://pt.wikipedia.org/wiki/Walter_A._Shewhart
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A partir disso, deve levar em consideração três fases fundamentais: 
a primeira é o estabelecimento dos objetivos do ciclo; a segunda é a escolha 
do caminho para que estes objetivos sejam atingidos; e a terceira é a defini-
ção do método que deverá ser utilizado para isso. E deve também montar 
a equipe, escolhendo os profissionais que liderarão os processos.

Como ocorre em qualquer planejamento, a boa e cuidadosa elabo-
ração desta etapa evita falhas e perdas de tempo desnecessárias nas próxi-
mas fases do ciclo PDCA.

2 – DO (FAZER) – O planejamento está pronto e bem detalhado? Hora 
de colocá-lo em prática. Hora de arregaçar as mangas e tocar a execução 
do plano, que consiste também em treinar os envolvidos para prepará-los 
para o método que será empregado. Esta é a etapa mais importante do ciclo 
e deve ser acompanhada bem de perto para que em nenhum momento se 
desvie do que foi planejado.

3 – CHECK (VERIFICAR) – O terceiro passo é a análise ou verificação dos 
resultados alcançados e dos dados coletados. Esta etapa pode se desenvolver 
tanto ao mesmo tempo em que o plano quando é elaborado – quando se 
verifica se o trabalho está sendo feito da forma devida - quanto após a 
execução, quando são feitas as análises estatísticas dos dados e a verificação 
de todos os itens. O principal objetivo desta fase é detectar eventuais erros 
ou falhas.

4 - ACT ou Adjust (AGIR, CORRIGIR) – É a última fase. Nela, são tomadas as 
ações corretivas com base no que foi verificado. Ou seja, deve-se corrigir 
as falhas encontradas no passo anterior. Então, após realizada a investiga-
ção das causas destas falhas ou desvios no processo e após agir para solu-
cioná-las, comece tudo de novo. Exatamente: como um ciclo, o PDCA deve 
ser retomado sempre para que, as práticas e os processos se aprimorem 
continuamente.



51

Certo. Mas por que o PDCA é tão importante assim?

Porque a metodologia é uma tradução precisa daquela máxima se-
gundo a qual a “prática leva à perfeição”. Somente após a retomada de 
processos você conseguirá identificar e corrigir falhas, aprimorando-os 
continuamente.

E ele também prioriza a medição – e você já deve ter percebido 
que medir é uma atividade fundamental para a sua gestão. Afinal, como 
você poderá saber se sua oferta hoje é melhor do que a de ontem? Como 
descobrir se os seus produtos ou serviços estão de fato agradando aos clien-
tes, sem ter dados concretos para isso? Como bem afirma Peter Drucker, o 
papa da administração, “o que não se pode medir, não se pode gerenciar”.
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Não importa o tipo de negócio que você tem ou que está pensando 
em abrir, uma das coisas mais importantes na hora de organizar a casa 
para brilhar é conhecer muito bem o seu público-alvo.

CRM                    
CONHECE ESSA 
FERRAMENTA?

15

“E sempre que enfrentar problemas ou crise,
pergunte a si mesmo: o que essa situação está

tentando me ensinar?”.
- As 25 Leis bíblicas do sucesso
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CRM O QUE É E COMO ELE PODE AJUDAR VOCÊ EM SEU NEGÓCIO.

CRM vem do inglês “customer relationship management”, que 
significa “gestão de relacionamento com o cliente”. É uma estratégia de 
negócio com foco no cliente, que engloba as áreas de marketing, vendas 
e serviços de atendimento. O conceito foi criado em 1993 pelo executivo 
americano de tecnologia Thomas Siebel, como uma evolução dos sistemas 
de atendimento a clientes que já existiam.

A partir da identificação dos hábitos de compra de cada cliente é 
possível projetar o futuro, inclusive a compra de outros produtos e servi-
ços oferecidos pela empresa e por eventuais parceiros.

CRM envolve aquisição, análise e uso das informações fornecidas 
pelos clientes para um processo de vendas mais eficiente. A primeira etapa 
desse processo se baseia no cadastro de clientes.

O CRM ajudará você a identificar se algo vai mal em seu negócio. 
A saúde da sua empresa depende de clientes e parceiros, com quem você 
precisa manter uma boa relação. Se as vendas diminuem, clientes em po-
tencial não são mais atraídos e o conteúdo oferecido pelo marketing não 
tem tanta aceitação, isso pode ser um sinal de que o seu CRM está sendo 
mal administrado.

Uma das partes mais importantes do CRM é nutrir leads, ou seja, 
conquistar potenciais clientes que finalizem uma compra e voltem a fazer 
negócio com você. Uma boa gestão de relacionamento com o cliente orga-
niza as informações dos clientes antigos e dos novos e acompanha o que 
está sendo feito com cada um deles.

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Siebel
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O CRM também serve para delegar tarefas e acompanhar o an-
damento de cada um dos funcionários da empresa. Existe uma platafor-
ma que registra as atividades de cada um deles e faz com que eles execu-
tem o trabalho de 20% a 60% mais rápido. Para que seja possível saber se 
o cliente está, de fato, satisfeito e se as vendas subiram, há o recurso das 
métricas. Elas vão analisar e apontar as necessidades, o comportamento e 
as demandas do consumidor.

Ferramentas boas e baratas de CRM

Primeiramente, identifique o que a sua empresa precisa. É de ges-
tão de leads e clientes? É de organização da equipe para atender melhor 
as demandas? Converse com outros empreendedores para saber qual 
programa de CRM eles utilizam e veja se estão satisfeitos. Eis abaixo alguns 
dos mais populares:

Salesforce

Uma das mais tradicionais, a Salesforce oferece seis grandes 
ferramentas, que se dividem em Sales Cloud, direcionada aos processos de 
venda; Service Cloud, para o atendimento e helpdesk; Marketing Cloud, 
que cuida dos processos do marketing; Sales Community, uma rede social 
da Sales Force; um Wave Analytics, para todas as métricas e, por fim, uma 
ferramenta para customizar aplicativos. Você pode testar gratuitamente 
por trinta dias.

Hubspot

A Hubspot permite acessar todos os dados de seus clientes, controlar 
conteúdo e performance de marketing, entre outras coisas. Tudo em um só 
software. Por 30 dias, você tem acesso total gratuito, depois disso o serviço 
será cobrado, neste caso, em dólar.

https://www.salesforce.com/br/?ir=1
https://br.hubspot.com/


55

Agendor

Com o software do Agendor, é possível cadastrar clientes, organizar 
acompanhamento, criar lembretes e acompanhar demandas e métricas do 
início ao fim das vendas. Há a opção de um plano gratuito, mas limitado. 
Além disso, o site do Agendor oferece várias dicas sobre o mundo do em-
preendedorismo.

Agora, uma dica muito importante para você que estará iniciando essa 
jornada incrível que é o empreendedorismo:

O medo de falar em público faz muita gente suar frio. O empreen-
dedor que deseja crescer e ganhar reconhecimento no mercado precisa su-
perar essa dificuldade para vender seu peixe da melhor forma possível.

POR QUE O EMPREENDEDOR PRECISA SABER FALAR EM PÚBLICO?

O empreendedor deve saber fazer um bom pitch, o discurso de ven-
das utilizado para apresentar o negócio para potenciais clientes, sócios ou 
investidores. Mas esse não é o único motivo. O dono de empresa também 
precisa se comunicar bem em reuniões com clientes ou durante as vendas 
de seus serviços ou produtos.

Além disso, o empreendedorismo está em alta e há vários donos 
de negócio sendo convidados para dar palestras, workshops e entrevistas 
para jornalistas. Treinar a retórica e saber se expressar bem vem a calhar 
quando surgem convites irrecusáveis.

http://www.agendor.com.br/crm-online/
https://endeavor.org.br/como-elaborar-um-pitch-quase-perfeito/
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Não importa o tipo de negócio que você tem ou que está pensando 
em abrir, uma das coisas mais importantes na hora de organizar a casa 
para brilhar é conhecer muito bem o seu público-alvo.

FALAR EM 
PÚBLICO É                      

DIFÍCIL PRA 
VOCÊ?

16

“A persistência é o caminho
do êxito”.

- Charles Chaplin
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DICAS PARA FALAR EM PÚBLICO

1 – Prepare-se com antecedência

Para fazer uma boa apresentação, é preciso preparar o conteúdo e 
ensaiar – o que não significa decorar. O ideal é estudar bem o que se vai di-
zer e, se necessário, produzir um material de apoio, como slides ou fichas.

Muitas vezes, a insegurança ocorre porque a pessoa não tem mui-
to conhecimento sobre o que vai dizer. Portanto, a dica de ouro é: saiba 
do que você está falando. Pesquise, estude e domine o conteúdo. Depois, 
treine falar sobre o assunto com pessoas próximas ou grave a própria voz. 
Quanto menos ensaiado soar, melhor.

2 – Lembre-se que o público sabe menos do que você

Você pode estar em uma reunião de negócios, um pitch ou dando 
uma palestra, mas uma coisa é certa: o público sabe menos do que você so-
bre o assunto. Muitas vezes, ficamos inibidos pensando que a plateia está 
nos julgando porque cometemos algum erro. Ou pior: ficamos petrificados 
com a possibilidade de alguém levantar e nos corrigir.

As chances de isso acontecer são muito pequenas, pois o público 
está lá para ouvir o que você tem a dizer sobre um assunto que conhece 
menos. Por outro lado, é comum as pessoas fazerem perguntas para o pa-
lestrante, que deverá estar apto a responder. Por isso, é preciso estar pre-
parado e conhecer bem o tema.

3 – Beba água

Essa é simples, mas de ouro. Ficar com a garganta seca pode ser 
incômodo e atrapalhar o andamento da apresentação. Além disso, beber 
água dá a impressão de que você está mais relaxado. O tempo gasto nos 
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goles também pode te ajudar a reservar alguns segundos para pensar no 
que vai dizer em seguida.

4 – Treine a linguagem

Falar corretamente e usar uma linguagem adequada para o público-
-alvo específico para o qual você vai se dirigir é importante. Ao apresentar 
uma proposta para investidores, por exemplo, deve-se utilizar expressões 
do nicho de mercado no qual estão inseridos. Mas ao palestrar para um 
público heterogêneo em situações mais descontraídas, vale a pena deixar 
as palavras difíceis de lado.

Estude as melhores expressões antes de se apresentar, mas evite 
usar palavras que não fazem parte do seu vocabulário. Isso irá te deixar 
confuso e nervoso.

5 – Cuidado com a postura

O ser humano se expressa com o corpo inteiro, não apenas com a 
fala. Se estiver com as pernas bambas, ande pelo palco. Mãos tremendo? 
Segure algo, como uma garrafa de água ou microfone. Para falar com mais 
confiança, mantenha a cabeça erguida, o peito para fora e a voz firme. Es-
sas atitudes passam segurança e ninguém vai perceber que está ansioso.

CULTURA EMPREENDEDORA

A cultura empreendedora é o ambiente criado para estimular o 
desenvolvimento de novos negócios. Para que o país a desenvolva nesse 
ponto, o ideal é começar pela educação das crianças, ensinando questões 
básicas como finanças, trabalho em equipe, autonomia, criatividade, reso-
lução de problemas e gestão de projetos.



59

De acordo com a pesquisa Cultura Empreendedora no Brasil, feita 
pela Endeavor, há quatro atitudes essenciais que estimulam a criação de 
novos negócios:

•	 Visão de oportunidade: o empreendedor é capaz de enxergar boas 
oportunidades de negócio e tem mente aberta. Estar em sincronia 
com o sentido de oportunidade, é como correr com o vento nas cos-
tas. Nos dá a vantagem do impulso e o impulso concede velocidade. 
E quando está alinhada com uma ideia na hora certa, é imparável. 
“Transforme desvantagens em vantagens, e um problema em oportunida-
de”.

•	 Proatividade: tem capacidade de botar a mão na massa e é determi-
nado;

•	 Criatividade: é original e inovador;

•	 Sonho grande: é ambicioso e planeja atingir grandes feitos.

METAS:  Sabe aquela frase: Quem não sabe para onde vai, qualquer ca-
minho serve? A meta na sua empresa precisa seguir o mesmo pensamento. 
“Quem não tem META, qualquer resultado serve”.

MENTORIA: Todo empreendedor deve ter. Eu tenho vários, mas vou 
aqui mencionar o que mais tem contribuído com o nosso país em questão 
de gestão. Professor Vicente Falconi. Com um livro recém lançado pela 

escritora Cristiane Correa. Cujo título é: O QUE IMPORTA É RESULTADO.

Espero ter inspirado você e contribuído para a sua incrível jornada 
empreendedora. Desejo-lhe todo o sucesso do mundo! 

https://endeavor.org.br/
https://endeavor.org.br/um-lider-para-os-lideres-regras-e-historias-que-fizeram-de-vicente-falconi-uma-referencia-na-gestao/
http://criscorrea.com/biografia/
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Gilmar Ferreira  - CEO Fundador

www.sacadadelideres.com.br 

Direitos Autorais

Este material está protegido por leis de direitos autorais. Todos os 
direitos sobre o mesmo são reservados. Você não tem permissão para 
vender, distribuir gratuitamente ou ainda copiar ou reproduzir integral 
ou parcialmente o conteúdo deste guia em sites, blogs, jornais ou quais-
quer outros veículos de distribuição e mídia. Qualquer tipo de violação 
dos direitos autorais estará́ sujeita a ações legais.

“Por algum motivo, as pessoas se baseiam nos preços
e não nos valores. Preço é o que você paga. Valor é o que

você leva”.
- Warren Buffett

http://www.sacadadelideres.com.br
http://www.multygroup.com.br
https://www.facebook.com/oficialgilmarferreira
https://www.instagram.com/gilmarferreiraoficial/
https://www.linkedin.com/in/gilmarferreiraoficial
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