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Ao meu marido, Luiz Henrique, que me apoiou a 
todo momento nesse desejo de empreender e 
buscar meu novo propósito. Às minhas lindas 

filhas, Clara e Luiza, pela compreensão, carinho e 
afeto que sempre me dedicaram. À minha mãe, 
Fátima, pelo amor e suporte incondicionais, sem 
os quais eu não conseguiria me entregar de corpo 
e alma a esse sonho.e alma a esse sonho. Ao meu pai, Rodrigo, por 
ser meu primeiro e mais importante exemplo de 

grande empreendedor.  
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  Sou mãe de duas jóias raras, Clara e Luiza. Casada com Luiz Henrique, designer e fotógrafo       
admirável. Sou mãe, mulher, guerreira e automotivada, como tantas por aí. Acima de tudo, sou uma 
eterna sonhadora. E foi justamente por sonhar e perseguir esse sonho que eu pude chegar até aqui. Até 
você.

  Durante quase 20 anos de uma carreira corporativa, na qual eu posso dizer que fui feliz enquanto 
durou, atuei como executiva de marketing e vendas em grandes empresas como Bradesco, Claro, 
Grupo Sá Cavalcante e Shopping Da Ilha, onde aprendi tudo que sei e me doei mais do que tudo.

    Em 2014, às vésperas de completar 40 anos – e sem neuras – resolvi dar uma guinada na minha 
vida. Não sabia ao certo o que faria, mas comecei a buscar alternativas que me tornassem dona do 
meu tempo. Era só no que eu conseguia pensar: ser dona do meu tempo! Parecia uma criança indócil. 
Eu tinha conhecido um monte de coisas boas na vida empresarial, mas não tinha experimentado o 
doce sabor da liberdade de tempo. De ser dona da minha própria rotina, fazer dos meus dias o que eu 
quisesse, mesmo sabendo que seriam dias de muito trabalho como empreendedora.

    Em termos de negócio só sabia que queria trabalhar com educação, já que sempre havia cultivado 
o desejo de concluir mestrado, doutorado, etc. E com a vida corporativa em ascensão, e o tempo cada 
dia mais escasso, aquilo vinha ficando cada vez mais distante. 

    Foi quando surgiu o mundo novo do empreendedorismo digital durante as minhas buscas, com 
muitas possibilidades atraentes, na verdade apaixonantes; e logo vi que combinava com tudo que eu 
queria. Produtos de conhecimento, liberdade, possibilidade de fazer a diferença no mundo, enfim, 
com a ajuda da Internet e de pessoas como Fred (que veio a se tornar meu sócio), comecei a pensar 
em transformar minha experiência profissional em um legado para outras pessoas. Algo que eu tinha 
certeza que me realizaria muito.

    Fiz então a sonhada transição de carreira para o empreendedorismo, com o entusiasmo de uma  
adolescente começando a vida, apesar das minhas quase quarenta primaveras nas costas.

  Por valorizar a coragem e o propósito como estilo de vida, pela vontade de me reinventar e vencer 
desafios, pelo desejo de alcançar novos resultados que me motivassem, comecei do zero de novo!
 
    No momento em que escrevo esse livro trabalho mais horas do que antes, quando tinha um        
emprego, mas sem a menor dúvida de que se eu fizer as escolhas certas, esse momento não passará 
de um sacrifício temporário, para uma recompensa mais que duradoura: uma vida com mais    
propósito, qualidade e liberdade, onde terei tempo para mim e minha família. 

Compartilhe: 

Quem sou eu.
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  Não deixem que te digam que empreender é um "método passo a passo" em que você trabalha 4 
horas por semana! Isso pode até existir, mas melhor não contar com isso. A realidade do início, ao 
entrar em campo, é bem diferente. Tenho a vantagem de gostar muito de trabalhar, sou workaholic   
assumida, mas, desde que seja algo carregado de um forte significado pessoal. E é aí que está a            
diferença: trabalhar 8 horas diárias pelos sonhos de outros é muito mais cansativo do que trabalhar 16 
horas diárias pelo seu sonho. 

"Se você não const"Se você não constroi os seus sonhos, alguém vai te contratar para ajudar a   
construir os dele" (Tony Gaskin).

  Hoje, sou coach de negócios e carreira e co-fundadora da Marketing Minds, uma empresa de   
consultoria e treinamento voltada para as áreas de Marketing e Negócios. Sou uma grande entusiasta 
do Empreendedorismo Digital e todas as suas possibilidades no mundo atual, independente de qual 
for o seu ramo de negócios.

    Continuo, porém, uma eterna sonhadora. Acredito que o verdadeiro empreendedor nunca vai 
parar de sonhar. E além dos meus sonhos, hoje carrego para mim, como missão de vida, ajudar a 
tornar realidade o sonho de tantas outras pessoas que tenho encontrado nessa jornada. 

  E devo confessar que essa tem sido a melhor parte. Quando nos descobrimos agentes de mudança, 
o sonho do outro tem peso 2 na balança e é indescritível o quanto me gratifica participar um            
pouquinho da realização do sonho de alguém. 

    Acho que, no fundo, eu "tramei" essa virada aos 40 já pensando na minha festa de 60, onde quero 
olhar para trás e ter uma lista gigante de recados de gratidão e sensação de dever cumprido.              
Não consigo mais viver fora dos trilhos da minha missão pessoal e isso vai ser a história que quero 
contar nos próximos "entas". Que seja eterno enquanto dure.

Com paixão,

Caroline Caracas

Compartilhe: 
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  Se você chegou até esse eBook, provavelmente se encontra em uma situação de mudança. Uma 
situação na qual eu mesma já me deparei. E sim, pode acontecer de uma hora para outra, ou pode ser 
fruto de um longo processo de insatisfação, reflexão e até autoconhecimento. O trabalho perdeu a 
graça, as tarefas se sucedem de forma aborrecida, os desafios ficaram no passado. Você quer con-
tribuir para a empresa na qual você trabalha de uma forma mais intensa, mas não sabe mais como, e 
a sensação de estagnação profissional ronda a sua cabeça como um fantasma. Algumas pessoas, nessa 
situação, adotam uma postura passiva em relação ao trabalho e à vida, em um pacto silencioso com o 
conformismo e a mediocridade.conformismo e a mediocridade.

  Você já ouviu falar do Pacto da Mediocridade? Não? É uma situação na qual você pode estar en-
trando e nem sabe, ou talvez até saiba, inconscientemente, já que decidiu separar um pouco do seu 
tempo para ler este eBook. E eu quero te ajudar e mostrar que é possível quebrar esse acordo velado 
com a razoabilidade. Afinal, nem a vida e nem você foram feitos para serem medianos.

  Você finge que trabalha e o outro finge que acredita. Você finge que está feliz e satisfeito com a 
sua carreira e a empresa vai fingindo que não vê a sua desmotivação. Você passa a agir e a                   
desempenhar suas funções no ‘piloto automático’. Esse é o famoso “Pacto da Mediocridade”, termo 
cunhado pelo antropólogo e educador brasileiro Darcy Ribeiro. E acredite: esse pacto pode ser          
viciante. Os sintomas de que isso está acontecendo na sua vida profissional são bem simples e fácil 
de serem identificados, mas muito marcantes. Você precisa estar atento para não cair nessa armadilha 
e e não se deixar afundar nesse vício, que sempre vem acompanhado do sentimento de frustração 
profissional. Veja alguns indícios de que isso pode estar acontecendo com você:

1.  O Impasse

Pacto da Mediocridade

“Cada sonho que você deixa para trás é 
um pedaço do futuro que deixa de existir.”

Steve Jobs

http://mktminds.co/face
http://mktminds.co/twitter
http://mktminds.co/googleplus
http://mktminds.co/Linkedin


1. Indiferença: Tudo se tornou sem sentido, sem valor, e você simplesmente deixou de se importar 
com qualquer coisa que esteja relacionado ao seu trabalho e à sua vida profissional. Quando isso 
acontece, cuidado: é o primeiro sintoma de que você está que está agindo indiferente a alguma situ-
ação importante. A indiferença cria uma linha tênue entre o seu sucesso e o seu fracasso, e só depende 
de você, e das suas atitudes e motivação, definir para qual lado irá cair o pêndulo da sua vida profis-
sional.

2. Passividade: A passividade é caracterísitca de pessoas que carecem de iniciativa, voz de comando 
e proatividade, competências essenciais para qualquer profissional em qualquer área de atuação. Esse 
sintoma do Pacto da Mediocridade é marcado pela falta de decisão e a insegurança ao realizar tarefas 
simples, que impedem que o profissional se destaque e cresça dentro da empresa para a qual trabalha.

3.3. Desorganização: A desorganização anda de mãos dadas com a falta de planejamento, um processo 
essencial para a realização de quaisquer tarefas. Na verdade, a desorganização surge aqui como uma 
consequência dos outros dois sintomas. Por manterem uma postura indiferente e passiva frente à vida 
profissional, e não estarem preocupados em atingir a excelência em suas atividades, pessoas que 
sofrem do Pacto da Mediocridade não se preocupam em ordenar tarefas, criar processos e programar 
suas ações

4.4. Apatia: Pessoas com esse sintoma são marcadas por uma frequente falta de sensibilidade, emoção, 
motivação e entusiasmo no trabalho. Falta tudo. Falta ânimo, alegria, energia e disposição para con-
duzir o dia-a-dia na empresa. Falta, principalmente, aquela gana, aquele impulso de ser e fazer o 
melhor possível. Essa apatia causada pela rotina do encarceramento em um escritório, consultório ou 
canteiro de obras acaba nos levando ao desinteresse e adoecimento profissional.

  Se você identificou um ou todos os sintomas relacionados, tente pensar no que você realmente 
quer trabalhar e o que realmente deixaria você mais realizado. É o momento oportuno para você olhar 
para dentro de você mesmo e se perguntar: “com quem está o problema?”. O desassossego, a inqui-
etação e o desconforto com a sua situação é extremamente positivo, pois, somente assim, você será 
capaz de quebrar esse ciclo vicioso de conformismo. Hábito é o seu maior inimigo e maior aliado no 
processo de conquistar qualquer coisa em sua vida. Assuma o controle dos seus hábitos e descubra 
seus gatilhos e truques pra não falhar com você mesmo. O Pacto da Mediocridade é uma erva daninha 
oorganizacional que, se não contido, pode prejudicar toda a sua vida e futuro profissional. Fique de 
olho para não entrar nessa!
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  Ao contrário do que muito se pensa ou se fala, o antônimo de felicidade não é tristeza, mas sim, 
apatia. Quer ver um exemplo? Tristeza não tem a ver só com lágrimas e prantos. Nós também somos 
capazes de chorar de felicidade, alegria e emoção. A apatia é capaz de roubar o seu sorriso, a sua luz 
interior, por isso buscamos preencher todas as lacunas do nosso tempo, para não ser anestesiado com 
esse tipo de situação.

    A verdade é que estamos, a todo momento, em todos os dias da nossa vida, tentando ocupar 
nosso tempo com atividades que nos tragam satisfação ou que, de certa forma, ajude a amenizar o 
nosso estado tedioso, apático. Se você, na maioria das vezes, está entediado com sua função ou car-
reira, é hora de rever seus conceitos e repensar a sua vida, o que te faz feliz. O problema, a raiz dessa 
inquietação e insatisfação, na maioria das vezes, tem muito mais a ver com você do que com o ambi-
ente externo. Ao mesmo tempo que nos sentimos seguros em nossa rotina de trabalho, nos sentimos 
também frustrados. 

   A luta é contra um inimigo oculto. No começo, podemos não saber ao certo o que nos leva a essa 
insatisfação profissional e, consequentemente, pessoal. O dinheiro, altos salários, bônus de fim de 
ano, comissões, participação em lucros e etc., pode até lhe dar um certo prazer momentâneo, porém, 
ele não compra sua felicidade profissional. Conheço inúmeros empregados com ganhos muito 
acima da média e que se encontram em um estágio de letargia profissional. Tentam a todo momento 
alcançar novas metas, mas, acabam estacionando no mesmo lugar. 

    Podemos, por um certo tempo, até nos motivar com um aumento de salário, por exemplo. Mas 
então, começamos a perceber que, se não nos sentirmos parte do negócio, dificilmente teremos o 
chamado ‘sangue no olho’. E quando você começa a não dar o seu melhor, quando você não está no 
seu 100%, não é justo com nenhum dos lados, e se inicia exatamente o Pacto de Mediocridade.

    Em vez de ficar se sentindo estagnado nessa situação, você deve começar uma busca por auto-
conhecimento e por alternativas dentro dos seus valores e propósitos de vida. E se você está sentindo 
essa necessidade de se reinventar, é um sinal que você está conhecendo mais de si mesmo. Às vezes, 
você nem sabe que algo mudou. Acha que você é você, e sua vida ainda é sua vida, mas você acorda 
um dia e olha ao seu redor e não reconhece mais nada. Você começa, então, a se perguntar: “onde eu 
quero estar daqui a dez, vinte anos?” 

  Outra pergunta que você deve se fazer é “o que eu quero?”. Se a resposta é meramente que você 
está cansado do seu trabalho e quer sair, isso não é necessariamente ruim, mas não é suficiente. É 
preciso descobrir o que você realmente quer fazer e traduzir sua ambição em uma meta. Agora, se a 
resposta para essa perguntar for “eu quero deixar para trás a vida de empregado para me tornar um 
empreendedor dos meu sonhos, gerando valor para outras pessoas”, aí sim você pode se dizer no 
caminho.

Dando espaço para a inquietação
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  Antes de tomar sua decisão, porém, pense muito bem se você quer empreender, abrir seu próprio 
negócio porque realmente é o que você deseja, porque é e sempre foi um sonho por muito tempo 
acalentado, ou se você teve essa ideia apenas para “fugir” das coisas que estão te incomodando neste 
momento. Coisas como não gostar do seu chefe, odiar cumprir horários rígidos, estar farto de de-
sempenhar apenas aquela mesma função todo santo dia ou estar frustrado com seu emprego atual 
podem significar muita coisa, mas nenhuma delas é um motivo suficientemente bom para você 
largar seu emprego para abrir seu próprio negócio.

   Você pode estar se sentindo assim por vários motivos mas isso não quer dizer que a sua solução 
e felicidade virá com a jornada empreendedora. Uma simples mudança de cargo ou de emprego 
pode até resolver seus problemas quando a motivação é apenas dinheiro e tédio. Lembre-se de que 
ser um empreendedor não é melhor nem pior do que ser empregado. É apenas uma questão de perfil 
pessoal e do que você deseja para sua vida.

    O empreendedor geralmente está motivado por um propósito maior, uma missão por trás do seu 
empreendimento, uma necessidade de ajudar outras pessoas e transformar necessidades do mercado 
em oportunidades de negócio. É da capacidade de gerar transformação na vida de muitas pessoas 
que virão os lucros. E ao longo do caminho você poderá acumular fracassos que ensinam e que 
devem ser encarados apenas como resultados que geram aprendizados de como não fazer, e não 
como fracassos definitivos. O empreendedor vai receber mais "nãos" do que "sims" ao longo do 
caminho e nem por isso vai desistir. Para o empreendedor de verdade o sucesso é uma decisão, ele 
persistirá até conseguir o sucesso. persistirá até conseguir o sucesso. 

   Os exemplos não são poucos e este é o sonho de muitas pessoas e também uma decisão muito 
importante a ser tomada, principalmente para quem já possui uma família, filhos e obrigações a 
cumprir. Empreender muito tem a ver com planejamento, sacrifícios e mudança de mentalidade. 
Isso significa tomar grandes decisões sobre o que deve ser feito, quando e como. Você não pode es-
perar que as coisas aconteçam, ou que alguém diga o que tem que fazer. Você deve fazer acontecer. 
   
  Os empreendedores bem sucedidos entendem que as oportunidades podem ser de curta duração 
e, por isso, precisam desenvolver um senso de urgência que os ajuda a alcançar seus objetivos. É 
preciso entender que, ser feliz hoje, agora, é até mais importante do que ser feliz para sempre. E para 
te inspirar nessa transição, vou contar algumas histórias de sucesso de pessoas que fizeram isso. De-
cidiram enveredar nessa jornada, mudar de carreira e de vida, se reinventar e empreender.
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“Não conseguiria e não queria mais ser a 
diretora executiva do Boticário”

Andrea Mota

Jornadas que inspiram

Compartilhe: 

  Andrea Mota, diretora geral de O Boticário, uni-
dade de negócios que responde pelo maior faturamen-
to do Grupo Boticário, disse para si mesma: “não 
quero mais ser executiva”. E isso não é ruim. Na 
gestão de Andrea, O Boticário se tornou uma das 
marcas mais admiradas do país e a unidade de 
negócios dobrou de tamanho. Ela chegou a gerenciar 
quatro diretores, 700 funcionários, mil franqueados e 
uma equipe indireta de 25 mil pessoas!

  A decisão de abrir mão de um cargo estrelado em 
uma das maiores empresas do país veio depois de um 
diagnóstico de Síndrome de Burnout. É uma doença 
dos tempos modernos, caracterizada por um estado 
máximo de exaustão física, mental e emocional devido 
ao acúmulo de estresse. Apesar de ter diminuído o 
ritmo, – na medida do possível – o tempo dedicado ao 
trabalho, passado a ser mais seletiva com os               trabalho, passado a ser mais seletiva com os               
compromissos e reduzido o número de viagens, a ver-
dade é que Andrea não estava mais feliz no trabalho. 

  Com 46 anos, ela precisava se reinventar. Adquirir 
novos conhecimentos, quem sabe começar uma outra 
carreira? Mas a decisão de jogar tudo para o alto não 
aconteceu de uma hora para outra. Ela parou, fez as 
contas e começou a planejar.  Em outubro de 2014 
Andrea comunicou aos chefões do Grupo Boticário a 
sua decisão de se desligar da empresa. Só em janeiro de 
2015, ela deu o seu adeus definitivo. Hoje, se divide 2015, ela deu o seu adeus definitivo. Hoje, se divide 
entre cursos de culinária, fotografia e ioga, e em um es-
tágio em uma floricultura, e afirma: “Sou de carne, osso 
e emoções e tenho apenas duas certezas na vida: não 
quero mais ser executiva e quero ter tempo pra mim”.

http://mktminds.co/face
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  Conheça outras histórias de pessoas que saíram em busca do sonho de ter o próprio negócio, tra-
balhando no que gostam e fazendo o seu horário:

Compartilhe: 

Vivendo de sexo:
Em 2013, Nathalia Ziemkiewicz, hoje 29 anos, já somava sete anos de uma carreira promissora Em 2013, Nathalia Ziemkiewicz, hoje 29 anos, já somava sete anos de uma carreira promissora 
como repórter de comportamento, assinando matérias de capa em revistas como Época e Istoé, 
além de publicações em alguns dos veículos mais relevantes do país. Mesmo cgozando de um 
salário generoso e estabilidade em grandes empresas, largou tudo para empreender na área do 
sexo. Isso mesmo. Nathalia decidiu escrever sobre sexo, e assim nasceu o blog Pimentaria, uma 
marca de informação sobre sexualidade. Com linguagem acessível e descontraída, mas sem por-
nografia, e levantando bandeiras como empoderamento feminino e igualdade de gêneros, hoje   
Nathalia é educadora sexual, colunistra e palestrante de sucesso dentro do nicho que escolheu.Nathalia é educadora sexual, colunistra e palestrante de sucesso dentro do nicho que escolheu.

Peixinho dourado:
VVocê talvez já conheça a história do Julio Vasconcellos, o brasileiro que trabalhou em várias start-
ups no Vale do Silício e foi o primeiro Country Growth Manager do Facebook no Brasil. Ele é um 
bom exemplo de empreendedor que soube agarrar uma oportunidade. Trabalhando no Vale do 
Silício, ele pôde aproveitar tudo o que aprendeu lá e veio para o Brasil 100% focado em criar o 
Peixe Urbano. A empresa foi a primeira a introduzir o conceito de compras coletivas na América 
Latina, revolucionando o comércio eletrônico para serviços locais e dando início ao boom de start-
ups na região.

O aroma do sucesso:
Se hoje você está acostumado a comprar perfumes ou produtos de beleza pela internet, no conforto Se hoje você está acostumado a comprar perfumes ou produtos de beleza pela internet, no conforto 
da sua casa, isso só foi possível graças ao pioneirismo de Carlos André Montenegro e Marcelo 
Franco, então jovens de 22 anos, que criaram uma página na internet para vender os mesmos per-
fumes e cosméticos do comércio do pai de Marcelo, uma rede de três lojas que funcionava em  
shoppings do Rio de Janeiro. Nasceu, então, em 2000, a primeira versão do site da SACK’S. Dez 
anos depois, em 2010, a LVMH, dona da Louis Vitton, comprou 70% do site por 350 milhões de 
dólares.

“O empreendedor é alguém que pula de um 
penhasco e constrói um avião na descida”

Reid Hoffman
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  Já que você está lendo este eBook vou considerar que, provavelmente, você está pensando em  
iniciar um negócio. A boa notícia é que a jornada que está prestes a começar é fantástica! Você irá 
aprender mais do que qualquer emprego no mundo pode te ensinar, aumentar seu networking e, se 
fizer as escolhas certas, será recompensado com liberdade e recursos que apenas um empreendedor 
pode  usufruir. A má notícia é que o caminho não é fácil, e a grande maioria das pessoas que tenta 
caminhar por ele acaba não alcançando o pote de ouro no final do arco-íris. 

    Mas, se mesmo assim, empreender é o seu sonho e você está decidido a persistir nesse objetivo, o 
primeiro passo para obter felicidade e sucesso – um não existe sem o outro – é se perguntar: como 
posso alinhar meus talentos e habilidades com uma idéia de negócio, onde as pessoas pagariam para 
ter acesso aos meus produtos e serviços? Negócio bom é negócio que dá lucro e que gera transfor-
mação pessoal e profissional. A decisão, extremamente importante, passa por muito                               
autoconhecimento e pesquisas para entender o mercado. 

  
  “Ame o seu trabalho e nunca mais precisará trabalhar na vida”. Amar o seu trabalho, o que você 
faz, é, provavelmente, a parte mais importante para começar essa jornada. Acredite: fazer o que se 
ama é um dos grandes segredos para se obter sucesso e felicidade, entre outras realizações. E isso 
acaba servindo como um código de conduta em momentos difíceis das nossas vidas. Então,            
elaborando um pouco mais essa ideia, a área em que você vai empreender precisa reunir três carac-
terísticas:
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2.  Primeiros passos

Descubra o que você ama

“O caminho para começar é parar de falar 
e começar fazer“

Walt Disney

“Ame o seu trabalho e nunca mais         
precisará trabalhar na vida”

Millor Machado



1. Algo que você goste de fazer
Simples, a vida é muito curta para passar fazendo algo que você não gosta.

 2. Algo que você faça bem
Convenhamos, empreender sem saber muito bem o que está fazendo é, no mínimo, ingenuidade.

 3. Algo que os outros te pagariam para fazer
 Por último, sem mercado sua ideia não é uma empresa, é um hobby.

    Se são necessárias três características, por que começar por algo que você goste de fazer é essen-
cial? Porque com essa característica, você alcança as outras. Com as outras, não necessariamente 
você alcança essa. Habilidades e competências necessárias para empreender vêm com prática, estudo, 
treino, planejamento e o auxílio das ferramentas corretas. Então, se você faz algo que gosta, provavel-
mente passará horas e horas desenvolvendo sua técnica, e em algum momento você ficará bom naqui-
lo.

   Se você gosta tanto de uma área ao ponto de se interessar naturalmente por ela, vai passar a en-
tender cada vez mais sobre aquilo. Com isso, em algum momento, você identificará demandas que 
podem ser supridas pelo seu negócio. Mesmo que seja um nicho que não vai te deixar bilionário de 
cara, se conseguir pagar suas contas e isso te fizer feliz, já é um ótimo começo! Ninguém começa pelo 
andar de cima. A decisão de ser empreendedor tem muito mais a ver com paixão do que lógica. Então, 
se você é movido por uma força tão grande que é capaz de aproveitar essa incrível jornada, mesmo 
sem saber exatamente qual será o destino final, te garanto que será muito recompensador.

  Depois que você já descobriu o que gosta de fazer, o que você ama, qual área de atuação melhor 
se enquadra nas suas competências e habilidades, o próximo passo para quem quer virar empreende-
dor é ter uma ideia. Pensar num produto ou serviço que pode ser vendido e, futuramente, dar retorno 
financeiro. O caminho que essa ideia vai percorrer até se transformar efetivamente em um negócio, 
porém, requer uma série de cuidados.
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Uma boa ideia não é suficiente

“Não é sobre ideias. É sobre fazer as 
ideias acontecerem”

Scott Belsky
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  Entender e acreditar que sim, nunca é tarde para mudar de vida e de carreira é, obviamente, o 
ponta pé inicial na sua transição de empregado para empreendedor. Mas antes de ver todas essas 
transformações acontecerem, eu preciso te dizer que uma grande mudança tem que acontecer em 
você também! Afinal, empreender, ter o seu próprio negócio, não o torna melhor ou pior do que ser 
empregado de uma empresa. É apenas diferente e muito mais gratificante para a grande maioria das 
pessoas com quem tenho cruzado nesta nova jornada. Pra mim certamente. 

    Um empreendedor não pode ter a mesma mentalidade de alguém que é funcionário de uma em-
presa de outra pessoa, simplesmente porque, como já falei, são realidades diferentes. A prática do em-
preendedorismo requer a construção de modelos mentais positivos e vitoriosos, resilientes diante dos 
primeiros fracassos. É preciso optar por novas formas de pensar, novas ideias e novos modelos men-
tais que contribuam para o seu sucesso. A maneira de fazer as coisas na sua vida é você quem escolhe, 
portanto, avalie suas ideias e pensamentos e procure alimentar somente aqueles que lhe fortalecem.

  E você já parou para pensar como vai realizar todas essas mudanças em você? Como vai quebrar 
um padrão que acumulou durante anos na vida como empregado? Um elemento chave dessa mudança 
é efetivamente conseguir entrar na mente dos empreendedores, pensar como eles, conhecer seus altos 
e baixos, seus momentos de fracasso e sucesso. É alterar a sua programação mental e adquirir um 
novo mindset empreendedor!  Então vamos lá!

Compartilhe: 

3.  Mindset Empreendedor

“Temos de nos tornar na mudança que 
queremos ver”

Gandhi

  Finalizando: o planejamento é sobre visualizar um projeto pronto. Não ter um planejamento é 
como montar um quebra cabeça sem a ajuda daquela imagem que vem na caixa do jogo para nortear 
o seu passo a passo durante a montagem. Você pode até chegar lá sem essa foto na capa, mas 
provavelmente vai perder muito tempo e ter muitos retrabalhos até conseguir. Planejar é sobre           
visualizar, guarde isso!

    Na sua vida e no seu negócio você precisa exercitar a visualização de onde quer estar nos próxi-
mos anos e o que precisa fazer para chegar a esse ponto, listando objetivos, metas, estratégias e ações 
necessárias. Isso permite com que você escolha algumas estratégias dentre as várias possíveis e 
"desescolha" outras. E quando temos a oportunidade de visualizar pra onde estamos indo, temos a 
oportunidade de fazer as melhores escolhas!
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Superando Crenças Limitadoras

“Já que você vai pensar de qualquer jeito, 
pense grande”

Donald Trump

 #Passo 1: Identifique quais são as suas principais Crenças Limitadoras, listando tudo que você    
acredita nas várias áreas da vida. É uma espécie de inventário de crenças.  E sugiro que você escreva a res-
posta  abaixo de cada pergunta, aqui mesmo no livro, para não ter desculpa de deixar pra depois. Simples-
mente reflita, seja brutalmente honesto com você mesmo e saia escrevendo até não conseguir extrair mais 
nada do seu cérebro. 

1. O que você acredita sobre você mesmo? Escreva!

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
2. O que você acredita sobre dinheiro? Escreva!

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

 3. O que você acredita sobre o seu trabalho? Escreva!

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

4. O que você acredita sobre seus relacionamentos? Escreva!

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
 5. O que você acredita sobre sua família? Escreva!

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

Compartilhe: 
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  Você já viu que a jornada de empregado a empreendedor, apesar de incrível e recompensadora, 
não é fácil. Requer sacrifício, foco, dedicação, muito planejamento e perseverança para superar as di-
ficuldades e não desistir no meio do caminho. Mas quando falamos em abrir sua própria empresa, os 
novos empreendedores tem hoje um aliado poderoso, e que com certeza pode ser um diferencial para 
o seu negócio: o Marketing Digital.

  Antes, criar uma marca do zero que em pouco tempo ficasse conhecida e transmitisse toda a   
credibilidade necessária para uma venda era muito difícil ou, no mínimo, muito custoso. O cresci-
mento da Internet e seu impacto no nosso dia a dia trouxe para os empreendedores oportunidades 
muito interessantes para alavancar negócios de todos os tipos. É claro que não existe milagre ou fór-
mula mágica. Para dar resultado, o Marketing Digital exige bastante trabalho, disciplina e consistên-
cia.

Compartilhe: 

4.  Marketing Digital

“Nos últimos 10 anos as empresas tem 
sido treinadas para usar diferentes mídias, 
mas o marketing digital está se tornando o 

guarda chuva de tudo”
Larry Weber

  O fato é que o seu sucesso nessa nova etapa da sua vida depende de seu modelo mental, de suas 
crenças e seu caráter. O seu sucesso cresce na mesma medida em que você destrói crenças limitado-
ras! E tenha a certeza de que você é perfeitamente capaz de mudar o seu sistema de crenças. Se você 
diz ser algo, você é, se você diz não ser aquilo, você não é. 

  Mas cuidado para não achar que isso é algo milagroso, do tipo, vou ganhar na “Mega da Virada”. 
Não é assim que as coisas funcionam, mas se você focar seus pensamentos em algo que você busca, 
algo que você enxergue como um objetivo a ser alcançado, tenha certeza, a sua mente, mesmo que in-
conscientemente, vai lutar por isso e vai encontrar soluções para seu sucesso.  Nosso cérebro é uma 
máquina perfeita, ele faz aquilo que você acredita! Você só precisa colocar ele para funcionar colo-
cando-se em um movimento pró-ativo de mudança. Quase 100% do problema que nos impede de 
mudar é um só: crenças limitadoras. 
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  Agora que você já viu que o Marketing Digital pode te ajudar a construir sua autoridade online 
e se posicionar no seu nicho, tornando-se um  grande aliado nesse processo de transição de carreira, 
vou te falar sobre outros elementos também necessários para implantar uma boa estratégia de Mar-
keting Digital. São quatro pontos que vou acrescentar: conhecimentos e habilidades; ferramentas; 
testes e paciência. 

  Conhecer bem o seu conteúdo é o mais fundamental, mas há também o conhecimento estratégi-
co e técnico sobre o Marketing Digital que você precisará aprender. São diversas táticas que você 
poderá utilizar, como atuação através de Blogs, técnicas de SEO, Landing Pages, Mídias Sociais, 
E-mail Marketing, entre outras. Cada uma dessas táticas tem suas próprias regrinhas e as práticas 
que funcionam bem. Não é necessário virar um expert da área, mas certamente é importante ter um 
conhecimento básico e abrangente para conseguir resultados para sua nova empresa.

  O Marketing digital é formado por um conjunto de conhecimentos que você vai aprimorando e 
não precisa adquirir todos de uma vez. Mas é importante que entenda que ele vai muito além de 
gestão de mídias sociais, que é o que a maioria dos empreendedores consegue enxergar hoje. Para 
se diferenciar você precisa entender que marketing digital é muito mais sobre relacionamento com 
audiências através do conteúdo, e é isso que vai construir uma zona de engajamento lucrativa para 
seu negócio. 

    Muitas vezes você vai ter que terceirizar os serviços, mas dominar a estratégia para saber o que 
orientar e cobrar desses profissionais é um diferencial que você terá como dono do negócio. É o que 
faço hoje: invisto meu tempo mais no conteúdo e no manuseio de algumas das ferramentas, mas 
tenho o total domínio da estratégia de marketing que quero executar antes de terceirizá-la. Quanto 
mais assertivo você for na estratégia, mais veloz será na sua implementação, pois o seu retrabalho 
vai tender a zero. 

    O conhecimento das ferramentas é uma parte importante para potencializar os resultados das 
ações de marketing digital. E, para isso, você tem disponível uma infinidade delas, além de sistemas 
e aplicativos que vão garantir um maior impacto para o seu negócio e aumentar a sua produtividade 
na execução das tarefas. Basicamente você vai precisar de uma boa ferramenta de e-mails e uma   
ferramenta para fazer as suas páginas, de captura, de vendas, de download de conteúdos, e etc. 

    Existem hoje opções no mercado que, inclusive, juntam essas duas coisas. Parece muito           
tecnológico e difícil à primeira vista, eu sei. Mas acredite, é uma questão de ver alguns tutoriais e 
aprender. Se você consegue realizar coisas muito mais difíceis do que isso hoje, não é acrescentar 
um pouco de tecnologia na sua vida que vai te intimidar, não é mesmo?!

Conhecmentos e habilidades, ferramentas, testes e paciência
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  E uma vez que você começa a implementar e a usar as ferramentas, você vai precisar fazer testes 
e não desistir no primeiro obstáculo. A vantagem do marketing digital é que você consegue mensu-
rar absolutamente tudo, então não há desculpa para não entender o resultado através de testes,     
avaliar e corrigir o rumo. 

  Mas, mesmo com toda tecnologia do mundo as suas mãos, trabalhar com marketing digital 
requer, antes de tudo, paciência. O retorno vem de forma muito mais intensa no médio prazo, como 
uma bola de neve, desde que você esteja realmente seguindo um método da forma que tem que ser 
feito. 

  Muita gente não alcança os resultados esperados com o marketing digital e, quando vamos   
analisar o motivo, o principal não está sendo feito, que é gerar um conteúdo de valor, gratuito, para 
atrair, converter, se relacionar, vender e avaliar. Vamos falar mais sobre essas etapas agora.

  Os empreendedores estão ávidos por começarem a ter resultados com o marketing digital, mas 
não sabem bem por onde começar. Existe uma lógica a ser seguida, passo a passo, que hoje é a prin-
cipal tendência de marketing: um fluxo automatizado de atração de clientes que chamamos de "in-
bound marketing".

  Essa é a técnica de marketing que mais cresce hoje, baseada na atração de clientes através de 
"recompensas digitais" de conteúdo, em troca das quais o cliente deixa o seu e-mail para o início de 
um relacionamento com a empresa. Esse relacionamento deve acontecer em nome de alguém da  
empresa, sempre de pessoa para pessoa e não da empresa para pessoas. Quanto mais personalizado 
e próximo for esse contato, mais engajamento e mais vendas resultarão desse relacionamento. 

    No inbound marketing acontece um fenômeno que todos nós desejamos como empreendedores: 
somos encontrados pelos clientes ao invés de termos que sair à caça deles.  Isso depende do quanto 
você estará gerando de conteúdo e sabendo gerar o tráfego certo, seja ele orgânico ou pago, para 
suas página de destino ou site. Mas é importante frizar que é preciso testar até localizar o público 
ideal na internet para o seu tipo de negóocio e, na sequência, conhecer a fundo as suas necessidades, 
dores e sonhos, para somente então começarem as vendas. Na próxima página, vamos entender 
melhor as etapas desse fluxo inbound.

As 05 funções do Marketing Digital
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1. ATRAIR
Conseguir tráfego de qualidade e atrair visitantes qualificados para o seu site. 

Como se faz isso?Como se faz isso? Através do conteúdo de valor para as suas "buyers personas", (personagens 
compradores), aquelas que você vai definir e detalhar com todas as suas "dores", sonhos, necessi-
dades, estilo de vida, comportamentos, etc. Existe o tráfego orgânico (não pago, através de blog 
posts e postagens sem impulsionamento) e o tráfego pago (onde você compra anúncios no face-
book, google, instagram, blogs, sites e etc). Uma vez atraídos, eles caem na sua página de destino, 

e será preciso, agora, convertê-los. 

2. CONVERTER
Converter visitantes (que são potenciais clientes) em Leads (potenciais oportunidades de negócio). 
Isso é feito no momento em que um visitante entra na sua página atraído por uma isca digitial que 
interessa a ele (um pdf, um eBook, um vídeo, uma palestra, etc) e está disposto a deixar o seu 

e-mail em troca de baixar essa recompensa digital. 

3. RELACIONAR
Se relacionar por e-mail e redes sociais com potenciais clientes em todos os estágios do processo Se relacionar por e-mail e redes sociais com potenciais clientes em todos os estágios do processo 
de vendas. Gerar e-mails e posts de conteúdo complementares que engajem potenciais clientes, 
ajudando-os a resolver problemas de vida, desafios para os quais você poderá demonstrar pos-
síveis soluções. Ao longo da etapa de relacionamento é muito importante ir "matando as objeções 
dos seus clientes", pois nós somos cheios delas. Mostrar como se chega a uma transformação      

almejada na qual o seu produto ou serviço pode ser um veículo.

4. VENDER
Uma vez que seus leads estão bem aquecidos e engajados, que eles demostrem confiar em você 
como parte da solução dos seus problemas, é hora de fazer negócios com a sua audiência.
Aqui você vai fazer "ofertas" irresistíveis (oferta é diferente de produto!). Existem muitas 
técnicas para construir a sua oferta irresistível e isso envolve, também, muito conhecimento de 
copywritting (textos persuasivos), bônus, scripts de vídeos e cartas de vendas com modelos de 

venda online específicos. 

5. ANALISAR
Analisar é a parte negligenciada pela maioria. Fracassar algumas vezes é esperado, mas você não Analisar é a parte negligenciada pela maioria. Fracassar algumas vezes é esperado, mas você não 
pode se dar ao luxo de não saber onde fracassou. A resposta vem ao cruzar as informações e métri-
cas resultantes de uma ação com aquilo que você planejou. O que foi diferente? O que deu errado? 
O que precisa ser ajustado? Se você tiver a disciplina de mensurar, você vai ser capaz de deduzir 
aonde pode melhorar e otimizar na próxima tentativa de venda. O insucesso na hora das vendas, 
na maioria das vezes, tem uma explicação simples: ou você não fez o que precisava ser feito, 

"desobedeceu o método", ou desistiu dos testes antes de chegar ao objetivo. 
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  Muitas pessoas que sonham em ter o seu próprio negócio costumam dizer que esse seria o único 
caminho para ter aquela vida tão desejada de trabalho, com tempo para família, lazer, esporte e       
passeios. Com certeza, essa é uma realidade que está longe da maior parte dos empreendedores        
sobrecarregados que não investem em conhecimento na área de produtividade. E assim o  tempo livre 
torna-se apenas mais uma lenda na vida de quem não sabe como conquistá-lo.

    Quando você trabalha em uma empresa ou serviço público, por exemplo, você tem uma rotina 
diária de seis a oito horas de trabalho. Quando você é empreendedor, sua carga horária é de 20 horas, 
sete dias por semana. Tempo significa dinheiro! E tempo é a única coisa que, quando perdida, não 
volta atrás. E a produtividade é a sua maior aliada na missão de não desperdiçar esse grande ativo do 
seu negócio: o tempo. 

    Quem não gostaria de ser mais produtivo no seu dia a dia?! Mas, por algum motivo, o dia nunca 
parece o suficiente para tudo que precisamos fazer. E se isso já é um problema para os empreende-
dores mais experientes, imagina para os que estão começando! O gerenciamento do tempo é, sem 
dúvida, um grande desafio. Mas uma vez superado, com certeza vai trazer inúmeras vantagens e 
benefícios para o seu negócio.
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5.  Produtividade

A cereja do bolo

“O crescimento da produtividade é o único 
caminho possível para alcançar prosperidade” 

Mario Draghi

“Não basta ser empreendedor, é preciso ter 
tempo para a empresa crescer”

Christian Barbosa
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# 1. Seja criterioso sobre as prioridades
Suas prioridades precisam ser aquelas que vão te ajudar a alcançar o Suas prioridades precisam ser aquelas que vão te ajudar a alcançar o 
seu objetivo, e você nunca poderá ser eficaz se não tiver clareza sobre 
suas prioridades. Caso contrário, você estará apenas envolvido na ativi-
dade seguinte que tem que realizar. E isso só significa que você será 
uma pessoa muito ocupada e pouquíssimo eficiente. Sabe como     
reconhecer uma prioridade? Aquela que vai te levar todos os dias para 
mais perto do seu objetivo. Comece o seu dia SEMPRE cumprindo 
duas ou três tarefas da categoria "importante", antes de sair vivendo a duas ou três tarefas da categoria "importante", antes de sair vivendo a 
agenda e prioridades dos outros 

07 dicas para ser um empreendedor super produtivo

  Saiba que você, como empreendedor, sempre vai ter mais para fazer do que você consegue. Você 
sempre terá mais demanda do que tempo, e você sempre vai querer colocar as mãos em tudo. Mas 
você não consegue fazer isso — ninguém consegue, mesmo que algumas pessoas pareçam poder. E 
uma vez que você entende isso e busca ferramentas, métodos e sistemas que te ajudam a melhor gerir 
e otimizar o seu tempo, a produtividade vai se tornar a cereja do bolo do seu novo negócio.

    Ganhar tempo e saber priorizar as tarefas urgentes é muito importante para que o seu trabalho 
renda. Na correria, você pode acabar fazendo apenas as tarefas urgente, e que não são, necessaria-
mente, as mais importantes. É uma vida de apagador de incêndio, sendo que agora é o seu negócio e 
os prejuízos são unicamente seus. Busque, também, organizar seus horários e prioridades sempre 
contando com algo inesperado, com imprevistos. Se nada acontecer, você só ganha mais tempo!

  E para gerenciar o tempo dentro da sua nova empresa é necessário saber exatamente o que precisa 
ser feito de importante no seu dia, que vai levá-lo para as metas estabelecidas. Gerenciar tempo é 
aprender a estabelecer prazos para a realização de cada tarefa (um dia, uma semana, um mês, etc). A 
grande maioria das pessoas não trabalha com prazos específicos para metas e tarefas e, dessa forma, 
está sempre deixando a sua conclusão para depois.

    Agindo dessa forma você vai trabalhar com máxima eficiência no desempenho das atividades e 
diminuir o tempo gasto, chegando ao final do dia com aquela sensação insubstituível de que não 
passou mais um dia daqueles estressantes apagando incêndios. A melhor sensação é saber que, de 
fato, deu passos significativos naquele dia, passos que vão trazer resultados para o seu negócio. E de 
quem depende isso? Somente de você. Faça primeiro o que é mais importante e acabe com a            
procrastinação, um mal que afeta todos nós.

    Com o tanto de coisas que temos para fazer todos os dias, é fácil sentir que estamos perdendo o 
controle. Mesmo priorizando o que é mais importante, restringindo seu tempo de gerenciamento 
e-mail e executando uma tarefa de cada vez, às vezes, precisamos sistematizar algumas atitudes para 
nos ajudar a organizar tudo e usar o nosso tempo de forma mais eficiente. Essas sete dicas vão te 
ajudar com isso:
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#2. Programe suas atividades
Programe suas atividades e seja fiel a elas como se fossem                  Programe suas atividades e seja fiel a elas como se fossem                  
compromissos com você mesmo, e faça com que o tempo seja tão sagra-
do como uma reunião com seu melhor cliente. Exemplo disso é a práti-
ca de exercícios físicos, que te darão a energia necessária para a longa 
jornada diária, ou fazer o seu conteúdo, controlar suas finanças, provi-
denciar as compras, etc. Você reconhece atividades como importantes 
se elas estão relacionadas com a saúde do seu negócio e são aquelas 
que vão trazer receita para a sua empresa. O resto são as urgências e   que vão trazer receita para a sua empresa. O resto são as urgências e   
circunstâncias que teremos que aprender a lidar no tempo restante. 

#3. Seja um aprendiz contínuo
Nunca se contente sobre o quão produtivo você é: todos nós podemos Nunca se contente sobre o quão produtivo você é: todos nós podemos 
ficar melhor. Então, tenha uma atitude de aprendizagem contínua sobre 
as maneiras e ferramentas que podem te ajudar a melhorar a sua produ-
tividade. Um exemplo disso é seguir pessoas que sejam referência na 
área, ler livros e artigos em blogs e ouvir podcasts que falem sobre o 
tema, pois ele é muito amplo e não se esgota facilmente. Na verdade, é 
um oceano de conhecimento libertador!
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#4. Não seja multitarefas
Ser multitarefa é um mau hábito que pode, muitas vezes, ser confundi-Ser multitarefa é um mau hábito que pode, muitas vezes, ser confundi-
do com uma atitude de pró-atividade. Faça uma coisa de cada vez e não 
vá para a próxima tarefa até que você tenha completado a tarefa que 
está realizando. É importante lembrar de desligar todas as distrações  
enquanto você realiza uma tarefa: redes sociais, whatsapp, e-mails. 
Cada vez que você se distrai com uma alguma coisa, já é comprovado 
que você demora de 2 a 5 minutos para retomar a concentração na 
tarefa que estava executando antes, e isso vai engolindo todo o seu tarefa que estava executando antes, e isso vai engolindo todo o seu 
tempo.
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  Somente após a decisão e a coragem de mudar é que você estará pronto para buscar todos os recursos 
para isso.  Na verdade, eu já vou te adiantar o que você vai descobrir no caminho: os recursos estão todos 
com você, eles te pertencem! Você só não estava com as lentes ideais para favorecer a sua descoberta. 
Espero que esse livro tenha servido para ampliar a sua visão de alguma forma, e enxergar que existe um 
passo a passo para desengavetar o seu sonho de se reinventar, viver o seu empreendimento pessoal, exer-
citar suas paixões e talentos nessa vida. 

  Seja qual for o seu sonho vá atrás. Se precisar se reinventar pra isso, faça! Se precisar recomeçar, faça! 
Jogue fora suas crenças e desbloqueei todo o seu potencial, pois ele é ilimitado! Eu fico por aqui, mas te 
deixo com um texto de Martha Medeiros e com meu sincero desejo de sucesso e felicidade para sua carrei-
ra e sua vida. 

Inspire-se:

De cara lavada - 177
  Martha Medeiros

hoje me desfiz dos meus bens
vendi o sofá cujo tecido desenhei

e a mesa de jantar onde fizemos planos

o quadro que fica atrás do bar
rifei junto com algumas quinquilhariasrifei junto com algumas quinquilharias
da época em que nos juntamos

a tevê e o aparelho de som
foram adquiridos pela vizinha
testemunha do quanto erramos

a cama doei para um asilo
sem olhar pra trás e lembrar
do que ali inventamosdo que ali inventamos

aquele cinzeiro de cobre
foi de brinde com os cristais
e as plantas que não regamos

coube tudo num caminhão de mudança
até a dor que não soubemos curar

mas que um dia vamos

Compartilhe: http://mktminds.co/facehttp://mktminds.co/face

http://mktminds.co/twitter
http://mktminds.co/twitter

htt
p:/

/mk
tm

ind
s.co

/tw
itte

r

http://mktminds.co/googleplus

http://mktminds.co/googleplus

http:
//mk

tmin
ds.co

/Link
edin

http:
//mk

tmin
ds.co

/Link
edin

http:
//mkt

mind
s.co/L

inked
in

http://mktminds.co/Linkedin
http://mktminds.co/Linkedin

http://mktminds.co/Linkedin

http://mktminds.co/Linkedin



http://mktminds.co/botao-ebooktransicao

