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ALGUMAS COISAS QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DO CAPÍTULO UM 

 

INTRODUÇÃO 

 

OLÁ... 

 

m 1977, foi lançado o que a crítica cinematográfica 

classificou como o melhor e maior filme da série 007 

já feito; “O Espião Que Me Amava”, estrelando 

Roger Moore como o grande James Bond e Barbara Bach – 

na época, a esposa do famoso Beatle Ringo Star – como a 

bela “Bond Girl” da vez. Começo este livro fazendo alusão a 

este filme por algumas razões: na verdade o início deste livro 

já estava pronto e não era esse, mas decidir mudar, afinal de 

contas, vamos entender mais a frente porque as mudanças 

E 
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são tão importantes durante o processo de 

empreendedorismo.  

Aqui na Itália, onde atualmente moro, foi lançada uma 

promoção em que você poderia comprar em qualquer banca 

de jornal as miniaturas dos carros que James Bond destruiu 

em seus filmes. Bem... você já pode imaginar que eu iniciei 

minha coleção no dia seguinte.  

Cada mês uma miniatura era disponibilizada para compra, e 

eu não via a hora da famosa Lotus Esprit S1 branca, o 

primeiro carro submarino da série 007 (que eu me lembre), 

ser a miniatura da vez. Por vezes eu me imaginei naquele 

carro explorando o mundo submarino quando moleque... 

então, comprei! Paguei 15 euros. Eu sei... muito caro, não? 

Mas é o James Bond e eu sempre gostei da série 007; 

especialmente a Lotus branca que virava um submarino. 

Pensando bem, quantas vezes terei esta oportunidade de 

reviver minha infância e coisa e tal... (foi exatamente assim 

que me justifiquei aos meus amigos quando souberam que 

havia pagado 15 euros em um “brinquedo” (nem tentei 
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explicar a diferença entre um carrinho de brinquedo e uma 

miniatura naquela hora...) 

 

 

 

 

(Figura 01: Lotus Esprit S1 do filme “O Espião Que Me Amava” da série 007.) 

Pois bem, chegando em casa, decidi assistir novamente este 

filme só para relembrar um dos momentos mais importantes. 

No início do filme, James Bond está na Áustria e recebe uma 

mensagem da famosa secretária do MI-6, Moneypenny, 

dizendo que ele deveria se apresentar imediatamente à base 

para uma missão supersecreta e mortalmente perigosa.  

O que me chamou atenção, foi que o Sr. M alertou 

Moneypenny que isso deveria ser feito imediatamente. 

Então, James Bond, lá na Áustria, no meio de um caloroso 

“affaire” que estava tendo com uma bela loira, simplesmente 
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do nada, recebe uma mensagem instantânea para se 

apresentar imediatamente em seu QG. Esta mensagem 

apareceu em seu relógio. Sim... em seu relógio. Mas havia 

smartwatch naquela época? Não, claro que não; mas era um 

relógio altamente tecnológico, a frente de seu tempo, 

desenvolvido pelo Sr. Q.  

 

 

 

 

(Figura 02: Relógio Seiko 0674-5009 LC) 

Incrível, não? Nem preciso dizer que este relógio está a 

venda até hoje (ano de 2017) em algumas lojas virtuais.  

Na fita plástica de identificação, muito famosa nos anos 80, 

podemos ler: “007 TO REPORT HQ. IMMEDIATELY”, algo 

como: “007 deve se reportar imediatamente ao QG”.  

Quando vi esta parte do filme, logo pensei: “Eu preciso 

mudar o início do meu livro”. Muito bem, vamos fazer um 
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exercício mental bem rápido, ok? Se fosse nos dias de hoje, 

século 21, em plena revolução tecnológica, como James 

Bond receberia esta mensagem? Provavelmente através de 

um “WhatsApp” em seu smartwatch, certo? Ou 

simplesmente seria localizado através de um microchip 

subcutâneo.  

A grande verdade nesta estória toda é que se você comparar 

o primeiro filme da série 007, “O Satânico Dr. No” em 1962, 

estrelando o grande astro Sean Connery como James Bond, 

e o último filme da série; “Spectre” em 2015 com Daniel 

Craig, é inevitável observarmos que o que mais acontece na 

série toda é “Mudança”.  

As tecnologias mudaram, os automóveis mudaram, as 

abordagens mudaram e até o próprio James Bond mudou 

várias vezes; foram seis diferentes 007’s. E o mais 

interessante é que um dos fatores críticos de sucesso desta 

série foi exatamente o fato de haver constantes mudanças.  
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Estas mudanças resultaram em um total de 25 filmes1 (até 

2015), durante 53 anos com um faturamento superior à 6 

bilhões de dólares. É a terceira maior arrecadação da história 

do cinema perdendo apenas para a série Harry Potter, que 

está em primeiro lugar com uma arrecadação superior à 7,7 

bilhões de dólares e a série Os Vingadores, que está em 

segundo lugar com uma arrecadação superior à 6,8 bilhões 

de dólares.  

Pois é... por isso que decidi mudar esta introdução. E decidi 

mudar até o seu título, porque os livros e seus leitores 

também mudam, certo? Penso que sim. Em uma pesquisa 

produzida pela Pew Internet & American Life Project sobre 

leitura de e-books podemos observar algumas informações 

muito importantes que tive o cuidado de analisar antes de 

decidir lançar este livro. 

Apenas nos EUA, cerca da metade dos norte-americanos 

com mais de 16 anos (o número da pesquisa foi 43%) estão 

lendo um e-book, ou outro conteúdo longo em formato 

 
1 Nem todos os filmes da franquia 007 foram lançados no Brasil. 
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digital. Entendi que esse número é um indicador do público 

alvo que pode ser alcançado por um e-book. Outros dados 

desta pesquisa informam que 78% das pessoas com 16 anos 

ou mais leram um livro em qualquer formato nos últimos 12 

meses, o que parece indicar que metade dos leitores de 

livros podem ser alcançados, neste momento, por um e-

book. 

Agora vamos voltar nossos olhares ao Brasil. Segundo a 

revista Exame, o Brasil tem 5 milhões de tablets e mais de 

168 milhões de smartphones. A compra de aparelhos ainda 

está crescendo rapidamente, embora seja provável que o 

número de pessoas que possuem os dois aparelhos chegue 

a 236 milhões até início de 2018. 

Muito bem, dado este cenário, hoje é muito mais cômodo, 

fácil e mais barato você comprar e armazenar um e-book; 

quem tem alergia à ácaros agradece muito o fato de não 

precisar folhear páginas infestadas deles, muito embora eu 

adore sentir o cheirinho de um livro velho.  
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Segundo pesquisa do jornal Estadão Cultura de São Paulo, o 

brasileiro lê cerca de 1,7 livros por ano, por outro lado, 

calcula-se que os donos de tablets e/ou smartphones leram 

uma média de 12 livros ou outra leitura de longo conteúdo 

em 2016. 

Mas as constantes mudanças não trazem consigo apenas 

oportunidades e benefícios, elas podem trazer ameaças 

também, como incertezas, ansiedades e muita, mas muita 

preocupação. Alguns sintomas dessas ameaças causadas 

pela constante mudança é exatamente o que os especialistas 

chamam de a Síndrome da Pressa ou simplesmente a 

Doença da Pressa.  

Isso é bem sério, então dediquei o próximo capítulo apenas 

para este assunto. Tente lê-lo sem muita pressa e veja se 

você se identifica. (Eu me identifiquei pra caramba!) 
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EMPREENDEDORES CONSIDERAM O TEMPO COMO O PRINCIPAL CAPITAL 

CAPÍTULOUM 

 

A DOENÇA DA PRESSA 

 

odemos dizer que o mundo passou por 4 grandes 

revoluções: A Revolução Agrícola no século XVIII, a 

Revolução Industrial no século XIX, a Revolução 

Tecnológica no século XX e a Revolução Digital no século 

XXI. Entretanto, de todas as grandes revoluções, destaco a 

digital como sendo aquela que mais impactou nosso planeta 

e seus habitantes.  

A revolução digital acontece a cada minuto. Isso significa 

que a cada segundo algum aparelho, algum sistema, alguma 

inteligência artificial fica obsoleta. 

P 
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Para se ter uma ideia, o primeiro computador 

eletromecânico foi construído por Konrad Zuse (1910–1995). 

Em 1936, esse engenheiro alemão construiu, a partir de relês 

que executavam os cálculos e dados lidos em fitas 

perfuradas, o Z1 (logicamente que o “Z” é uma homenagem 

a ele mesmo).  

Zuse tentou vender o computador ao governo alemão, que 

desprezou a oferta, já que não poderia auxiliar no esforço de 

guerra. Os projetos de Zuse ficaram parados durante a 

guerra, dando a chance aos americanos de desenvolver seus 

computadores. 

Foi então que em 1943, durante o período da Segunda 

Guerra Mundial, o computador atual nasceu. A Marinha dos 

Estados Unidos, em conjunto com a Universidade de 

Harvard, desenvolveu o computador Harvard Mark I, 

projetado pelo professor Howard Aiken, com base no 

calculador analítico de Babbage.  

O Mark I ocupava 120m³ aproximadamente, conseguindo 

multiplicar dois números de dez dígitos em três segundos. 
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Desde então, ter um computador era absurdamente caro e 

era privilégio apenas de grandes empresas e universidades. 

Naquela época, ver um computador em sua frente era o 

evento do ano. Hoje, um simples smartphone, de qualquer 

marca é mais potente, inteligente e moderno que todos os 

computadores da NASA na década de 60 que levaram o 

homem à Lua. 

Os computadores da NASA, daquela época, pesavam 32kg, 

tinha 2KB de memória RAM e não ostentava disco rígido, 

além de oferecer um poder de processamento de 2.048 MHz 

(o equivalente a uma calculadora científica atual). Um iPhone 

7, por exemplo, pesa 138g e possui 256GB de 

armazenamento, no mínimo 2GB de memória RAM e 

processamento de 800 MHz dual-core. Interessante que 

enquanto os computadores da NASA tinham 2KB de 

memória, um smartphone não vai ao mercado com menos 

de 2.000.000KB de memória. 

Mas, e aí? O que tudo isso tem a ver com a pressa? Bem, 

antes de responder essa pergunta, deixe-me falar mais uma 
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coisa. A revolução digital nos deu muita liberdade, mas 

também, nos aprisionou em uma cela fechada a sete chaves 

chamada “senso de necessidade”; pois é exatamente isso 

que a tecnologia nos propõe: ela nos apresenta todos os 

dias necessidades as quais nunca precisamos antes e que ao 

nos depararmos com ela, nos perguntamos: “Como é que 

consegui viver sem isso até hoje”?  

Henry Ford certa vez disse: “Se eu perguntasse às pessoas o 

que elas precisassem, talvez elas me diriam; ‘cavalos mais 

rápidos’”. O próprio Steve Jobs vivia dizendo: “As pessoas 

não sabem o que elas querem, até mostrarmos a elas”. 

Interessante, não? E é claro que preencher nossa vida com 

tecnologia trás algumas consequências. 

Uma pesquisa publicada pela Robotenomics, revela que 

robôs poderiam fazer até 80% de todo trabalho que existe 

hoje na terra. Isso faz todo sentido quando observamos uma 

publicação da Universidade de Oxford dizendo que nos 

EUA, 47% dos empregos estão ameaçados a serem 
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automatizados nos próximos 20 anos; sim, estamos falando 

da maior economia do planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 04: Pesquisa publicada pela Robotenomics – 80% dos trabalhos podem ser 

substituídos por robôs) 

 

 

 

 

 

(Figura 05: De acordo com a Universidade de Oxford, 47% dos trabalhos nos EUA serão 

automatizados) 
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A revolução digital nos fez acreditar que devemos ser mais 

rápidos do que nunca, mais informados do que nunca, mais 

produtivos do que nunca, e o mais importante de tudo: 

nunca descansar. E é lógico que isso não faz o menor 

sentido, e posso dizer por quê?  

Em 1998, a Construtora Sersan construiu o edifício Palace 2, 

na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, que depois de 2 anos 

caiu. Por outro lado, o Coliseu Romano, uma das maiores 

obras arquitetônicas do planeta, demorou cerca de 10 anos 

para ser construído, e me parece que ele está de pé até hoje. 

É impressionante sabermos que o Coliseu tem mais de 1937 

anos de idade. Isso, mesmo, ele foi entregue para o deleite 

dos cidadãos romanos entre os anos 70 e 80.  

O que acontece, é que quando nos deparamos com este 

choque de realidade, somos tomados pela ansiedade e 

insegurança inerentes da revolução digital. Toda esta 

ansiedade e insegurança fazem com que pensemos que não 

somos produtivos o suficiente, ou tão velozes como o 

negócio exige, ou ainda, questionarmos se somos realmente 
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necessários. Então o que acontece? Bingo, você se mata de 

trabalhar e mesmo assim, se sente mal.  

Deixe-me fazer-lhe uma pergunta: Quanto tempo você gasta 

trabalhando, mesmo quando o seu expediente termina? 

Ahaa!! Eu sei, também faço isso as vezes. De acordo com o 

médico psiquiatra Dr. Geraldo Possendoro, “A evolução das 

tecnologias móveis, como celulares e computadores 

portáteis, tem feito com que as pessoas não se desliguem 

mais do trabalho. Elas começam a responder às mensagens 

ainda antes do café da manhã e se mantêm conectadas até 

a hora de dormir”.  

Os números apoiam essa tese. De acordo com uma pesquisa 

da consultoria Radicati Group, em um dia comum, uma 

pessoa recebe em média mais de 100 e-mails e responde ou 

envia mais de 50 deles, independentemente de estar no 

escritório ou não. A estimativa é que esse número aumente 

pelo menos 30% a cada ano. 

É isso aí... a falta de tempo acaba sendo o grande vilão do 

mundo moderno. Segundo pesquisa do Internacional Stress 
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Management Association do Brasil (ISMA-BR), que tem como 

objetivos a prevenção e tratamento do estresse, 30% dos 

profissionais sofrem com a doença da pressa; eles ficam com 

a impressão de que o dia é curto demais para os afazeres. 

Além disso, cerca de 70% dos brasileiros economicamente 

ativos sofrem com o estresse mal administrado.  

A pressa é inerente à vida nas cidades. O sociólogo alemão 

Georg Simmel discorreu sobre a “intensificação da vida 

nervosa” como condição de quem vive nas grandes cidades. 

“Disso resulta a mudança rápida e ininterrupta de 

impressões interiores e exteriores do homem e suas 

reações”, disse ele num discurso proferido em 1903 em 

Frankfurt, na Alemanha; isso mesmo, você leu bem: em 1903.  

Hoje, a revolução digital e as exigências advindas dela para 

a vida profissional acentuaram essa vida apressada. Nesse 

ponto, médicos e psicólogos concordam. Os dias de hoje 

exigem respostas mais rápidas, e a pressa, se não é um 

sintoma em si, é um dos principais fatores causadores de 

estresse. 
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A ISMA-BR também entrevistou mil profissionais brasileiros 

(homens e mulheres), de 25 a 65 anos, ativos no mercado de 

trabalho para detectar as consequências de se manter um 

estilo de vida excessivamente acelerado, conhecido como 

hurry sickness, ou doença da pressa. A conclusão é de que 

30% das pessoas entrevistadas sofriam da doença da pressa, 

sendo que 8% já diminuíram o ritmo e 13% queriam fazê-lo, 

mas alegaram estar em busca de alternativas. O profissional 

com a doença da pressa apresenta sintomas físicos, 

emocionais e comportamentais. 

“O ritmo das ocupações que os homens impõem a si 

mesmos é a principal causa de transformar o tempo em falta 

de tempo. O segredo está em criar estratégias, de maneira 

a conciliar os âmbitos profissional e pessoal, para preservar 

a qualidade de vida“, afirma Ana Maria Rossi, presidente da 

instituição. 

Segundo ela, o grande desafio da década é a redução dos 

altos níveis de tensão, para lidar de maneira mais eficiente 
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com a quantidade de horas trabalhadas – atualmente são 52 

horas por semana, mas deve chegar a 54 nos próximos anos.  

Entre os sintomas físicos, os entrevistados alegaram dores 

musculares, cansaço, insônia, azia, hipertensão, síndrome do 

pânico, estresse, agorafobia, transtorno obsessivo 

compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, 

hipertensão arterial, diabetes, problemas alérgicos, 

dermatites, gastrites, úlceras, obesidade, dentre tantas 

outras complicações que também podem se desenvolver 

por conta da síndrome da pressa. Ah, as relações 

interpessoais também costumam ser prejudicadas, já que 

essas relações tendem a ser consideradas “falta tempo”. 

Em resumo, essa tal da doença da pressa leva o indivíduo a 

uma sensação de que o tempo está passando mais de pressa 

e de que cada segundo tem que ser bem aproveitado; não 

se deve perder tempo. Até mesmo os momentos de 

descanso, como a hora de dormir, ou o horário do almoço, 

durante o expediente, dão ao paciente a sensação de perda 

de tempo. 
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Ok. Depois desse “agradável” choque de realidade, você 

deve estar se perguntando: mas o que posso fazer para não 

entrar nessa “pilha”? Simples, você só precisa entender as 

mudanças que acontecem ao seu redor e como lidar com 

elas; isso significa três coisas: 

1. Como se preparar para as mudanças desejadas. 

2. Como se preparar para as mudanças não desejadas. 

3. Como se preparar para as mudanças não esperadas. 

Ainda para evitar entrar na “pilha” da pressa, você precisa 

entender que há basicamente 4 tipos de trabalho ou tarefa; 

o trabalho que pode ser agendado, o trabalho que é 

importante, o trabalho que é imprescindível e o trabalho 

desnecessário.  

Infelizmente, é muito comum encontrarmos uma enorme 

quantidade de trabalhos e tarefas desnecessários ou 

agendáveis que estão sendo colocados em nossas agendas 

diárias como imprescindíveis ou importantes. Isso onera 

significativamente nosso tempo e consequentemente, 
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VALOR AO CLIENTE

N
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ALTOBAIXO

ALTA

BAIXA

TRABALHO
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TRABALHO
AGENDÁVEL

TRABALHO
DESNECESSÁRIO

TRABALHO
IMPORTANTE

QUADRO DE
PRIORIDADES

sentimos que não estamos entregando o valor esperado. É 

aí que bate aquela sensação de improdutividade. 

O que recomendo fazer, é simplesmente classificar seu 

trabalho e observar se as tarefas que você se propôs a fazer 

agregam ou não valor ao seu cliente, e se são, de fato, 

necessárias; afinal de contas, nada mais triste do que fazer 

bem feito aquilo que não precisa ser feito. Veja o quadro 

ilustrativo abaixo: 

  

 

 

  

 

 

Mas é possível usufruir desta era digital? Sim, precisamos 

apenas nos policiar com relação à essa coisa da pressa. Para 

lhe ajudar, estou finalizando este capítulo com um 
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questionário logo abaixo que o auxiliará descobrir se você 

anda “pilhado” ou não, e algumas sugestões caso você 

esteja.  

 

QUESTIONÁRIO - SINTOMAS DA DOENÇA DA PRESSA 

1. Mantenho um ritmo tão frenético que termino o dia 

exausto. 

2. Se noto que o semáforo está mudando, acelero para não 

ter que esperar. 

3. Tenho dificuldade para me concentrar. 

4. Sinto que minhas obrigações diárias excedem as horas do 

meu dia. 

5. Avalio minhas realizações pela quantidade e não pela 

qualidade. 

6. Sinto-me culpado quando não sou produtivo. 
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7. Sou intolerante com as pessoas que têm um ritmo lento. 

8. Uso medicamento ou bebida alcoólica para descontrair. 

9. Meus familiares/amigos têm comentado que estou 

sempre apressado. 

10. Meu sono é agitado e/ou superficial. 

 

TABULAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

ALERTA: Se você obteve de 4 a 6 repostas positivas, significa 

que seu botão de alerta deve ser acionado. Você já 

apresenta sintomas da Doença da Pressa e estes sintomas 

estão afetando sua qualidade de vida. Programe-se e 

classifique suas tarefas e trabalhos, conforme mencionado 

acima para mudar os comportamentos que colocam sua 

saúde em risco, ok? 

PARE: Se você obteve de 7 a 10 repostas positivas, significa 

que sua saúde está na tangente. Há 70% de risco de que 

você adoeça. Sério! Planeje-se para mudar o que puder e 
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aceite o que não tiver controle para mudar. Repense suas 

prioridades e revise suas metas e planos 

pessoais/profissionais. 
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SABER COMO MUDAR É O PASSO MAIS IMPORTANTE PARA EMPREENDER 

B 

CAPÍTULODOIS 

 

EMPREENDER É MUDAR 

 

ual foi a maior mudança que já aconteceu em sua 

vida? Pare um pouco agora e pense nisso por 

alguns instantes. Para mim, a maior mudança foi 

quando me casei. Em 11 anos de matrimônio eu e minha 

esposa nos mudamos 9 vezes de casa. Isso mesmo; quase 1 

mudança por ano. Mas as mudanças não param por aí.  

Comecei minha carreira profissional como tradutor e 

intérprete, então mudei e me tornei um professor 

universitário; e então mudei totalmente minha área de 

atuação trabalhando como gestor de projetos na indústria 

Q 
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aeronáutica Brasileira. Não o bastante, pedi demissão de 

uma das maiores empresas do Brasil e me tornei um dos 

consultores associados de uma das melhores consultorias de 

inteligência de negócio e desenvolvimento estratégico de 

RH do Brasil. Aprendi muito lá.  

Todos acreditavam que não haveria mais mudanças drásticas 

em minha vida, mas de repente eu estava trabalhando como 

gerente de negócios em uma consultoria em Londres, 

viajando por toda Europa. Lembro-me que meu recorde foi 

visitar 4 países em 5 dias.  

Isso tudo sem mencionar que em cada mudança dessa, 

minha esposa teve que liderar todo o processo de mudança 

de casa, venda de móveis, automóveis e outras coisas mais, 

e ainda preparar nosso local de destino.  

Todas essas mudanças me custaram muito caro, muito caro 

mesmo, porque toda e qualquer mudança tem um custo, 

que pode ser caro, ou mais caro ainda. Minhas mudanças até 

o empreendedorismo me custaram muito dinheiro, e ainda 

em quatro moedas diferentes; Reais, Dólar, Euro e Libra. 
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Custou-me tempo também, e o maior preço de todos: 

custou o meu casamento.  

Estava cego pela minha meta de abrir meu próprio negócio, 

de ter minha consultoria e empreender; sonhar os meus 

sonhos e lucrar com eles. E isso, me causou muita (mas muita) 

dor, pois não pensei no “como”, somente no “o que”.  

Ao sentar-me, sozinho, em meu escritório, comecei a 

levantar um mapa de empatia sobre mim mesmo e fiz uma 

espécie de Análise de Modo Efeito e Falha e percebi algo 

muito importante. Uma das causas raiz de tanta dor durante 

o meu processo de mudança ao empreendedorismo foi 

exatamente o fato de não haver o que chamo de PAIM (Plano 

de Arquitetura de Implementação da Mudança).  

Poxa vida, se pudéssemos voltar atrás, não? Mas infelizmente 

isso não é possível. O melhor que consegui fazer foi me 

empenhar para que outros empreendedores não passassem 

pelas mesmas dores que passei; é muito desencorajador 

passar por todas essas dores e a primeira coisa que você 

pensa é exatamente voltar para a velha e sedutora zona de 
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conforto de onde você saiu, e em muitas vezes, você poderá 

até achar que nunca deveria ter se aventurado nesse negócio 

de empreendedorismo.  

Ter um PAIM (Plano de Arquitetura de Implementação da 

Mudança) é compreender, prever, assimilar e gerenciar 

todas as mudanças que você terá durante sua jornada rumo 

ao empreendedorismo; é saber lidar efetivamente com este 

fenômeno, e este é o principal passo do empreendedor.  

A primeira grande mudança acontece em sim mesmo. Seu 

modo de pensar, agir e reagir deve se tornar mais 

estratégico e sistêmico. Seu senso de propriedade e senso 

de dono do negócio devem aumentar significativamente. 

Você precisa ver o que todo mundo vê e pensar o que quase 

ninguém pensou (vamos falar mais sobre isso em Gestão de 

Riscos).  

É por isso que há plataformas, conceitos, metodologias, 

processos e ferramentas que auxiliam o empreendedor 

quanto à essas mudanças; e você está prestes a encontrá-los 

aqui.  
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Mas afinal de contas, o que tem levado tantos trabalhadores 

a desejarem esta mudança? Esta resposta é simples: Em 

2015, o Brasil havia perdido 1,51 milhão de empregos 

formais. Em 2016, já havíamos no Brasil 22 milhões de 

desempregados. Este cenário colocou nosso país no 7º lugar 

entre os países que apresentam as maiores taxas de 

desemprego do planeta. Para se ter uma ideia, nesta época, 

a cada hora que passava, cerca de 282 pessoas perdiam seu 

emprego em algum lugar do Brasil. É muita insegurança que 

o profissional formal ou informal teve de enfrentar no Brasil 

nesses últimos anos. 

 

 

 

 

 

(Figura 06: Ranking dos países que apresentam as maiores taxas de desemprego do 

mundo.) 
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(Figura 07: Número de Brasileiros que pedem seu emprego a cada hora.) 

Assim, diante dessa situação, muitos brasileiros decidiram 

empreender, em sua grande maioria, abrir seu próprio 

negócio. O fator crítico para esta decisão não se deu em 

ganhar mais ou menos dinheiro, mas, primeiramente, 

recuperar a insegurança que invadiu nosso país. 

Os números envolvendo empreendedorismo no Brasil 

comprova este fato. De acordo com pesquisa publicada pela 

revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, em 2014 29% 

dos empreendedores alegavam empreender por 

necessidade, ao passo que 71% alegavam empreender pela 

oportunidade ou propósito.  

Em 2015, esse número mudou drasticamente; 44% dos 

empreendedores alegavam estar empreendendo por 

necessidade, o principal motivo; a insegurança. O 

interessante é que em 2014, 39% dos trabalhadores tinham 
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medo de empreender, já em 2015, esse número aumentou 

para 50%. Isso comprova que o principal motivador para esta 

mudança de realidade é exatamente a necessidade e não a 

oportunidade ou propósito; e como consequência, neste 

mesmo período, o Brasil alcançou o topo do ranking mundial 

de empreendedorismo, a ponto de termos 4 

empreendedores para cada 10 brasileiros. 

Essa busca desenfreada pelo empreendedorismo trouxe 

algumas consequências. De acordo com pesquisa do IBGE, 

em 2016, de cada dez empresas abertas, 6 se fecharam antes 

de completar 5 anos. Isso significa que a cada ano e meio, 16 

mil empresas se fecham no Brasil por falta de um 

planejamento adequado para as mudanças necessárias, ou 

seja, um plano de mudança, com mapeamento de riscos e a 

seleção do melhor negócio, bem como o seu público alvo. 

A ideia de publicarmos este livro e realizarmos palestras e 

cursos por todo o Brasil, foi uma iniciativa para que os novos 

empreendedores não passem pela mesma dor ou 

cometessem os mesmos erros que cometi; sem falar dos 
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erros e falhas dos nossos primeiros empreendedores, que 

foram motivados apenas pela necessidade. E quem ganha 

com tudo isso? Você e eu; exatamente, aquecemos 

drasticamente nossa economia, aumentamos o poder de 

consumo e reduzimos os índices inflacionários.  

Abaixo, você encontrará o que você precisa conhecer, fazer 

e agir para começar a empreender reduzindo o risco de 

falhas e aumentando o índice de aderência do seu novo 

negócio no mercado. Começaremos mostrando como você 

poderá montar seu PAIM (Plano de Arquitetura de 

Implementação da Mudança). Encontro você no próximo 

capítulo. 
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PLANEJE SUA MUDANÇA DE UM SIMPLES COLABORADOR A EMPREENDEDOR  

 

CAPÍTULOTRÊS 

 

ENTENDA O PAIM 

 

e você veio direto para este capítulo, você precisa 

saber que PAIM é uma sigla que representa o seu 

Plano de Arquitetura de Implementação da 

Mudança. O PAIM tem 4 etapas, que começamos a 

descrever logo abaixo. 

 

ETAPA 01: IDENTIFICAÇÃO DA OPORTUNIDADE OU 

PROPÓSITO. 

S 
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Por mais que você tenha a necessidade e urgência de 

empreender, ou perceba que esta seria a única alternativa 

que lhe restou, podemos entender (através do capítulo 

anterior) que toda mudança ao empreendedorismo deve ser 

motivada e alavancada por uma oportunidade e/ou um 

propósito.  

Isso significa que você pode ter uma necessidade de 

empreender, mas não parta para as próximas etapas sem 

antes identificar uma real oportunidade de negócio, a qual 

será o seu lastro durante seu processo de 

empreendedorismo. Por isso que o primeiro passo do PAIM 

é exatamente esse: a identificação da oportunidade e/ou 

propósito.  

Esta etapa tem alguns passos, e você verá logo abaixo, 

contudo, é muito importante você saber que se você puder 

iniciar esta transição empregado, é muito mais seguro, pois 

não sabemos exatamente quanto tempo dura a construção 

do PAIM. Dependendo do seu negócio, o PAIM pode 
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demorar um mês ou um ano, por isso que garantir a sua 

renda nesta fase é patrocinar seu processo de mudança. 

 

ETAPA 01 – Passo 01: Pesquisa Inicial de Mercado 

Bem, não adianta andarmos rápidos se não sabemos para 

onde ir. Esse passo inicial é muito importante, pois 

identificaremos as primeiras oportunidades que o mercado 

nos oferece.  

Vale a pena lembrar que a oportunidade identificada aqui, 

poderá ser ajustada, melhorada ou até modificada durante 

os próximos passos; mas isso não é um problema, pelo 

contrário, é sinal que você está refinando cada vez mais o seu 

negócio e seu público alvo. 

Uma vez identificada e definida a oportunidade, ela se torna 

o propósito do seu negócio, ou seja, a razão pelo qual ele 

existe e por quê seus usuários não podem ficar sem seu 

produto, serviço ou tecnologia. Abaixo, algumas sugestões 

que poderão te ajudar nesta tarefa: 
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A) SEJA CURIOSO: Ser curioso é diferente de ser 

bisbilhoteiro. Tente desenvolver a apatia de ouvir toda e 

qualquer conversa. Participe de todos os eventos, palestras 

e cursos que puder. Absorva tudo e retenha aquilo que é 

bom.  

B) USE A INTERNET AO SEU FAVOR: A primeira coisa a fazer 

é ir a nossa velha amiga e companheira internet. Entendo 

que o Google e Yahoo são os melhores buscadores para 

isso. Digite quais são os melhores negócios atualmente, as 

principais necessidades do mercado, que produto ou 

negócio tem chamado a atenção dos consumidores usuários, 

e tente entender ou descobrir que tipo de pessoa (e perfil 

comportamental) são responsáveis pelas maiores vendas de 

atacado e varejo. 

Uma outra alternativa é observar cuidadosamente quais são 

as últimas tendências do mundo. Você precisa analisar em 

todas as áreas possíveis; moda, tecnologia, vida, cultura, 

design, propagandas, negócios, sustentabilidade, produtos, 

mercado de luxo, dentre outros. Seu empreendimento vai 



 

  - 40 - 

WWW.NEXTUPCONSULTORIA.COM 

decolar se o seu produto for ao encontro das necessidades 

e desejos dos usuários daquele ecossistema alvo; esta dica 

é bem importante!  

Como ponto de partida para esta tarefa, sugiro você 

começar visitando o website: www.trendhunter.com, lá você 

vai descobrir uma das maiores plataformas de tendências e 

oportunidades de inovação, além de muitas outras coisas 

bem interessantes para aqueles que são empreendedores.  

B) ASSINE PERIÓDICOS: Muitas pessoas não dão o valor que 

os periódicos têm. Periódicos como as revistas;  Pequenas 

Empresas Grandes Negócios, Você S.A., Exame, Harvard 

Business Review, Capital, assim como alguns websites sobre 

empreendedorismo tais como www.strategy-business.com, 

www.endeavor.org.br, www.viima.com estão no mercado há 

muito tempo, e giram milhões de reais dentro de um 

mercado atual muito próspero que chamamos Marketing de 

Conteúdo (vamos falar mais um pouco disso mais a frente).  

O fator crítico de sucesso desses periódicos é exatamente 

ofertar um conteúdo bom, relevante e prático para seus 
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usuários, e consequentemente, gerar um alto número de 

visitas em suas plataformas digitais que chamamos de 

tráfego.  

Essas revistas sempre apresentam as últimas tendências e 

preferências do mercado com relação a produtos e serviços. 

Assinando um ou mais desses periódicos você estará a frente 

de pelo menos 170 milhões de pessoas.  

Uma pesquisa realizada pelo IBOPE comprovou que 85% da 

população Brasileira não assina ou lê regularmente 

periódicos. Toda a leitura desses periódicos é importante, 

até mesmo as que parecem ser triviais; por exemplo, em uma 

dessas leituras, descobri que o percentual de pessoas que se 

declaram solteiras no país é superior ao de casados – são 

48,1% de solteiros contra 39,9% de casados. Essa informação 

é importantíssima se seu produto é destinado aos solteiros, 

como público alvo. 

Depois de uma cuidadosa pesquisa você será capaz de 

visualizar algumas boas tendências e oportunidades, e 

então, vem o próximo passo: Escolha aquelas tendências e 
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oportunidades que, de alguma forma, vai ao encontro de 

suas aptidões, talentos e hobbies, pois se assim o fizer, você 

terá maiores chances de “decolar” seu novo negócio.  

Apenas para sermos didáticos, vamos supor que você adora 

animais e descobriu uma boa tendência/oportunidade em 

sua pesquisa; o mercado dos pets, que cresce de 7,4% a 10% 

todo ano. Pronto, já temos o nosso alvo inicial; agora, com o 

seu business pré-definido, é hora de partir para o próximo 

passo; entender os usuários deste ecossistema.  

 

ETAPA 01 – Passo 02: Análise dos Usuários Alvo: 

Antes de continuarmos, é importante lembrarmos que a 

seleção da oportunidade não é imutável, ou seja, estamos 

falando de uma hipótese (“acredito que meu novo negócio 

será direcionado ao mercado Pet”), e portanto, os próximos 

passos daqui para frente serão dedicados para comprovar 

esta hipótese ou te mostrar outras respostas certas, ok? 
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Continuando... antes de tudo, há algo muito importante a é 

tão complicado. Segmentação dos usuários, ou potenciais 

clientes, é quando você mapeia o perfil dos usuários: gênero, 

faixa etária, instrução acadêmica, poder aquisitivo, classe 

social, e o mais importante: o que fazem ser apaixonados por 

Pet e o que seriam capazes de fazer pelo seu bichinho de 

estimação.  Estas informações serão importantes e serão o 

ponto de partida para as 6 tarefas subsequentes.  

Antes de partir para estas tarefas, seria bom você dar uma 

olhada no mapa abaixo que conceitua as 6 tarefas de análise 

do seu usuário alvo que você está prestes a conhecer. 

 

 

  

 

 

(Figura 08: Mapa conceitual das tarefas de análise dos usuários alvo.) 
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TAREFAS RELACIONADAS AO PERFIL DO CLIENTE 

TAREFA 01 – Tarefa dos usuários: Consiste em mapear tudo 

aquilo que os usuários estão tentando realizar.  

- As tarefas funcionais (levar periodicamente o Pet para 

tomar banho).  

- As tarefas sociais (possibilitar que o usuário mostre seu Pet 

para os amigos e conhecidos com orgulho, para que vejam 

como “ele” é lindo).  

- As tarefas emocionais (garantir a integridade, saúde e 

higiene do Pet).  

OBS: Após o término desta atividade, você deverá fazer um 

filtro e eliminar as informações não tão relevantes e ficar com 

aquelas que são realmente importantes. Quanto menos, 

melhor; mais foco! 

 

TAREFA 02 – Dores dos usuários: Você deverá levantar tudo 

aquilo que faz com que os seus usuários alvo se aborreçam 
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ao tentarem realizar as tarefas acima (antes, durante e 

depois). Você deverá organizar as informações da seguinte 

forma: 

- Problemas ou dificuldades (contribuir para que o usuário 

tenha dinheiro suficiente para cuidar do seu Pet como 

gostaria). 

- Obstáculos (possibilitar ao usuário dividir o seu tempo entre 

o trabalho, lazer, descanso e cuidar do Pet). 

- Riscos (o falecimento do Pet antes da hora). 

OBS: Após o término do mapeamento destas informações, 

você deverá eliminar tudo que não seja dores agudas. Tudo 

que se caracteriza como dores leves ou moderadas, será 

eliminando. 

 

TAREFA 03 – Ganhos dos usuários: O objetivo desta tarefa é 

levantar os resultados e benefícios que os usuários desejam. 

Basicamente, estamos falando de 4 ganhos: 
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- Ganhos necessários (ofertar ao usuário um plano de 

cuidados para com o Pet que caiba em seu bolso). 

- Ganhos esperados (contribuir para que o usuário perceba 

visível diferença positiva no Pet; este Pet precisa estar 

visivelmente melhor em vários aspectos, os quais o usuário 

nem esperava). 

- Ganhos desejados (encorajar o usuário para que se 

interesse por produtos e serviços que não são essenciais, 

mas que ele não poderá ficar sem). 

- Ganhos inesperados (surpreender o usuário com um 

desconto especial ou um serviço bônus “feito sob medida”). 

OBS: Após o término do mapeamento destas informações, 

você deverá manter tudo que “tem que ter”. Aquilo que 

seria bom ou interessante ter deverá ser eliminado.  

 

TAREFAS RELACIONADAS AO VALOR DO PRODUTO 
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TAREFA 04 – Produtos e serviços: Consiste em mapear tudo 

aquilo que poderá ser ofertado ao seu segmento de 

usuários.  Você poderá classificar as informações da seguinte 

maneira: 

- Físicos / Tangíveis (comercializar brinquedos, roupinhas, 

acessórios, ração, petiscos, etc...). 

- Intangíveis (construir um canal de comunicação 24/7, 

serviço de ambulância e atendimento em domicílio, etc...). 

- Digitais (desenvolver um blog de dicas relevantes no 

website do Pet Shop; ofertar downloads gratuitos de e-

books com conteúdos relevantes, etc...). 

- Financeiros (separar um fundo de investimento para 

emergências, como cirurgias, internação, etc...). 

OBS: Após o término do levantamento destas informações, 

você deverá trabalhar somente com aquilo que é 

fundamental para o seu negócio. Tudo aquilo que seria bom 

ter, deverá ser atendido posteriormente quando o seu 

business estiver “rodando”.  
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TAREFA 05 – Remédios: Esta tarefa tem como objetivo 

descrever como os produtos vão aliviar as dores do usuário. 

As informações poderão ser organizadas da seguinte 

maneira: 

- Eliminar aborrecimentos antes, durante e após a realização 

das tarefas. 

- Estabelecer respostas aos riscos levantados durante a tarefa 

2C. Vamos dedicar o Capítulo Quatro inteirinho para te 

ajudar a entender como mapear, atribuir respostas e gerir os 

riscos durante todo o seu processo empreendedor, ok? 

OBS: Após o término do levantamento destas informações, 

você deverá trabalhar somente com aquilo que é 

fundamental para o seu negócio. Tudo aquilo que seria bom 

ter, deverá ser eliminado. 
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TAREFA 06 – Criadores de ganhos: Nesta tarefa, você deverá 

descrever como seus produtos e serviços vão criar ganhos 

para o usuário. Você poderá descrever como seus produtos 

das Tarefas 04, vão gerar os benefícios prometidos nas 

Tarefas 03. 

OBS: Após o término do levantamento destas informações, 

você deverá trabalhar somente com aquilo que é 

fundamental para o seu negócio. Tudo aquilo que seria bom 

ter, deverá ser eliminado. 

Minha sugestão seria você utilizar Post-Its® para levantar e 

organizar todas as informações durante este passo. Ao final 

de tudo, você deverá fazer o “encaixe” e priorização dos 

itens do perfil do seu usuário/cliente no seu mapa de valor, 

conforme figura abaixo: 
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(Figura 09: Mapa conceitual das tarefas de análise dos usuários alvo “encaixado” e 

“Priorizado”.) 

 

ETAPA 02: OS PLAYERS2 DA MUDANÇA 

A Etapa 02 é muito importante, pois se refere à identificação 

das pessoas que estarão envolvidas, de algum modo, nesta 

mudança. E quando falamos em gestão de pessoas, você 

 
2 “Players”, em inglês, significa Jogadores ou Agentes responsáveis por uma ação. 
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precisa se lembrar, instantaneamente, de otimização da 

comunicação.  

Comunicação é, simplesmente, 80% ou mais de todo o seu 

processo de empreendedorismo, e manter a comunicação 

efetiva quando outros players – além de você – são inseridos 

no processo, é realmente muito, mas muito difícil. Acredite! 

Para que você entenda melhor esta dificuldade, vou lhe 

apresentar um exemplo bem simples e prático. Imagine que 

durante seu processo de mudança – de um ótimo 

empregado à um empreendedor de sucesso – você tenha, 

além de você, mais um player que de alguma forma será 

impactado ou atuará diretamente durante o processo, ok? 

Certo! Então lhe pergunto: quantos canais de comunicação 

você teria neste cenário? Exatamente! Apenas dois. Veja o 

exemplo abaixo: 
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Podemos analisar matematicamente o exemplo acima 

através da fórmula da função fatorial “n(n-1)”, em que “n” é 

o número total de pessoas em um circuito de comunicação.  

Através desta fórmula, é possível calcular o número de canais 

de comunicação em detrimento ao número de players 

envolvidos. Assim, o cenário acima é matematicamente 

analisado da seguinte forma; n(n-1) = 2x1=2.  

Muito bem! Agora, suponhamos que uma terceira pessoa 

entrasse neste circuito de comunicação; quantos canais 

teríamos? Bem, seguindo a aparente lógica, teríamos três 

canais. Certo? Veja o exemplo abaixo: 
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Quando utilizamos a fórmula matemática de função fatorial 

que aprendemos acima “n(n-1)”, temos: 3x2=6. Incrível que 

o número de canais de comunicação simplesmente triplica 

se apenas mais uma pessoa entrasse no circuito.  

Agora, suponhamos que mais uma pessoa fosse inserida 

neste circuito de comunicação, o que será que aconteceria? 

Ao utilizarmos nossa fórmula matemática, temos: 4.3=12.  

Assim, podemos dizer que em um projeto composto por 

apenas 4 pessoas, teríamos 12 canais diferentes de 

comunicação, e todos esses canais precisam estar, em todo 

o tempo, alinhados quanto aos objetivos, tarefas, papéis e 

responsabilidades próprias e dos demais integrantes do 

time. Veja o exemplo abaixo: 
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Pense por um instante quantas pessoas participarão do seu 

processo de mudança, desde a fase de concepção e 

planejamento, até a implementação e gestão do seu 

negócio. Se considerarmos apenas 20 pessoas diferentes, 

você já pode imaginar quantos canais de comunicação 

deverão ser gerenciados? Exatamente; 380 diferentes canais 

de comunicação. 

Por isso que a Etapa 02 do PAIM é tão importante. Você 

deverá, não apenas identificar todos os players da sua 

mudança, mas também os papéis, responsabilidades, 

entregas de valor e prazos de cada um deles. Você deverá 

assegurar que cada um deles estejam vislumbrando a 

mudança que irá acontecer, o negócio que será 

implementado, o seu papel nesta mudança e o papel dos 

outros também. Parece muito difícil, não? Sim, mas é 

perfeitamente exequível se você seguir os seguintes passos 

abaixo. 

 

ETAPA 02 – Passo 01: Identificação dos Players: 
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Para iniciar esta etapa, você deverá ter em mãos o 

documento com todo o resultado do trabalho feito na Etapa 

01, ou seja, o perfil do seu usuário alvo e o mapa de valor 

que seu produto ofertaria a este usuário. Este documento 

será o Input da Etapa 02. 

Muito bem; com base no documento de Output gerado na 

etapa 01, você deverá resgatar todos os itens identificados 

como prioridade; ou seja, aquelas informações que foram 

“aprovadas” com um “check”. Em nosso desenho ilustrativo, 

estas informações receberam este sinal:  

Para cada informação priorizada, você deverá identificar uma 

ação que precisará ser executada para que aquele item 

aconteça de fato. Você poderá agrupar as informações 

semelhantes em apenas um “cluster” e atribuir uma ou duas 

ações para ele. 

Para te ajudar a contextualizar esta etapa, convido você a 

voltar na Etapa 01. Você vai perceber que para cada Tarefa 

eu coloquei um exemplo entre “parênteses”. Pois bem, 
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aqueles exemplos poderiam ser algumas de suas ações se o 

mercado Pet fosse seu alvo inicial.  

Após o levantamento das ações você precisará priorizar e 

classificar estas ações; lembre-se, precisamos trabalhar 

apenas com as informações essenciais. 

Sugiro você classificar estas ações em 4 grupos diferentes; 

grupo das ações de otimização, das ações de manutenção, 

das ações de desenvolvimento e das ações de mapeamento 

de riscos.  

Uma vez que as ações estiverem prontas, você deverá 

identificar um player para cada ação. Este player será o 

responsável pela determinada ação. 

O próximo passo seria comunicar o que cada player deverá 

entregar como valor para o seu projeto de empreendimento. 

Em alguns casos, o responsável também será aquele que 

executará a ação, em outros casos, o responsável deverá 

coordenar uma equipe de três ou quatro pessoas que 

executará aquela ação.  
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GRUPO DE AÇÕES 
ESTRATÉGICAS

AÇÕES 
ESTRATÉGICAS RESPONSÁVEL EXECUTOR(ES)

RESULTADO(S) 
ESPERADO(S)

PRAZO DA ENTREGA 
DE VALOR

AÇÕES	DE	OTIMIZAÇÃO	
DO	SEU	NEGÓCIO:

AÇÕES	DE	
MANUTENÇÃO	DO	SEU	

NEGÓCIO:

AÇÕES	DE	
DESENVOLVIMENTO	
DO	SEU	NEGÓCIO:

AÇÕES	DE	ELIMINAÇÃO	
DE	RISCOS	E	PROBLEMAS	

DO	SEU	NEGÓCIO:

1. Ação	Estratégica	A.
2. Ação	Estratégica	B.
3. Ação	Estratégica	C.

1.		Ação	Estratégica	A.	
Responsável:	Evandro

1.		Ação	Estratégica	A.	
Executor:	Evandro

Função	e	responsabilidade	
do	Evandro	e	o	que	se	espera		
dele.	(Entrega	de	Valor.)

22/03/2018

1. Ação	Estratégica	D.
2. Ação	Estratégica	E.
3. Ação	Estratégica	F.

1.		Ação	Estratégica	D.	
Responsável:	Patrícia

1.		Ação	Estratégica	D.	
Executor:	Evandro (uma	
única	pessoa	poderá	ser	
executora	de	outras	ações	
em	outros	grupos).

Função	e	responsabilidade	
da	Patrícia	e	do	Evandro	e	o	
que	se	espera		deles.	
(Entregas	de	Valor.)

15/04/2018

1. Ação	Estratégica	G.
2. Ação	Estratégica	H.
3. Ação	Estratégica	I.

1.		Ação	Estratégica	G.	
Responsável:	VOCÊ (você	
gerenciará	os	responsáveis,	
mas	você	poderá	ser	um	
responsável	também).

1.		Ação	Estratégica	G.	
Executores:	Leandro,	
Marta,	Carlos	e	Amanda.

Função	e	responsabilidade	
do	responsável	e	dos	
executores.	(Determinar	as	
Entregas	de	Valor.)

15/04/2018
(Podem	ocorrer	várias	

entregas	na	mesma	data).

1. Ação	Estratégica	J.
2. Ação	Estratégica	K.
3. Ação	Estratégica	L.

1.		Ação	Estratégica	J.	
Responsável:	Evandro (uma	
única	pessoa	poderá	ser	
responsável	por	mais	de	
uma	ação).

1.		Ação	Estratégica	J.	
Executora:	Aline

Função	e	responsabilidade	
da	Aline	e	do	Evandro	e	o	
que	se	espera		deles.	
(Entregas	de	Valor.)

16/05/2018

QUADRO DOS
PLAYERS

Não se esqueça que você será o gestor de todos os players, 

e, portanto, deverá “zelar” para que todos os canais de 

comunicação sejam otimizados e estejam funcionando 

adequadamente.  Todos os responsáveis deverão se 

reportar a você, pois você será o dono e patrocinador desta 

mudança. Veja o quadro abaixo que exemplifica este 

conceito: 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 02 – Passo 02: Papéis e Responsabilidades dos 

Players: 
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Antes de iniciar este passo, você deve se certificar que o 

passo anterior esteja completo e validado com todos os 

players envolvidos3. Esse material será o documento de Input 

para este passo que iniciaremos agora. 

Com o documento de Output do passo anterior em mãos, 

você determinará o papel e responsabilidade de cada 

pessoa do seu “Quadro de Players”. O que vamos colocar 

aqui são sugestões e práticas que comprovamos dar 

resultado ao longo dos trabalhos com nossos clientes, 

contudo, os papéis e responsabilidades podem ser 

ajustados e modificados de acordo com a natureza do seu 

negócio e das características das ações levantadas na etapa 

01 de Análise do Usuário Alvo.  

Isto posto, apresentaremos abaixo um quadro sugestivo que 

poderá ser o seu ponto de partida durante o levantamento e 

distribuição dos papéis e responsabilidades dos players. 

 

 
3 Em Gestão de Projetos, chamamos de “Stakeholders” todos os players que, de alguma 
forma, estão envolvidos em um projeto, evento ou atividade. 
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PAPEL RESPONSABILIDADE
ATUAÇÃO 
ESPERADA

COMPETÊNCIAS 
NECESSÁRIAS

PATROCINADOR	

EMPREENDEDOR

ESPECIALISTAS	

EMPREENDEDORES

RESPONSÁVEIS	

PELAS	AÇÕES	ESTRATÉGICAS

EXECUTORES	

DAS	AÇÕES	ESTRATÉGICAS

Acreditamos	que	o	empreendedor	(no	caso,	você)	deverá	

ser	o	patrocinador	e	gestor	de	todas	as	atividades	desta	

mudança.	Este	patrocínio	é	financeiro	e	gerencial.		Caso	

você	não	tenha	competência	para	realizar	este	papel,	você	

deverá	contratar	um	Gestor	de	Projetos.

Garantir	que	as	atividades	estejam	sendo	

entregues	no	prazo	e	prover	tudo	que	for	

necessário	para	o	desempenho	das	

atividades	e	as	entregas	de	valor	esperadas

Visão	sistêmica	e	estratégica,	

monitoramento	e	controle,	

gestão	financeira	e	de	pessoas.

QUADRO DE
PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Estas	pessoas	são	muito	importantes,	pois	elas	já	

empreenderam	e/ou	estão	inseridas	diretamente	no	

mercado	alvo	de	seu	empreendimento.	Eles	têm	algo	que	

você	possa	não	ter:	experiência	e	exemplos	reais	do	que	

pode	dar	certo	ou	errado.		

Aconselhar,	orientar	e	validar	sugestões,	

ideias	e	decisões	juntamente	com	você.	

Deverão	participar	em	todas	as	etapas	do	

projeto	e	apresentar	situações	e	exemplos	

reais	do	mercado	alvo.

Senso	de	propriedade	do	

negócio	alvo,	empatia	ao	seu	

projeto,	espírito	de	equipe,	

orientação	para	o	negócio	e	

orientação	para	o	resultado.

Estes	players	são	igualmente	muito	importantes,	pois	serão	

eles	que	deverão	fazer	acontecer	as	ações	levantadas	

durante	o	Cross	Swot.	Eles	serão	os	responsáveis	por	sua(as)	

ação(ões)	especifica(s).	Você	poderá	poupar	custos	e	tempo	

assumindo	esse	papel	para	todas	as	ações.	Você	só	precisa	

garantir	que	terá	tempo	e	energia	para	fazer	isso,	ok?

Garantir	que	as	ações	estejam	sendo	feitas	

e	entregues	no	prazo	e	qualidade	

esperados.	Ser	guardião	da	qualidade	e	dos	

prazos.	

Liderança	proativa,	empatia,	

organização,	gestão	efetiva	do	

tempo	e	de	atividades,	

conhecer	e	utilizar	softwares	

que	auxiliam	no	gerenciamento	

de	atividades	e	prazos.

São	os	players	que	executarão	as	ações.	Você	poderá	

poupar	custos	e	tempo	assumindo	esse	papel	para	todas	

as	ações.	Você	só	precisa	garantir	que	terá	tempo	e	

energia	para	fazer	isso,	ok?

Realizar	encontros	e	reuniões,	construir	

websites	e	documentos	e	analisar	todo	e	

qualquer	item	que	a	ação	lhes	peça.	Enfim;	

operacionalizar	as	ações.

Proatividade,	comunicação	

efetiva,	senso	de	propriedade	

do	negócio	alvo,	senso	de	

trabalho	em	equipe,	altruísmo,	

resiliência	e	flexibilidade.

 

 

 

 

 

 

 

 

É muito importante ressaltarmos aqui que você poderá 

assumir todos os papéis e responsabilidade de todos os 

players – com exceção dos especialistas – para que o seu 

PAIM seja o mais barato possível, contudo, peço a você que 

analise essa possibilidade com muito carinho e atenção e 

que alinhe tudo isso com sua família (esposa, filhos e 

parentes próximos) para que eles entendam que você deverá 

passar por um período de reclusão e preparo.  
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Caso você perceber que isso lhe trará problemas familiares, 

por favor, estude a possiblidade de contratar um profissional 

para lhe ajudar a planejar e conduzir essa transição, ok? 

 

ETAPA 02 – Passo 03: Gerenciamento dos Players: 

 O Input desse passo é exatamente o Quadro de Papéis e 

Responsabilidades construído no passo anterior. Assim, tudo 

que você deverá fazer é construir um plano de 

gerenciamento dos players e resultados.  

Este plano deverá conter o plano de comunicação que você 

utilizará para verificar periodicamente o andamento das 

atividades dentro do prazo, custo e qualidade acordados. O 

plano de comunicação é fundamental para que você não 

tenha surpresas desagradáveis e possa estar sempre em 

contato com todos os players, sem atrapalhar a 

produtividade dos mesmos. 

Para te ajudar, apresento abaixo uma sugestão de como 

você poderá fazer isso de um modo assertivo e objetivo. Esse 
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PLAYER PLANO DE COMUNICAÇÃO PERIODICIDADE

PATROCINADOR	
EMPREENDEDOR

ESPECIALISTAS	
EMPREENDEDORES

RESPONSÁVEIS	
PELAS	AÇÕES	ESTRATÉGICAS

EXECUTORES	
DAS	AÇÕES	ESTRATÉGICAS

Você	é	o	patrocinador,	contudo,	acreditamos	que	seu	
papel	aqui	é	exatamente	construir	este	Quadro	de	
Gerenciamento	dos	Players.

N/A	(Não	se	Aplica)

QUADRO DE
GERENCIAMENTO DOS PLAYERS

Recomendamos	fortemente	que	você	tenha	reuniões	
presenciais,	pois	esses	players	são	a	base	de	todo	o	seu	
negócio	e	responsáveis	por	validar	ideias	e	tomadas	de	
decisões.	Reuniões	presenciais	são	mais	recomendáveis	
quando	se	trata	de	ideias	e	inovações.

Reunião	presencial	uma	vez	por	semana	juntamente	com	os	responsáveis	
(para	gestão	de	riscos	e	problemas)	e	sempre	quando	necessário;	ex:	
participação	de	alguma	atividade	como	análise	Swot.

Você	poderá	assumir	este	papel,	contudo,	se	você	pode	
contar	com	outros	recursos	para	assumir	este	papel,	
recomendamos	que	você	faça	um	Call	(video call ou	
conference call)	e	reuniões	presenciais	com	todos	os	
responsáveis	juntos.	Isso	pode	ajudar	com	relação	às	
dificuldades	e	dúvidas	de	todos.	

Calls diários	de	30	minutos	no	máximo		e	uma	reunião	presencial	semanal	
de	uma	hora	junto	com	os	especialistas	para	gerenciamento	de	riscos	e	
problemas.

Você	poderá	assumir	este	papel,	caso	contrário,	não	há	
necessidade	de	você	se	reunir	com	todos	os	executores,	a	
menos	que	seja	realmente	necessário	e	emergencial,	afinal	
de	contas,	este	é	o	papel	dos	responsáveis,	que	deverão	
ter	um	bate	papo	diário	com	seus	executores.

Responsáveis	deverão	fazer	Calls diários	de	30	minutos	no	máximo		e	uma	
reunião	presencial	semanal	de	uma	hora	junto	com	seus	executores	para	
gerenciamento	de	riscos	e	problemas,	que	os	responsáveis	apresentarão	no	
encontro	com	os	especialistas.

papel de gestão dos players e suas atividades faz parte de 

suas atribuições como patrocinador empreendedor, 

conforme apresentamos no Quadro de Papéis e 

Responsabilidades logo acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

É altamente recomendável que você entenda que gestão 

dos players não se resume unicamente no monitoramento e 

controle das atividades, ações e entregas, mas sobretudo no 
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gerenciamento efetivo de pessoas. Você deverá ter a 

sensibilidade de liderá-las, orientá-las, desenvolvê-las e 

recompensá-las proporcionalmente à sua responsabilidade. 

Isso promove o engajamento e comprometimento de todo 

o seu recurso desde o início até o final do seu projeto de 

empreendedorismo. 
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COMO PREVER, MITIGAR E ELIMINAR OS RISCOS AO COMEÇAR A EMPREENDER 

CAPÍTULOQUATRO 

 

GESTÃO DE RISCOS 

 

e você veio direto para este capítulo, você precisa 

entender de onde partimos, onde estamos e para 

onde vamos a partir de agora. Estamos descrevendo 

o PAIM, que é uma sigla que representa o seu Plano de 

Arquitetura de Implementação da Mudança. Este plano o 

conduzirá efetivamente através da mudança de um ótimo 

empregado para um empreendedor de sucesso.  

S 
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O PAIM tem 4 etapas, e já descrevemos as duas primeiras no 

capítulo anterior: Etapa 01 - Identificação da Oportunidade 

ou Propósito e Etapa 02 - Os Players da Mudança. 

Assim como mencionei na Etapa 01, Tarefa 05 – Remédios, a 

Etapa 03 será dedicada exclusivamente para o mapeamento 

e gerenciamento de todos os riscos durante o seu processo 

de mudança. Vamos lá?  

 

ETAPA 03: A GESTÃO DE RISCOS 

Ainda há uma confusão na área corporativa entre os 

conceitos: Risco e Problema. Embora sejam muito parecidos, 

conceitualmente falando, eles são completamente diversos 

quanto ao impacto no seu negócio. 

De uma forma bem direta e pragmática, o risco é a 

possibilidade, probabilidade e a visualização de um possível 

problema que possa vir a acontecer. Problema, portanto, é o 

evento, incidente de falha, não conformidade ou fracasso de 

alguma atividade, ação, processo, tecnologia ou ferramenta, 
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que de alguma forma poderá contribuir significativamente 

para a inviabilidade do seu novo negócio.  

E não é por acaso que, depois de lerem algumas estatísticas 

sobre mortalidade de empreendimentos, pouquíssimas 

pessoas decidem empreender.  

Conforme já vimos aqui – nos capítulos anteriores – o índice 

de descontinuidade de novos empreendimentos é altíssimo 

nos seus primeiros anos de vida. Até pouco tempo atrás, 75% 

das empresas abertas não chegavam ao seu quinto ano de 

vida.  

Mas, mesmo assim, a despeito das estatísticas, por que 

algumas pessoas resolvem empreender? Simples; 

o empreendedor tem uma visão diferente do risco que está 

correndo. Por isso que lemos, no capítulo introdutório desse 

livro, a importância de mudar nosso modo de pensar, agir e 

enxergar as coisas ao decidir ser um empreendedor.  

Mas como um empreendedor enxerga as coisas? Em 

primeiro lugar, ele não olha só o que tem a perder, mas, 
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acima de tudo, o que tem a ganhar. Exatamente; são as 

possibilidades de ganho e os benefícios identificados, como 

independência, autonomia ou propósito, que fazem a 

pessoa empreender. E você só pode enxergar isso se 

desenvolver o que chamamos de visão sistêmica.  

Quando o empreendedor consegue mapear as 

oportunidades e suas possibilidades, ele percebe que a 

probabilidade de dar certo é bem maior que os prejuízos. 

Assim sendo, o primeiro passo para desenvolver essa visão 

sistêmica e estratégica, é compreender dois importantes 

elementos que explicam o fenômeno do risco: a 

probabilidade e o impacto. 

A probabilidade é o estudo das chances de ocorrência de 

um resultado, que são obtidas pela razão entre casos 

favoráveis e casos possíveis. É por meio de uma 

probabilidade, por exemplo, que podemos saber desde a 

chance de obter cara ou coroa no lançamento de uma 

moeda até a chance de erro em alguma decisão ou ação 

tomada.  
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Quanto maiores as chances de algo dar errado, maior a 

probabilidade e, portanto, maior o risco. Pode ser um 

elemento importante, mas não é o único. A sua 

probabilidade de tropeçar caminhando de olhos vendados é 

alta, mas, se o impacto é baixo, você até se arrisca, ou seja, 

você não vai perder a vida a não ser que resolva atravessar 

uma avenida movimentada.  

Por outro lado, a probabilidade de uma asa delta cair na sua 

cabeça ao andar na praia é baixíssima, mas o impacto é 

completamente maior. Ou seja, embora o impacto seja alto 

– talvez a perda da vida – você nem considera esse risco 

porque a probabilidade é baixa. 

Quanto ao impacto, a maioria das pessoas entende que se 

trata das perdas consequentes de um problema, mas o 

empreendedor considera impacto a diferença entre ganhos 

e perdas, se algum problema acontecer.  

O impacto mede os resultados de assumir um risco, que 

pode ser positivo ou negativo.  Negativo quando o impacto 
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provoca perdas; e positivo quando você corre um sério risco 

de dar tudo certo e ser feliz.  

Por fim, podemos dizer que andar em um quarto escuro 

representa o risco de tropeçar e se machucar. Ninguém faria 

isso a troco de nada. Mas, se a luz tiver acabado e a vela 

estiver guardada naquele lugar que você sabe exatamente 

onde está – pois previu a probabilidade e a possibilidade da 

luz acabar antecipadamente – o benefício de ter a luz da vela 

enquanto aguarda a energia elétrica poderá eliminar a 

probabilidade alta de tropeçar.  

Tanto a probabilidade quanto o impacto são relevantes no 

desenvolvimento da visão sistêmica durante a gestão de 

riscos, e a partir de agora você entenderá como aplicar esses 

conceitos de uma forma pragmática seguindo os processos 

e utilizando as ferramentas adequadas; pronto para ver o que 

todo mundo viu e enxergar o que quase ninguém enxergou? 

 

ETAPA 03 – Passo 01: Identificação dos Riscos: 
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Antes de iniciar este passo, você terá que ter em mãos, como 

Input os documentos de Output das Etapas 01 e 02. Estes 

documentos te auxiliarão a identificar os riscos iniciais do seu 

empreendimento; note que quando falamos em riscos, 

estamos considerando os riscos positivos e os riscos 

negativos, ok? 

Você deverá perpassar novamente por todos os 4 grupos de 

ações (Etapa 02) – o que otimizar, o que manter, o que 

desenvolver e o que eliminar – e com ajuda da sua equipe 

de especialistas, você deverá levantar todo e qualquer risco 

que conseguir visualizar ou imaginar; isso mesmo, imaginar.  

Os riscos que visualizamos, chamamos de riscos reais, e os 

riscos que imaginamos, mesmo que eles não façam muito 

sentido (a princípio), são chamados de riscos virtuais. 

Este primeiro momento deve ser levado muito a sério e você 

deve criar uma atmosfera de liberdade para que as pessoas 

literalmente “coloquem” para fora tudo o que elas estão 

pensando.  
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Mesmo que alguns riscos levantados sejam “ridículos” e/ou 

irrelevantes, você só terá certeza sobre o que fazer com eles 

no terceiro passo dessa etapa; que é a homologação e 

validação desses riscos. 

A segunda fase desse passo é exatamente agrupar os riscos 

de acordo com os 4 grupos do seu plano de ação (otimizar, 

manter, desenvolver e eliminar). Os riscos identificados em 

cada grupo serão os riscos primários, então, em seguida, 

você deve desdobrar cada risco primário em seus riscos 

secundários; veja o exemplo abaixo: 
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Após levantar todos os riscos primários e secundários de 

cada grupo, é hora de homologar os riscos, ou seja, validar 

os riscos secundários. Esta é a terceira fase deste passo e a 

recomendação nesta fase é estabelecer critérios muito claros 

e que estejam fortemente alinhados com os especialistas na 

hora de validar e/ou eliminar qualquer risco secundário. 

Quando este trabalho estiver pronto para os riscos dos 4 

grupos, é hora de transformar todo esse trabalho em um 

documento de Output. Este documento será o EAR 

(Estrutura Analítica de Riscos). 

 

ETAPA 03 – Passo 02: Análise Qualitativa dos Riscos: 

Este passo se inicia com o documento de Output gerado no 

passo anterior; o EAR (Estrutura Analítica de Riscos). Com o 

documento EAR em mãos é hora de qualificarmos os riscos 

secundários de cada grupo através das perspectivas 

Probabilidade e Impacto – estes conceitos você já conhece, 
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certo? Caso precisar refrescar a memória dê um pulinho no 

início deste capítulo, ok? 

Para gerarmos a perspectiva Probabilidade e Impacto, 

utilizamos a ferramenta MPI (Matriz de Probabilidade e 

Impacto). Veja abaixo um exemplo de MPI: 

 

 

 

 

A probabilidade se encontra no eixo vertical e é 

representada por valores que iniciam em 10% de 

probabilidade de ocorrência até 90% de probabilidade de 

ocorrência. Não faz sentido iniciarmos com menos de 10%, 

pois um índice tão baixo assim não caracteriza perigo ao seu 

negócio. Da mesma forma, não faz sentido finalizarmos este 

eixo em 100%, pois um risco com probabilidade de 100% de 

ocorrência não é um risco, já é um problema eminente que 
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ainda não ocorreu. Ainda sobre a MPI, para facilitar o cálculo, 

transformamos os números fracionários em cardinais, assim, 

30% é representado pelo valor 0,3. 

No eixo horizontal temos os valores referentes ao Impacto, 

que, seguindo o mesmo raciocínio do eixo de Probabilidade, 

se inicia com o valor de 0,1 e se estende até o valor 0,9. 

A área esverdeada abriga os índices de riscos que devem ser 

monitorados, já a área amarela abriga os índices de riscos 

que devem ser controlados. A área laranja abriga os índices 

de riscos que devem ser mitigados, enquanto a área 

vermelha abriga os índices de riscos que devem ser 

eliminados.  

Você saberá, daqui a pouco, como monitorar, controlar, 

mitigar e eliminar os riscos no passo de respostas aos riscos. 

Por fim, este passo se finaliza quando o valor de MPI de cada 

risco é calculado e anexado em seu documento de Output. 

Veja o exemplo abaixo: 
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PLAN – Planejar

1. IDENTIFICAR RISCOS:

 

 

 

 

 

ETAPA 03 – Passo 03: Análise Quantitativa dos Riscos: 

O documento de entrada para este passo é o MPI, o qual foi 

construído anteriormente na Análise Qualitativa dos Riscos. 

Uma vez que já temos os índices qualitativos, é hora de 

calcularmos os índices monetários de cada risco, esses 

índices serão de extrema importância quando você for 

construir seu plano de negócio e entender a viabilidade e 

ROI (Return of Investment4) do seu empreendimento (vamos 

entender melhor tudo isso nos próximos capítulos). 

 
4 Return of Investment: Retorno do Investimento. 
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PLAN – Planejar

Qual o impacto financeiro 
caso este Risco ocorra?

VME = 0,21  X  R$ 5.000,00

VME = R$ 1.050,00

Ao chegar até aqui, você já tem todos os riscos levantados e 

o índice da MPI para cada um deles. Este índice da MPI será 

o ponto de partida para calcularmos o VME (Valor Monetário 

Estimado).  

Para calcular o VME, simplesmente multiplicamos o índice 

MPI pelo valor estimado que este risco custará ao seu 

negócio, caso ele ocorra. Abaixo segue um exemplo prático 

de como calcular o VME. 

 

 

 

 

 

Nós já sabemos que este risco em especial (Baixa Qualidade 

dos produtos e serviços) tem um índice da MPI igual à 0,21; 

conforme análise qualitativa realizada. Também sabemos – 

com ajuda de nossos especialistas – que caso este risco se 
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transforme em uma ocorrência, isso significará um impacto 

de R$ 5.000,00 ao nosso negócio. Isso posto, simplesmente 

multiplicamos os índices e já temos o VME referente a este 

risco.  

Este passo se finaliza quanto todos os riscos levantados de 

todos os 4 grupos receberem seus respectivos índices de 

VME, gerando o documento de Output deste passo. 

 

ETAPA 03 – Passo 04: Atribuição de Respostas aos Riscos: 

O documento de Input para iniciarmos este passo são os 

índices da MPI e VME de cada risco secundário de cada 

grupo do seu mapa de riscos. Uma vez já tendo todos esses 

dados, é hora de atribuir uma resposta para cada risco, caso 

ele ocorra; ou seja, o que você deverá fazer caso o seu risco 

se torne um problema.  

Ter uma resposta ao risco significa ter um plano de ação, ter 

uma classificação ao risco, ter um controle de status desse 
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risco e ter o recurso financeiro pronto e separado para 

resolver seu problema. Simples assim. 

A primeira coisa que você deve fazer para atribuir resposta 

aos seus riscos e convidar seus especialistas para lhe ajudar 

a decidir a ação de correção deste risco. A ação de correção 

pode se classificar em 4 tipos: ações para eliminar, mitigar, 

transferir ou aceitar o risco. 

Você elimina um risco quando você resolve o problema ou 

supre a necessidade que aquele risco apresentava. Tomando 

como exemplo a mesma analogia que colocamos 

anteriormente: você percebeu um risco de perder seus 

clientes em seu E-commerce, pois as pessoas estão 

preferindo muito mais um aplicativo a um website 

convencional.  

Esse é um baita risco, contudo, como parte das informações 

que você levantou na Etapa 01, você já mapeou a possível 

necessidade de construção de um App e sabe exatamente o 

que fazer.  
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Então, você simplesmente deverá engajar alguns 

desenvolvedores para construir um maravilhoso aplicativo e 

Bingo! Você acabou de eliminar esse risco. 

Você mitiga um risco quando você sabe o que fazer, quem 

procurar ou como resolver o problema; caso ele ocorra. 

Neste caso, o risco não foi eliminado, contudo, você já tem 

um plano de ação e recursos de prontidão para “atacar” o 

problema.  

Ok, vamos aplicar na prática esse conceito: imagine que um 

outro negócio Pet apareceu em seu ecossistema e começou 

a impactar seu público alvo através do fator “Novidade”. 

Bem, você com certeza já previu esse risco como sendo um 

novo entrante5, então, como resposta, você já criou um novo 

produto ou serviço (como acupuntura veterinária) e só vai 

disponibilizá-lo ao mercado quando aparecer algum 

concorrente em potencial. Esse será o seu diferencial 

competitivo e você voltará a ser Share of Mind6 de seus 

 
5 Recomendamos você estudar as 5 Forças de Porter para saber como lidar com novos 
concorrentes. 
6 Você poderá entender melhor como eliminar concorrência através da Inovação em 
nosso curso de Gestão da Inovação; fique ligado em nosso Website. 
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clientes. Pronto, seu risco foi mitigado, embora não 

eliminado, pois, estrategicamente falando, não é 

interessante que isso aconteça agora. 

Você transfere um risco quando a resolução do problema 

estiver atrelada à um terceiro. Exemplo: você percebeu que 

seria muito interessante abrir uma loja física em um bairro 

específico, onde há a maior concentração de seus clientes 

potenciais. Contudo, o bairro não é um dos melhores da 

cidade e a taxa de criminalidade é muito alta. O que fazer 

caso sua loja seja assaltada? Simples; transfira esse problema 

para uma seguradora, eles terão a obrigação de cuidar desse 

risco e ainda mitigá-lo. Eliminá-lo seria impossível; uma vez 

que não faz parte dos seus planos estratégicos tirar sua loja 

daquele bairro. 

Por fim, você aceita um risco quando você não tem controle 

algum sobre ele. Vale a pena ressaltar que aceitar um risco 

não é simplesmente fazer nada, mas atribuir uma série de 

respostas e ações para este risco, caso ele ocorra.  
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Exemplo: você não pode controlar as variações de mercado 

ou uma possível crise. Desta forma, este é um risco que você 

precisa aceitar. Mas o que fazer caso este risco se torne 

realidade? Neste exemplo, uma resposta para este risco 

seria guardar um percentual mensalmente de sua margem 

contributiva para que você tenha fluxo de caixa quando uma 

possível crise bater em sua porta. 

Veja: você aceitou o risco e se preparou para ele. A boa 

notícia é que os riscos que aceitamos sempre serão aqueles 

com menor probabilidade, o que é um ponto positivo, pois 

você terá tempo de resposta.  

Assim sendo, com todas essas informações levantadas até 

agora, você poderá fechar o Output desse passo; o 

documento PAR (Plano de Ação e Resposta) para cada risco, 

juntamente com seu índice MPI, seu VME, sua Classificação, 

seu Status e a Ação de Correção. Veja o exemplo abaixo: 
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DO – Executar

30% | R$ 4.250,00 | Contratar fornecedor do mercado 
Chinês para Inovação, compra e shipping | Transferido

15% | R$ 8.000,00 | Separar 5% dos lucros para 
visitação de feiras e viagens internacionais. | Mitigado

21% | R$ 1.050,00 | Apresentar produtos e serviços de 
produção própria | Eliminado

DESENVOLVER
FRAQUEZAS - OPORTUNIDADES

Único 
Fornecedor

Concorrência 
Muito Forte

Altas Taxas 
de Serviços

Ausência de 
Médico Vet.

Acupuntura 
Veterinária

Necessidade 
de um App

Risco Secundário  01 – Perda de força de barganha.

Risco Secundário 02 – Dificuldade de obter novos produtos.

Risco Secundário 03 – Baixa qualidade dos produtos e serviços.

 

  

 

 

 

ETAPA 03 – Passo 05: Monitoramento dos Riscos: 

Este é nosso último passo para Gestão de Riscos. Para 

iniciarmos este passo, você deverá ter em mãos o 

documento de Output do passo anterior; o PAR (Plano de 

Ação e Respostas).  

O PAR é praticamente a sua bola de cristal para que você 

possa ter o mínimo controle do futuro de seu negócio. E 

acredite; é exatamente isso que estou falando. 

Não adianta você ter todos os riscos e suas respostas 

mapeadas se você guarda isso tudo em sua gaveta. Ele deve 

ser posto à vista de todas as pessoas envolvidas em seu 
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negócio e deve ser periodicamente revisitado – isso é o que 

chamamos de: Gestão de Riscos. 

Para que isso aconteça efetivamente, você deverá construir 

um QGV (Quadro de Gestão a Vista). Sendo muito 

pragmático, esse QGV será exatamente o seu PAR 

transformado em um grande quadro que você afixará em 

uma parede estratégica de seu escritório ou 

estabelecimento.  

Sugerimos que os riscos, bem como suas respostas e planos 

de ação sejam escritos em Post-its® de modo que você 

possa gerenciá-los melhor movendo e retirando os itens do 

seu PAR. Veja o exemplo abaixo: 

 

 

 

 

(Figura 10: Exemplo de um QGV – Quadro de Gestão à Vista.) 
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É muito importante que cada risco tenha um dono; ou seja, um 

responsável para garantir periodicamente que o mesmo esteja 

absolutamente em controle. Controlar o risco significa 

acompanhá-lo periodicamente, pois em algumas situações o 

próprio tempo, por si só, pode eliminar ou mitigar um risco.  

Exemplo: aquele risco de haver apenas um fornecedor para o 

seu empreendimento poderá ser eliminado automaticamente 

se na área industrial de sua cidade algumas indústrias Pet se 

estabeleceram da noite para o dia. Pronto! Risco eliminado. Por 

outro lado, o tempo também poderá trazer novos riscos, como 

aumento de taxas, novos entrantes, obsolescência do negócio 

e etc. 

Mas o PAIM não para por aí; os próximos capítulos serão 

dedicados para as suas últimas etapas; aquelas relacionadas 

diretamente ao negócio. Preparado?  
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É HORA DE COMEÇAR A ESTRUTURAR A INTELIGÊNCIA DO SEU NEGÓCIO 

CAPÍTULOCINCO 

 

PLANO DE NEGÓCIOS  

 

m negócios – assim como em tecnologia – dizemos 

haver duas grandes dimensões: o front-end e o 

back-end. O front-end se refere a tudo aquilo que é 

disponibilizado para o público alvo, ou seja; produtos, 

serviços, promoções, brindes, descontos e etc.  

Por outro lado, consideramos como back-end, toda a 

“programação” e inteligência que está por trás do seu 

negócio, ou seja; o motor que faz seu empreendimento girar. 

Exemplos: as ideias e inovações que fazem seu negócio ser 

E 
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sustentável, as ferramentas e processos que fazem seu 

negócio ser gerenciável e os números e dados que fazem seu 

negócio ser monitorado e controlado.  

Sim, existe muito, mas muito mais no back-end, que no front-

end. E é assim que deve ser. Gosto muito da imagem abaixo, 

pois na minha opinião, exemplifica muito bem o conceito de 

back-end, veja: 

 

 

 

 

(Figura 11: Conceito de front-end e de back-end.) 

Há muita inteligência no back-end de um negócio de 

sucesso, e tudo começa com um razoável e efetivo plano de 

negócios. Vou lhe dar um exemplo prático: 
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Você possivelmente conhece ou já ouviu falar do aplicativo 

Nike Run Club, certo? 

 

 

 

 

 

(Figura 12: Aplicativo Nike Run Club – Um ótimo exemplo de Back-end Business.) 

O App Nike Run Club tem as ferramentas que você “precisa” 

para correr melhor, incluindo acompanhamento de corrida 

com GPS; desafios de distância semanais, mensais e 

personalizados; planos de treinamento personalizados para 

você alcançar seus objetivos; e motivação ininterrupta de 

seus amigos, pois o App também é uma rede social.  

Com este App, você pode alcançar seus objetivos e se 

divertir ao mesmo tempo. Sabe por quê? Veja algumas das 

características que fazem o Nike Run Club ser tão especial: 
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- Compatibilidade completa com dispositivos Android e iOS. 

- Acompanhamento e armazenamento de suas corridas. 

- Desafios globais e personalizados. 

- Planos de treinamento personalizados. 

- Troféus e medalhas para celebrar suas conquistas. 

- Competições com outras pessoas nas classificações. 

- Incentivo de amigos durante a corrida. 

- Compartilhamento das suas corridas com todo o mundo. 

- Personalização das publicações de atividades, podendo 

adicionar fotos, estatísticas e notas.  

E o mais incrível de tudo isso, é que este App é DE GRAÇA!!! 

Mas como isso é possível? Como pode haver alguma coisa 

como este App de graça? Bem, gostaria de começar 

respondendo que tenho poucas certezas nesta vida, mas 

uma eu posso te dizer com convicção: no mundo dos 

negócios não existe coisa alguma que seja de graça, muito 

menos este App. 
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Mas se o usuário não paga, quem paga? Para não ficar ainda 

mais confuso, vamos responder estas perguntas utilizando o 

conceito de back-end business. 

Um dos recursos, que propositalmente não é divulgado 

acima, é você criar e sincronizar sua conta pessoal de 

streaming de música; como Apple Music e Spotify. Isso 

mesmo: você pode correr enquanto escuta suas playlists 

favoritas. E é bem daí que sai todo o lucro deste App. 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 13: Aplicativo Nike Run Club possui conexão com Apple Music e Spotify.) 
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Milhares de pessoas acabam abrindo uma conta premium no 

Spotify e na Apple Music para poderem ter a liberdade de 

baixar suas músicas favoritas e então “turbinar” seu 

momento de corrida.  

Para vocês terem uma ideia, até o momento em que escrevo 

sobre este App, a Apple Music já faturou 3.2 bilhões de reais 

e a Spotify cerca de 1.4 bilhões de reais.  Um outro exemplo 

é a cantora Taylor Swift, que já faturou algo em torno de 

US$648.000 com sua música "Shake It Off", o que gerou 

cerca de 46.3 milhões de "streams". Incrível não? 

E a Nike? O que ela ganha com seu App “Gratuito”?  De 

acordo com o relatório da pesquisa realizada pela Intervozes 

com o apoio da Ford Foundation em 2018, intitulada 

“Monopólios Digitais”, a Nike já faturou cerca de 162 bilhões 

de reais com produtos digitais. Isso é back-end business. O 

melhor, aparentemente, é de graça! 

É no back-end que desenvolvemos estratégias como gerar 

no público alvo a necessidade e o desejo de comprar algo. 

E se eu pudesse dar uma dica a você, eu lhe diria para 
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explorar bastante a venda de desejos. Mas por que digo 

isso? Muito simples; pense em algum produto que você 

precisa ou necessita... pensou? Muito bem; ele não é caro, 

você o encontra em vários lugares e existe muitos outros 

produtos semelhantes a esse.  

Agora, pense em algum produto que você deseja... pensou? 

Ao contrário do exemplo anterior, esse produto é caro, não 

está disponível em qualquer loja e não há muitas pessoas 

que tem esse produto (mesmo porque, se este produto fosse 

acessível a todo mundo, não iria ter muita graça tê-lo.) 

Steve Jobs já dizia: “As pessoas não sabem o que elas 

querem, até mostrarmos a elas”.  Sabe como se faz isso? 

Exatamente; no back-end. A empresas estão, a todo tempo, 

pensando em como gerar desejos e necessidades nas 

pessoas, de modo que você diga a si mesmo: “como 

conseguia viver sem isso até agora? “ Simples; você, de fato, 

nunca precisou disso para viver.  

Veja a publicidade abaixo. Podemos ler o seguinte: “Com 

botão de controle ‘touch’”. Trata-se de uma lavadora que era 
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Como que os primeiros laptops 
eram vendidos, sendo que 
eram tão grandes e pesados?

mais cara do que as outras porque tinha um diferencial 

competitivo, um sistema de controle “touch”. As donas-de-

casa, poderiam perfeitamente viver o resto de suas vidas 

felizes, mas a Samsung decidiu gerar uma nova necessidade 

que vai ao encontro de todo o desejo de uma dona-de-casa 

moderna: um novo sistema de controle “touch”.  

 

 

 

 

 

(Figura 14: Uma lavadora de roupas dos anos 60 e uma lavadora de hoje.) 

Você pode até dizer: isso sim é um sistema “touch” de 

verdade! Mas muito provavelmente os seus netos não 

concordarão com você, pois talvez, isso já esteja 

completamente obsoleto. Veja o próximo exemplo abaixo: 
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Como que os primeiros laptops 
eram vendidos, sendo que 
eram tão grandes e pesados?

 

 

 

 

 

(Figura 15: O conceito de laptop mudou muito ao longo dos anos.) 

Resgatando a famosa frase de Steve Jobs que citamos acima, 

empresas como Sony e Apple, conseguiram instalar uma 

nova necessidade e instigarem o desejo de seus 

consumidores através da criação de laptops extremamente 

portáteis.  

Os primeiros laptops surgiram entre os anos 1981 e 1983, e 

o principal diferencial competitivo de um laptop – em 

comparação ao PC (Personal Computer) convencional – era 

exatamente a facilidade e a flexibilidade de carregar seu 

computador facilmente de um lugar para o outro quando 

necessário; mas sendo muito sincero, não precisávamos 
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carregar nosso computador em uma pasta ou até mesmo no 

bolso. Veja a foto abaixo: 

 

 

 

 

(Figura 16: Sony Vaio P Series.) 

Dependendo do objetivo estratégico as coisas devem ficar 

maiores, como é o caso dos nossos televisores, que ao 

passar dos anos aumentou significativamente. Mas também, 

pode ser que a tendência seja diminuir as coisas, e isso 

depende muito de como a estratégia de despertar o 

interesse e o desejo no público alvo foi concebida.  

Antigamente era muito bom chegar em casa, sentar-se 

confortavelmente em uma poltrona e escutar uma bela 

música enquanto se tomava alguma coisa para relaxar.  
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20 cm comportava 90 minutos 
de música. Hoje, é necessário 
apenas 3 cm para comportar 
mais de 19.520 minutos.

Hoje, algumas indústrias de tecnologia nos convenceram de 

que música também se escuta enquanto caminhamos ou 

fazemos qualquer outra coisa, e ainda sem perturbar a 

pessoa ao lado, pois você estará usando fones de ouvido.  

Desta forma, a portabilidade passou ser um fator crítico de 

sucesso, fazendo com que os aparelhos de reprodução de 

música ficassem ainda menores! Veja o exemplo abaixo: 

 

 

 

 

 

(Figura 17: Walkman vs. iPod Shuffle.) 

Se você parar um pouco para pensar, 19.520 minutos de 

música equivale a 13 dias e meio ininterruptos de música. Eu 

não sei se seria possível alguém fazer uma viagem, ou até 
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mesmo se engajar em alguma atividade de 13 dias e meio 

ininterruptos. Talvez, você nem consiga ouvir as 4.880 

músicas que cabem em 19.520 minutos. E por fim; por que 

tem que ser tão pequeno assim?  

O back-end é basicamente responsável por duas frentes; a 

inovação e a instalação da necessidade desta inovação. Não 

basta apresentar algo completamente novo ao mercado, 

devemos convencer nosso público alvo de que aquilo 

mudará a vida dele. 

Assim sendo, diante de todo este cenário apresentado 

acima, acredito que estamos prontos para conhecer a Etapa 

04 do seu PAIM, onde abordaremos apenas um aspecto do 

back-end; o seu plano de negócio. Ele é o principal 

documento de análise para você verificar quão viável e 

aderente o seu negócio poderá ser. Preparado? 

 

ETAPA 04 – PLANO DE NEGÓCIO 
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Um pano de negócio basicamente possui duas perspectivas: 

as Forças Internas e as Forças Externas. Por isso que para 

iniciar este trabalho, você deverá ter em mãos o seu Mapa 

de Valor e Perfil do Cliente, que apresentei como Output da 

Etapa 01, conforme imagem abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mapa acima se encaixará perfeitamente em nosso plano 

de negócios. Você verá! 
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Através da perspectiva das Forças Internas, analisaremos a 

estrutura de custo, atividades chaves, recursos principais e 

parceiros chaves. E através da perspectiva das forças 

externas, analisaremos o seu segmento de clientes, a 

abordagem de relacionamento com o seu segmento de 

clientes, os canais entre o seu negócio e o seu cliente e seus 

fluxos de receita. 

Para que isso seja possível, precisamos ter uma estrutura de 

referência, que é exatamente a sua proposta de valor, ou 

seja; que valor, benefícios e vantagens você entregará ao seu 

cliente em troca do dinheiro dele. E estas informações estão 

exatamente no Mapa de Valor e Perfil do Cliente logo acima. 

Antes de iniciar o primeiro passo, é muito interessante que 

você tenha uma visão sistêmica da estrutura do plano de 

negócio que estamos propondo aqui, a qual acreditamos ser 

a mais simples e pragmática para novos empreendedores, 

bem como para aqueles que já começaram a empreender.  

Há muito para estudarmos e compreendermos sobre 

Inteligência de Negócio e Planos de Negócios, contudo, 
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para não fugirmos do foco desse material – que são os 

primeiros passos daqueles que decidiram empreender – não 

vamos desdobrar com mais profundidade tais conceitos, 

bem como suas ferramentas e processos.  

Para que você tenha uma visão holística do que abordaremos 

aqui, preparei dois quadros conceituais que você encontrará 

logo abaixo. O primeiro quadro é uma estrutura de como 

você poderá organizar seu plano de negócio. Já o segundo 

quadro, exemplifica como as Forças Internas e as Forças 

Externas impactam sua estrutura de negócio.  

Saber compreendê-las e considerá-las na hora de desenhar 

estrategicamente o seu negócio, é garantir que as forças 

sejam otimizadas e as fraquezas eliminadas. Veja: 
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(Figura 18: Plano de Negócio estruturado pelo conceito “Canvas”.) 

 

 

 

 

 

  

 

(Figura 19: As perspectivas do Plano de Negócio – Forças Internas e Forças Externas.) 
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ETAPA 04 – Passo 01: Proposta de Valor: 

Como já mencionado acima, a estrutura de referência de 

todo o seu plano de negócios será o seu Mapa de Valor e 

Perfil do Cliente.  

Valor, é todo o serviço e/ou produto, quer seja ele tangível 

ou intangível, que o seu cliente receberá. É a sua proposta 

de valor que convencerá o seu cliente a “injetar” dinheiro – 

também chamado de “fluxo de recita” – no seu 

empreendimento. 

Resgatando o nosso exemplo do negócio Pet, podemos 

dizer que este valor poderá ser físico e tangível, como 

medicamentos e “roupinhas” para cães e gatos, ou até 

mesmo não físico e intangível, como uma consulta veterinária 

e aconselhamentos.  

O importante é ter em mente que além dos serviços e 

produtos chamados commodities7, você deverá inserir todo 

o seu diferencial competitivo (em produtos e serviços) que 

 
7 Serviços que todo o negócio veterinário precisa ter. 
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você foi capaz de levantar durante o processo de construção 

do seu Mapa de Valor e Perfil do Cliente, conforme imagem 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 20: Encaixe final do Mapa de Valor e Perfil do Cliente no Plano de Negócios.) 
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Através da perspectiva das forças internas, você estruturará 

seus produtos e/ou serviços por meio de 3 frentes; os 

benefícios do seu produto, as características do seu produto 

e a experiência que o seu produto oferece aos seus clientes. 

Para determinar os benefícios, você poderá se orientar pela 

seguinte pergunta: Que resultados positivos e satisfatórios o 

meu cliente terá em consumir meu produto, de modo que 

eu o possa fidelizar?  

Para determinar as características do seu produto e/ou 

serviço, você poderá se orientar pela seguinte pergunta: 

Qual será o design do meu produto e/ou serviço? Ou seja; 

quais serão as características do seu produto que 

despertarão o desejo de ser conhecido e experimentado. 

A terceira frente de produtos e serviços é exatamente a 

experiência de consumir o seu produto. Mas o que é isso? 

Para responder essa pergunta quero convidá-lo a conhecer 

um pouco da história de um dos maiores fabricantes de 

motocicletas do mundo; a Harley-Davidson. 
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Desde a criação do primeiro modelo de motocicleta, em 

1903, a Harley-Davidson já passou por quatro gerações da 

família. Contudo, nos anos 70 a fábrica foi vendida para o 

grupo AMF, que com intuito de reduzir custos e aumentar a 

margem contributiva, acabou reduzindo a qualidade dos 

produtos.  

Como consequência, as motocicletas ficaram ultrapassadas 

em tecnologia, apresentavam muito vazamento de óleo e 

quebravam com muita frequência. 

Até que no início da década de 80, a família Davidson, 

juntamente com um forte grupo de investidores, comprou de 

volta a fábrica pelo valor de US$ 80 milhões. Não demorou 

muito e o valor da compra foi recuperado e multiplicado em 

quase 100 vezes, se transformando em um lucro de US$ 7,5 

bilhões.  

O que mais me admira é como eles conseguiram fazer isso. 

Eles, simplesmente, proporcionaram a melhor experiência 

de se ter uma motocicleta Harley-Davidson, considerando 3 

diferentes perspectivas: 
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VISUAL: A fábrica decidiu que deveria resgatar a identidade 

visual de uma Harley-Davidson, mantendo as mesmas 

proporções, dimensões, cores e formatos. 

PRAZER: A posição do piloto, a altura e formato dos guidões, 

bem como o assento e suspensões, proporcionariam um real 

prazer em pilotar a motocicleta. 

SOM DO MOTOR: O motor deveria manter o mesmo som 

forte e marcante das primeiras motocicletas – que, inclusive, 

foram utilizadas na segunda guerra mundial – o chamado 

“Som Potato8”. 

 

 

 

 

(Figura 21: Harley-Davidson Spotster 1200.) 

 
8 O som da palavra inglesa “Potato”, que significa “Batata”, lembra o som que o 
motor das motocicletas faz. 
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Depois da decisão da Harley-Davidson em investir na 

experiência do usuário, impressionantes resultados 

aconteceram. Hoje, a fábrica continua com um ótimo 

prestígio. O aço das motocicletas é mais caro que o titânio e 

a fibra de carbono de seus concorrentes, e o som do motor 

foi patenteado. E isso não é tudo; suas ações em Wall Street 

variam de US$ 40,00 a US$ 70,00 e a marca passou a valer 

mais de US$ 3 bilhões. 

A experiência que o seu cliente terá ao consumir seu produto 

deve ser muito mais que uma simples sensação, deve ser um 

evento marcante, de modo que ele queira passar por esta 

experiência novamente.  

Investir na experiência do seu usuário é um trabalho 

consultivo e não meramente transacional; o que significa que 

você deverá conhecer seu público alvo e ajustar sua proposta 

de valor considerando não apenas o seu produto, mas o que 

acontece com o seu cliente desde o momento que ele 

conhece o seu empreendimento até o momento que ele 

retorna para consumi-lo novamente. Você poderá desenhar 
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como fazer isso utilizando 4 frentes; desejos, necessidades, 

medos e possíveis substitutos. 

De modo particular, gosto muito de abordar sempre os 

desejos e necessidades juntos, pois um se refere ao seu lado 

emocional, enquanto o outro, ao seu lado racional. Posso ser 

um pouco mais claro. 

O nosso cérebro ainda é um dos órgãos mais complexos de 

nosso corpo. Ele tem cerca de 160.000 Km de veias 

sanguíneas – o suficiente para dar a volta na Terra quatro 

vezes. Se nosso cérebro fosse um HD externo, ele teria 4 TB 

de informação; isso equivale a 4.000 GB de informação – 

daria para armazenar quase 2,5 milhões de músicas digitais 

em alta qualidade. Para que tudo isso funcione 

perfeitamente junto com 100 bilhões de neurônios, o 

cérebro consome mais de 20% de todo o oxigênio do nosso 

corpo.  

E tudo isso é agrupado em 3 grandes partes: O neocortex, o 

sistema reptílico e o sistema límbico. Veja a imagem abaixo: 
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NEOCORTEX

SISTEMA LÍMBICO

SISTEMA REPTÍLICO

  

 

 

 

(Figura 22: Os 3 principais grupos cerebrais.) 

O neocortex é responsável pelo processo lógico, racional e 

reflexivo. O sistema reptílico é responsável pelas ações 

instintivas e de sobrevivência, como os batimentos 

cardíacos, o processo respiratório e assim por diante. Já o 

sistema límbico é responsável pelas emoções, desejo e 

paixões. 

O interessante é que durante muito tempo, pensava-se que 

as decisões eram impulsionadas pelo neocortex; lógico, 

não? Pois bem... essa informação é cientificamente 

comprovada como errada. Nossas decisões são tomadas 

pelo sistema límbico, isso significa que para convencer 

alguém, você deve emocionar essa pessoa. E como se faz 

isso? Simples, venda o que seu cliente deseja, e entregue 

junto o que ele precisa. 
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Atender o desejo do seu cliente é proporcioná-lo uma 

experiência inesquecível com relação ao seu produto, ao 

passo que atender suas necessidades, torna o seu produto 

funcional e relevante.  

Então, quando você for analisar seu cliente pela perspectiva 

dos desejos, tenha sempre em mente a seguinte pergunta: 

Como meu produto poderá ir ao encontro do sistema 

límbico do meu público alvo? Ou seja; quais são os fatores 

críticos que emocionarão o meu cliente para que ele decida 

pela compra do meu produto e/ou serviço?  

E na hora de analisar seu cliente pela perspectiva das 

necessidades, pergunte-se sempre: Quais são os fatores 

funcionais e relevantes que trarão o resultado esperado pelo 

meu cliente?  

Também é importante compreender que você deverá 

descobrir quais são as necessidades ocultas de seu cliente, 

ou seja; aquilo que você sabe que vai funcionar ou dar certo 

para ele, mesmo que o mesmo não faça a menor ideia; 

exemplo: você poderá vender um produto veterinário que 
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seja mais barato, contudo, mais eficaz. Você pode perder um 

pouco de margem contributiva, contudo, reterá seu cliente 

por um bom tempo. 

A terceira frente é relacionada aos medos que o seu cliente 

poderá sentir quando mudar para o seu produto e se deparar 

com a realidade de ter feito uma má escolha. Para que isso 

não aconteça, na hora de determinar seus diferenciais 

competitivos tenha sempre em mente a seguinte pergunta: 

Quais são os riscos que o meu cliente terá ao mudar para o 

meu produto? Mapeie esses riscos, utilizando o processo de 

gestão de riscos que você já aprendeu aqui, e tente eliminá-

los. 

Por fim, a quarta frente aborda algo muito importante; 

possíveis produtos e/ou serviços que “roubarão” o seu 

cliente. Você precisa estar sempre preparado para os 

“ladrões de clientes”, e se você estiver constantemente 

antenado sobre os hábitos, tendências e o consumo padrão 

de seus clientes, não precisará se preocupar tanto.  
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Sempre se pergunte: O que o meu cliente atualmente 

compra, consome e faz? Isso lhe dará uma estrutura de 

referência para que você coloque o seu produto e/ou serviço 

sempre a um passo a frente de seu concorrente. Lembre-se: 

na maioria das vezes você não precisará ser melhor que o seu 

concorrente, você precisará apenas ser diferente 

(experiência do usuário). 

Uma vez terminada esta análise, você poderá, 

tranquilamente, listar toda a sua proposta de valor, ou seja; 

o que você entregará de relevante para o seu cliente. Esta 

lista será a sua PV (Proposta de Valor) e será a estrutura de 

referência para todos os demais passos do seu plano de 

negócio; que envolve as perspectivas das forças internas e 

externas. 

Para que você sempre tenha uma visão sistêmica e saiba de 

onde estamos partindo e para onde pretendemos chegar, 

sempre ao final de cada passo vamos disponibilizar a parte 

finalizada de seu plano de negócio; lembrando que estamos 

tomando como exemplo o nosso negócio Pet. Veja a 
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imagem abaixo referente ao primeiro passo; sua Proposta de 

Valor: 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 04 – Passo 02: Atividades, Recursos e Parceiros: 

Para iniciarmos este passo, é muito importante que você tenha 

em mãos o Output do passo anterior; o seu PV, que é 

simplesmente o “o que” da sua proposta de valor. Contudo, 
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isso não é o bastante. Precisamos saber agora “como” faremos 

isso. 

Quando falamos em uma lista de valores, automaticamente 

devemos pensar em 3 variáveis: Atividades-chave, Recursos-

Chave e Parceiros-chave.  

Atividades-chave são todas as ações que você e/ou sua equipe 

deverão executar para que o valor seja entregue ao seu cliente, 

tais ações poderão ser operacionais, gerenciais ou estratégicas.  

Os Recursos-chave são os meios materiais ou 

humanos utilizados para realizar os itens da sua proposta de 

valor, de modo que atendam os desejos e necessidades do seu 

cliente. Estes recursos poderão ser: 

RECURSOS NATURAIS: são aqueles que provêm da natureza, 

como os solos, minerais, vento, água, sol, etc. 

RECURSOS HUMANOS: são constituídos pela mão de obra, ou 

seja; o trabalho (físico ou mental) realizado pelo ser humano na 

produção de valor. 
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RECURSOS FINANCEIROS: são representeados pela moeda em 

sua forma tangível como dinheiro, cartas de crédito, ou 

intangível como títulos, ações, débitos a receber etc. 

CAPITAL: consistem nos bens físicos criados pelos homens que 

contribuem para a produção de outros bens, como 

computadores, carros, telefones celulares, etc. 

E por fim, um dos itens mais importantes do seu plano de 

negócios; seus fornecedores e parceiros. São eles que 

contribuem significativamente para a sustentabilidade da sua 

cadeia de suprimentos e para a sustentabilidade do seu 

negócio.  

São seus Parceiros-chaves que o ajudarão significativamente a 

viabilizar o valor do seu empreendimento ao seu público alvo. 

Veja o exemplo abaixo: 
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O Output desse passo é o PIN (Plano Interno de Negócio), que 

será o Input para o próximo passo; os elementos externos. 

 

ETAPA 04 – Passo 03: Segmentação de Clientes, 

Relacionamento e Canais: 

Para iniciarmos este passo, é muito importante que você tenha 

em mãos o Output do passo anterior; o PIN (Plano Interno de 

Negócio). Com base no PIN, poderemos levantar todos os itens 
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relacionados à perspectiva das Forças Externas. O primeiro 

deles é exatamente a Segmentação de Clientes, ou seja, quem 

é o seu público alvo e qual é o produto certo para cada 

segmento do seu público alvo. 

Para um empreendimento ter sucesso, você deve restringir ao 

máximo o seu público alvo por valor agregado a ser entregue. 

É uma grande ilusão você pensar que produtos de segmentação 

generalizada poderá alcançar ainda mais pessoas. Podemos 

provar isso com um simples exemplo. 

Imagine que você esteja sofrendo de uma tremenda enxaqueca, 

a ponto de você decidir ir até a farmácia e comprar alguma coisa 

para tomar.  

Enquanto você procura o seu remédio habitual para 

enxaquecas, como o Doril Enxaqueca, você se depara com uma 

embalagem verde de um remédio fitoterápico que você nunca 

viu antes como o seguinte rótulo: Cura Tudo.  

Sendo muito sincero, qual desses dois remédios você teria a 

maior propensão a comprar? 
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(Figura 23: Para problemas específicos, o melhor são soluções específicas.) 

Interessante que segmentação é exatamente focar o produto 

certo para o usuário alvo certo. Uma pessoa que habitualmente 

só consome remédios para enxaquecas, não vai se interessar 

pelos remédios que curam alergia de pele; muito menos por 

alguma coisa incerta e generalizada.  

O segundo item da perspectiva das Forças Externas, é 

exatamente que tipo de relacionamento você deverá criar 

juntamente com seu cliente. Acredito muito que só através do 

relacionamento que você terá acesso a informações 

privilegiadas, como preferências, indicações de amigos 

interessados, datas de aniversário, hobbies e muito mais.  
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Tais informações privilegiadas lhe possibilitarão customizar seu 

produto, seu mix e seus serviços. Conhecendo a dor, você 

poderá oferecer o remédio certo, ok? 

Vale a pena lembrar que em alguns casos, sua segmentação de 

clientes deverá considerar seus clientes primários e secundários. 

O exemplo de negócio que estamos considerando aqui nos 

possibilitará um bom exemplo; neste cenário, o seu cliente 

primário serão os donos dos Pets, enquanto seus clientes 

secundários, serão exatamente os bichinhos de estimação. Não 

se esqueça que os animais têm preferências, e seus donos 

sabem muito bem quais são elas. 

Por fim, você precisa determinar quais serão os canais de acesso 

que levarão o seu empreendimento ao o seu público alvo; o que 

chamamos de Push Channel e os canais que levarão o seu 

público alvo à sua Proposta de Valor; o que chamamos de Pull 

Channel.  

Você poderá utilizar canais virtuais, como redes sociais e 

publicidades, ou canais não virtuais, como visitas, um carro Pet-
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PARCEIROS ZATIVIDADES VALOR
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CANAIS

móvel, que fará serviços em domicílio e de delivery. Veja o 

quadro conceitual abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

O documento de Output deste passo é o PEN (Plano Externo 

de Negócio), que será, juntamente com o documento PIN, os 

Inputs para o próximo passo. 

 

ETAPA 04 – Passo 04: Centro de Custo e Receita: 
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Para iniciarmos este passo, é importante que você tenha em 

mãos os documentos PIN e PEN, ou seja; a visibilidade interna 

e externa do seu plano de negócio.  

Todo o negócio precisa ter um lastro, além dos produtos. Este 

lastro será a base de todo o seu negócio. Esta base é dividida 

em duas partes igualmente importantes, são elas: Estrutura de 

Custos e Fluxos de Receitas. 

Você não terá dificuldades para compreender os conceitos 

dessas duas partes, contudo, embora simples, elas são muito 

importantes, pois trata-se da saúde financeira do seu negócio. 

A Estrutura de Custo faz parte da perspectiva interna do seu 

Plano de Negócios, e simplesmente se refere ao custo de todos 

os recursos necessários que foram identificados em seu plano 

de negócio.  

Se você deve custear treinamentos de pessoas, ou a compra de 

um automóvel, ou algum material de trabalho como canetas ou 

computadores, isso entra em sua Estrutura de Custo. 
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Também faz parte da sua Estrutura de Custos todas as despesas 

para manter o seu negócio. Diferente do dinheiro destinado a 

investimentos, despesa é todo aquele recurso que você 

compromete para a manutenção do seu empreendimento.  

Enquanto o dinheiro pago à investimentos pode voltar para 

você em forma de lucro, o dinheiro pago em despesas nunca 

retorna em forma de lucro, mas em forma de produtividade. 

Por outro lado, os Fluxos de Receita, é toda a margem 

contributiva que você terá na venda dos itens da sua Proposta. 

A margem contributiva é a quantia em dinheiro que sobra da 

receita obtida através da venda dos seus produtos, serviços ou 

mercadorias (itens da sua proposta de valor) após retirar todos 

os gastos da sua Estrutura de Custos que poderão ser 

compostos por custos variáveis e/ou despesas variáveis.  

Tal quantia é que irá garantir a cobertura do custo fixo e 

do lucro, após o seu empreendimento ter atingido o Ponto de 

Equilíbrio, o que chamamos de break-even. 
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PARCEIROS ZATIVIDADES VALOR
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banho e 
tosa.

Clínica.

Acupuntura.

Website
Produtos.

Banho/Tosa Clínica Acupuntura e-Commerce

e-Commerce

Veterinária

Estética

O break-even é um excelente indicador para que você visualize 

a viabilidade do seu empreendimento; isso significa que a sua 

Estrutura de Custo deve ser sempre menor que seus Fluxos de 

Receitas.  

Por isso que é muito importante que você possa contar com 

ajuda de especialistas e profissionais para levantar dados e 

números fidedignos à realidade do mercado e não ser pego de 

surpresa. Veja o exemplo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 



 

  - 122 - 

WWW.NEXTUPCONSULTORIA.COM 

PARCEIROS ZATIVIDADES VALOR

FLUXOS DE RECEITA

RECURSOS

ESTRUTURA DE CUSTOS

SEGMENTO

CANAIS

RELACIONAMENTO

PLANO DE NEGÓCIO

CLIENTES 
SECUNDÁRIOS

Serviços de 
banho e 
tosa.

Clínica.

Acupuntura.

Website
Produtos.

Banho/Tosa Clínica Acupuntura e-Commerce

e-Commerce

Veterinária

Estética

Benefícios

Características

Experiência

Substitutos

Desejos

Necessidades

Medos

PRODUTOS/SERVIÇOS CLIENTE

Qual a 
sensação ao 
consumir o 

seu produto?
Que resultado 
positivo o seu 

produto oferece?

Como o seu produto 
funciona?

Quais são os 
fatores emocionais 

de compra?

Quais são as 
necessidades 

ocultas?

Quais são os 
fatores racionais de 

compra?

Quais são os riscos 
de mudar para o 

seu produto?

O que as 
pessoas 

atualmente 
fazem?

Estrutura de Custos = Fluxos de Receita = Break-even 

Estrutura de Custos < Fluxos de Receita = Lucro 

Estrutura de Custos > Fluxos de Receita = Prejuízo  

Estrutura de Custos e Fluxos de Receitas fecham o nosso 

desenho de um bom Plano de Negócio para que você comece 

a empreender em qualquer área.  

Para que você tenha uma visão sistêmica de tudo que 

desdobramos neste capítulo, preparamos o seguinte resumo 

conceitual que você poderá encontrar na imagem abaixo:  
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OS CINCO PASSOS PARA EMPREENDER NO MUNDO DIGITAL 

 

CAPÍTULOSEIS 

 

O PRODUTO DIGITAL 

 

stamos chegando quase ao final de nosso livro e 

espero que a leitura desse material tenha lhe 

ajudado, de alguma forma, até aqui. O objetivo de 

nossa consultoria é oferecer mais que conhecimento, mas 

sobretudo, protagonismo aos nossos clientes para que estes 

tenham a liberdade de vivenciar e aplicar todo o 

conhecimento adquirido e começar a lucras com suas ideias, 

quer sejam elas destinadas ao seu empreendimento próprio, 

ou à instituição onde trabalha. 

E 
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Desta forma, não poderíamos concluir este material sem 

apresentar uma alternativa eficaz para começar a 

empreender. Trata-se do Produto Digital (PD). 

PD hoje tem sido um dos caminhos mais simples e rentáveis 

para se empreender em qualquer negócio. Isso significa que 

o PD não é apenas uma alavanca para novos negócios, mas 

também um otimizador de empreendimentos já existentes. 

Você pode tranquilamente iniciar um negócio de PD, ou 

simplesmente pode utilizar o PD como estratégica de 

Inbound Marketing ou Marketing de Conteúdo9 para 

otimizar sua marca, aumentar suas vendas e converter novos 

clientes. 

Há um número elevado de razões e justificativas que 

comprovam a eficácia do PD; uma delas é o fato de estarmos 

vivendo em plena revolução tecnológica e digital, onde a 

tecnologia não está apenas se infiltrando cada vez mais na 

sociedade, mas sobretudo, substituindo a atuação humana 

 
9 Você poderá aprender mais sobre Inbound Marketing e Marketing de Conteúdo em 
nosso curso de Marketing Digital. Fique ligado em nosso Website. 
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na geração de riquezas. Um bom exemplo disso é a empresa 

de tecnologia de comunicação AT&T. 

A AT&T, na década de 60 e 70, era a maior empresa do 

planeta, apresentando um valor presente de USD 267 

bilhões e empregando 758.611 pessoas. Hoje, a maior 

empresa do mundo é a Google, com o valor presente de 

USD 527 bilhões, mas empregando apenas 57.000 pessoas; 

isso significa 10 vezes menos a força humana de trabalho da 

AT&T da época, ou seja; a Google foi capaz de eliminar 90% 

dos empregos através de computadores e tecnologia. 

Se você investir um bom tempo para estudar o mercado e 

suas tendências desde a década de 50 até os dias atuais, 

você poderá ver claramente que as cada vez mais o mercado 

é direcionado e orientado pela tecnologia, e que as pessoas, 

cada vez mais, se envolvem, de alguma forma, com a 

indústria on-line. 

Há muitas alternativas de investimento dentro da indústria 

on-line, mas pouca delas supera o Produto Digital (PD). E 
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quando falamos em PD, estamos falando, primeiramente do 

Marketing de Conteúdo e dos serviços de e-learning. 

De acordo com a Revista Forbes, apenas em 2015, a indústria 

e-learning alcançou a marca de USD 107 bilhões. 

 

 

 

 

(Figura 24: Forbes: Indústria e-learning alcançou a marca de USD 107 bi.) 

O Produto Digital é o principal Output do Marketing de 

Conteúdo, embora este apresente diferente estratégias de 

concepção e implementação. Através de uma breve 

definição10, podemos dizer que o marketing de conteúdo é 

uma estratégia de comercialização de produtos e/ou 

 
10 As fontes das informações sobre Marketing de Conteúdo se encontram no anexo deste 
e-book. 
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serviços direcionados a um público-alvo através da criação e 

promoção de informação útil e relevante.  

O conceito e estratégia do marketing de conteúdo 

funcionam, pois uma informação de qualidade é capaz de 

estabelecer um relacionamento de confiança entre autor e 

seu público alvo. Informações que permitem seu público alvo 

obter o resultado esperado são valiosas e fazem com que a 

fonte desta informação não seja esquecida e ainda seja 

compartilhada entre as redes de relacionamento. 

O Marketing de Conteúdo tem sido uma relevante 

ferramenta e uma das mais importantes para obtenção de 

resultados a médio e curto prazo; além do que, é uma 

estratégia muito rentável e viável. Podemos dizer que em 

2016, todos os trabalhos e iniciativas comerciais envolvendo 

Marketing de Conteúdo, obtiveram 3 vezes mais leads que o 

método convencional; isso sem mencionar que custou 62% 

mais barato. 

78% dos diretores de marketing afirmam que o conteúdo 

personalizado direcionado ao público alvo específico é o 
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futuro do marketing. Enquanto 90% dos consumidores 

acreditam que conteúdo personalizado é significativamente 

útil e relevante. Ainda sobre conteúdos, hoje o consumidor 

final gasta mais de 50% do seu tempo online consumindo 

informações úteis e relevantes. Assim sendo, se pudesse lhe 

indicar alguma sugestão de produto para iniciar o seu 

processo de empreendedorismo, este seria o PD. 

Mas é claro que isso não é tudo. Como podemos transformar 

tudo isso em um processo tangível e exequível para que você 

possa iniciar amanhã mesmo? Simples, preparamos para 

você um kit de ferramentas com 5 passos para que você, 

juntamente com o seu PAIM, comece a empreender no 

mercado digital o quanto antes. São eles: 

 

PASSO 01: Determine o Nicho Alvo do Seu Produto: 

O Google recebe cerca de 4 bilhões de buscas por dia, isso 

corresponde a mais de 46 mil de buscas por segundo. E 

todas essas pessoas, estão, necessariamente, buscando por 
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conteúdos e informações. Por isso, não caia no erro de ser 

generalista e achar que é possível criar um produto digital 

para todos os “navegantes”, porque realmente não é assim 

que funciona. 

A boa notícia é que todo mundo procurar por tudo que você 

imaginar. Esses dias, encontrei no Google, que o México 

sediou o primeiro torneio profissional de Jakenpô – o famoso 

jogo da pedra, papel e tesoura. Veja a imagem abaixo: 

  

 

 

 

(Figura 25: Primeiro torneio profissional de Jakenpô no México.) 

Isso significa que se você decidir que o seu produto de 

digital será destinado aos jogadores profissionais de 

Jakenpô, você, com certeza, terá um público alvo cativo e os 

mesmos irão consumir seus conteúdos, sem sombra de 
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dúvida. Quanto mais restrito for seu Público Alvo, mas 

direcionado e relevante será a informação que você deverá 

criar. 

Antes de validar o Nicho do seu produto, você deve verificar 

a viabilidade de investir seu tempo e recursos para este 

Nicho. Assim sendo, é muito importante eu você participe 

dos fóruns, chats e encontros virtuais deste Nicho e responda 

as seguintes perguntas: As pessoas do meu Nicho alvo estão 

motivadas a consumir meu produto digital? Eu estou 

oferecendo uma solução ou respostas para os problemas 

que eles têm? Eles poderão encontrar meu conteúdo 

facilmente? Uma vez respondidas essas perguntas, é hora de 

partir para o segundo passo. 

 

PASSO 02: Construa o Seu Produto Digital: 

É muito interessante que o seu Nicho alvo seja relacionado à 

um Produto Digital que você domine ou conheça bem. Assim 

senso, você também poderá fazer o caminho inverso ao 
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RELEMBRE UMA 
HISTÓRIA OU 

CONHECIMENTO 
QUE SEJA ÚNICO.

LISTE SUAS HABILIDADES, 
COMPETÊNCIAS E 

TALENTOS DIGNOS DE 
SEREM ENSINADOS.

DEFININA BEM O 
NICHO ALVO

SEU PD

transformar suas habilidades e competências em um PD e 

garantir que exista um Nicho alvo para ele. 

Para fazer isso você deve se perguntar: Em que eu realmente 

sou bom a ponto das pessoas pagarem para aprender? 

Pense em algo que você realmente domine e que seja 

natural e automático em você. Todo mundo tem uma 

história, experiência ou conhecimento digno de ser 

compartilhado. Uma ferramenta que poderá lhe auxiliar 

neste trabalho é um pequeno mapa de afinidade da sua 

ideia. Veja o exemplo abaixo: 
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Uma vez definido, seu produto digital deverá ser produzido. 

Você poderá criar uma série de vídeo aulas, um e-book, um 

canal de aconselhamento; contuso, não perca tempo e 

dedique algumas semanas para deixar seu produto pronto. 

 

 PASSO 03: Estruture os 4 M’s: 

Em Marketing Digital ou em Marketing de Conteúdo, aquela 

história dos 4 P’s11, infelizmente, está um pouco ultrapassada. 

De maneira particular, gosto muito da ideia dos 4 M’s, ou 

seja; Mercado, Mercadoria, Marketing e Mídia. 

Os passos 01 e 02, respectivamente, já lhe ajudaram a definir 

o Mercado e a Mercadoria que você venderá. Isso quer dizer 

que o Nicho alvo é o seu mercado e o produto digital será 

sua mercadoria. Mas isso não é o suficiente. Você deverá 

determinar que tipo de marketing você utilizará para divulgar 

seu produto. Você poderá fazer isso através da criação de um 

Blog. Hoje, os Blog representam o 3º recurso digital mais 

 
11 Os 4 P’s do Marketing tradicional são: Produto, Preço, Praça e Promoção. 
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influente (31%) na hora de fazer compras, atrás, somente, dos 

websites de varejo (56%) e das marcas top-of-mind12 (34%). 

O próximo passo será escolher a melhor mídia que construirá 

o canal de relacionamento entre seu PD e seu público alvo. 

Você poderá utilizar as redes sociais. Atualmente, as mídias 

sociais impulsionam significativamente as vendas dos PD’s. 

61% das organizações encontram seus consumidores via 

LinkedIn, 67% via Facebook e 53% via Twitter. O Instagram 

também é uma ferramenta muito efetiva, principalmente de 

seu PD for relacionado à saúde, estética e comportamento. 

 

PASSO 04: Faça o Lançamento do Seu Produto Digital: 

Basicamente, você terá duas maneiras de lançar o seu 

produto, ambas envolvem técnicas e processos para gerar 

tráfego em seu Website, Blog ou qualquer outra estratégia 

de Marketing e Mídia que você tenha escolhido para 

 
12 Marcas Top-of-mind são as primeiras marcas que vem na mente do consumidor 
quando este se depara à necessidade ou desejo de um produto específico. 
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hospedar o seu Produto Digital, que poderá ser uma série de 

vídeo-aulas ou até mesmo um e-book. 

A primeira opção – e mais rápida – seria contratar os serviços 

pagos do Google e Facebook. Essas empresas têm acesso a 

milhares de usuários, e seguindo a lógica, quanto mais você 

pagar, maior será o número de pessoas para quem o seu site 

será disponibilizado. A segunda opção, e não tão rápida, 

porém mais barata, seria gerar leads por você mesmo 

utilizando suas próprias redes sociais como LinkedIn, 

Facebook, Twitter e fazer parcerias com empresas físicas e 

virtuais, onde seus possíveis compradores poderão ser 

alcançados, bem como anunciar em outras páginas e canais 

de websites e redes sociais como Instagram e Pinterest. 

 

PASSO 05: Crie sua Lista de E-mails: 

Clientes que recebem ofertas por e-mail gastam, em média, 

83% mais nas compras on-line. Por isso, construir uma boa 

lista de e-mails é algo muito valioso. 
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Comentamos aqui que o melhor produto deve ser 

disponibilizado gratuitamente, contudo, para ter acesso a 

este produto digital, o usuário deverá disponibilizar seu e-

mail e se cadastrar no website onde seu PD esteja 

hospedado. 

O próximo passo então, é disponibilizar novos produtos e 

conteúdos relevantes e úteis para o seu púbico alvo 

utilizando sua lista de e-mails. É muito importante que você 

mantenha um relacionamento com seus inscritos, de modo 

que os mesmos não optem em cancelar sua inscrição em seu 

Blog ou Website de conteúdos. Lembre-se que a qualidade 

dos seus conteúdos será o fator crítico de sucesso de seus 

produtos digitais. 

Por fim, é muito importante você tenha em mente que se 

você decidir empreender na área de conteúdos, você deverá 

estudar a possibilidade de focar e dedicar ainda mais o seu 

tempo na elaboração de conteúdos relevantes e úteis. E isso 

significa abrir mão do seu emprego atual e se dedicar “full 

time” ao seu PD; pois uma coisa me parece muito clara; um 
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bom conteúdo leva semanas para ser finalizado. Assim, 

recomendo você incluir esse cenário em seu CS e em suas 

ferramentas de risco, pois quando chegar a “hora da 

verdade” você poderá tomar a melhor decisão focando sua 

rentabilidade e reduzindo riscos. Ok?  
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CONHEÇA O INTRAEMPREENDEDORISMO E SUA RELAÇÃO COM A INOVAÇÃO 

 

CONCLUSÃO 

 

EMPREENDA EM SUA  
EMPRESA 

 

 

or mais difícil que pareça, é possível ser um 

empreendedor de sucesso em uma empresa que 

não seja a sua; é o que chamamos de 

intraempreendedorismo. É interessante que nossos 

primeiros trabalhos envolvendo inovação, juntamente com 

nossos clientes, foi exatamente projetos voltados para a 

inovação através do intraempreendedorismo. Mas como isso 

funciona? 

P 
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Simples; com intuito de estarem sempre um passo a frente, 

as empresas estão constantemente investindo em inovação, 

pois esta é a sustentabilidade de uma corporação em um 

mercado tão competitivo como o atual.  

Por outro lado, essas corporações perceberam que os 

melhores especialistas para tal, estão do lado de dentro dos 

portões corporativos, ou seja, as melhores ideias partem de 

pessoas que já estão inseridas no negócio e tenham senso 

de propriedade de sua área. Assim, tudo que precisamos, é 

encontrar colaboradores que não apenas vistam a camisa da 

empresa, mas que suam esta camisa todos os dias e se 

sintam como donos do negócio; é o que chamamos de 

“senso de dono”. 

Colaboradores com esta característica enxergam suas 

organizações como parte de seu capital pessoal e realmente 

trabalham para a empresa, e não para si mesmos; e esse é o 

perfil dos intraempreendedores, colaboradores que buscam, 

criam e implementam ideias, possuem capacidade 



 

  - 139 - 

WWW.NEXTUPCONSULTORIA.COM 

diferenciada de analisar cenários e de encontrar 

oportunidades. 

O negócio próprio não é a única opção de 

empreendedorismo, e para fomentar o 

intraempreendedorismo nas organizações, gestores devem 

estar atentos aos colaboradores que se destacam pela 

vontade de inovar e de fazer parte de algo maior.  

Este tema é muito vasto e sobretudo interessante. Há muito 

o que dizer e compartilhar, contudo, gostaria de deixar aqui 

alguns passos práticos de como fomentar, desenvolver e 

encorajar a orientação empreendedora dentro das 

Organizações.  

Em particular, gosto muito das sugestões que o 

administrador André Krummenauer – que recentemente 

publicou um artigo sobre o assunto em maio de 2016 na 

plataforma Endeavor Brasil – apresenta como práticas 

eficientes para desenvolver e instalar em sua Organização a 

cultura intraempreendedora; são elas: 
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1) Aplique uma pesquisa de clima com seu time. Pergunte 

aos colaboradores o quanto eles se sentem verdadeiramente 

donos do seu papel na empresa. E, principalmente, peça 

sugestões de como eles poderiam ter maior autonomia. Mas 

lembre-se, de nada adianta ouvi-los se você não for colocar 

a mão na massa e mudar os pontos levantados. 

2) Procure no seu time as pessoas com perfil chave para 

disseminar a cultura intraempreendedora, eles serão os 

“Capitães” do empreendedorismo. Reúna essas pessoas 

para uma roda de debates, mas tenha cuidado, não 

desmereça aqueles que não forem convidados para o grupo. 

Afinal, dentro de uma empresa, o que faz o seu sucesso é a 

união do seu time e não a sua segregação. 

3) Crie um canal aberto de ideias com todo o time. Utilize 

uma ferramenta visível, como cartazes e post-its disponíveis 

nas paredes. Mais que isso, incentive-os a utilizar essas 

ferramentas, faça com que eles entendam a razão de 

estarem ali. 
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4) Crie um funil de ideias. Ressalte as ideias do time que 

tiveram uma continuidade. Mostre quais estão em 

andamento e quais foram implementadas, isso ajudará a 

colocar todo o time na mesma página. 

5) Leia muito sobre melhoria contínua! Aplique o PDCA, 

ferramenta da qualidade utilizada no controle do processo 

para a solução de problemas, na sua empresa. Utilize uma 

ferramenta que incentive o time a discutir objetivos de curto 

prazo, como os OKRs (sigla para “Objectives and Keys 

Results”). Cada indivíduo precisa saber em qual direção 

seguir, além da sua rotina de trabalho diária. 

6) Analise periodicamente o seu papel. Você deseja ser um 

chefe ou um líder? Você sabe como ser um bom líder? Você 

distribui broncas ou mapeia planos de desenvolvimento 

individuais? Você é inspirador? Você é admirado pelo seu 

time? Você realmente faz parte do time? Elimine os seus 

luxos e coloque-se no mesmo patamar do seu time. Por que 

só você tem uma sala separada do time? Se você não está 

com o seu time, você não faz parte dele. 
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7) Convide pessoas inspiradoras de outros lugares para 

palestrarem na empresa. Isso é importante para que todos 

tenham uma visão além das paredes da organização. 

8) Implante um Programa de Participação nos Lucros e 

Resultados. Você prefere ter 100% de uma fatia pequena do 

bolo ou 70% do bolo inteiro? O PPLR reconhece 

financeiramente os resultados de todo o time, mas também 

existem outras formas de recompensa, escolha a que melhor 

se encaixa com o perfil da sua empresa! 

9) Seja audacioso. Estipule, junto ao time, metas de 

crescimento relevantes. A maioria das empresas é apenas 

“levada pela maré”. Passam-se anos, e a empresa continua 

igual. Reinvente a empresa todos os anos e utilize os 

objetivos para guiar essa constante inovação. 

10) Delegue, delegue, delegue, delegue e delegue. Um líder 

centralizador simplesmente mata a cultura 

intraempreendedora. Você deve ser um mentor para o time. 

É claro que você vai pegar junto no cabo da enxada, afinal, 

como empreendedor você é um grande trabalhador. Mas, se 
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você não olhar pelo time, o time vai procurar seu caminho no 

vizinho (ou na concorrência). 

Por fim, após termos passado por estas 10 sugestões, e por 

todo o conteúdo desse livro, posso lhe dizer que lhe 

apresentamos uma base de sustentação para o início do seu 

negócio próprio, ou os primeiros passos para a 

implementação de um projeto de inovação e 

empreendedorismo dentro da organização que você 

trabalha.  

Espero que este material tenha sido relevante e tenha 

respondido suas primeiras perguntas. Entendo que ao final 

desta leitura, outras perguntas surgiram, mas não se 

preocupe, já pensamos nisso e preparamos novos cursos e 

novas leituras para que juntos, participemos do seu sucesso. 

Boa sorte e conte conosco! 
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ANEXOS 

 

A. FONTES: 

Figura 01: http://jamesbond.wikia.com/wiki/Lotus_Esprit_S1_(1976) 

Figura 02: https://nihonwatches.com/2014/06/15/the-spy-who-loved-me-watch/ 

Figura 03: https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/noticias/2016/03/007-novo-

filme-de-james-bond-deve-sair-em-tres-ou-quatro-anos 

Figura 04: https://robotenomics.com/2014/04/16/study-indicates-robots-could-replace-

80-of-jobs/ 

Figura 05: http://bigthink.com/philip-perry/47-of-jobs-in-the-next-25-years-will-

disappear-according-to-oxford-university 

Figura 06: http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/desemprego-no-brasil-e-o-

7-maior-do-mundo-em-ranking-com-51-paises.html 

Figura 07: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nova-noticia,1853798 

Figura 15: https://catalogo.harley-davidson.it/harley/brochure/?loc=it_IT 

Figura 18: https://www.forbes.com/sites/tjmccue/2014/08/27/online-learning-industry-

poised-for-107-billion-in-2015/#6d0368877103 

Figura 19: http://g1.globo.com/Noticias/PlanetaBizarro/0,,MUL1004430-6091,00-

MEXICO+TEM+CAMPEAO+DO+JOGO+PEDRA+PAPEL+E+TESOURA.html 
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MARKETING DE CONTEÚDO: 

http://ubhouse.com.br/45-dados-sobre-marketing-de- conteudo/ 

 http://vitaminapublicitaria.com.br/social-media/9- estatisticas-que-voce-precisa-saber-

sobre-marketing-de- conteudo-para-relacionamentos/ 

 http://resultadosdigitais.com.br/blog/25-dados-incriveis- sobre-marketing-de-

conteudo-em-empresas-b2b/ 

 http://codigofonte.uol.com.br/noticias/36-do-tempo- gasto-online-pelo-brasileiro-e-

empregado-em-redes- sociais/ 

http://www.blogmaisconteudo.com.br/sua-marca-tem- um-blog/ 

http://www.quarteldigital.com.br/marketing-de- conteudo-em-10-dicas-simples-e-

infaliveis/ 

 http://motdigital.com/content-marketing/bases-para- construcao-de-conteudo-

audiencia/ 

http://viverdeblog.com/65-estatisticas-marketing-de-conteudo/ 
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