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INTRODUÇÃO

Introdução

Acordar todos os dias e se ver obrigada
a encarar um trabalho no qual você não
enxerga um propósito e nem se sente
realizada é um hábito extremamente
tóxico, que prejudica a sua vida.
Quando sentimos que a nossa carreira
não possui nenhuma conexão com
quem somos e perdemos o prazer
em trabalhar, nos tornamos pessoas
inseguras e infelizes, afinal, a profissão
é grande parte de nós e precisamos
nos sentir satisfeitos com aquilo que
fazemos.
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Introdução

No entanto, apesar de termos consciência de que é preciso tomar uma atitude e fazer uma mudança drástica, o dinheiro
acaba sendo um dos grandes empecilhos para começar uma transição de carreira.
Será que é possível largar tudo e correr atrás dos sonhos, mantendo a estabilidade financeira e alcançando o sucesso
em uma nova área?
Continue lendo o nosso guia e entenda como você pode juntar dinheiro e se preparar financeiramente para começar
uma jornada incrível!
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MINDSET SOBRE O DINHEIRO

Mindset sobre o dinheiro

Já ouviu falar que, se você não controlar o seu dinheiro, ele acabará controlando a sua vida?
Pois saiba que, muito mais do que uma frase popular, essa é uma mentalidade que pode impedir que você vá em busca
dos seus sonhos e mude a sua vida profissional.

ANTES DE MAIS NADA, ENTENDA O QUE É MINDSET
Todos nós moldamos a nossa forma de pensar e agir perante influências culturais e intelectuais que recebemos ao longo
da vida. A nossa formação, a sociedade em que crescemos e as pessoas com quem convivemos diariamente impactam
diretamente a forma como lidamos com situações e tomamos decisões.
Em outras palavras, o mindset nada mais é que a percepção que temos de nós mesmos e de nossas capacidades.
Isso significa que, apesar de você saber que está infeliz em sua profissão, o seu mindset pode te enganar e tentar te
convencer de que você jamais seria capaz de trocar de carreira a essa altura da vida, e que não conseguiria alcançar
tanto ou mais sucesso do que já tem atualmente.
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Mindset sobre o dinheiro

SERÁ QUE O SEU MINDSET SOBRE
DINHEIRO ESTÁ CORRETO?
Agora que você já sabe como o mindset pode
atrapalhar a sua vida e carreira de forma negativa,
chegou o momento de fazer uma reflexão a respeito
de suas escolhas e atitudes.
Será que o seu mindset sobre o dinheiro realmente
reflete a sua capacidade e conhecimentos
profissionais? Será que você não está enxergando
a sua vida financeira de uma forma distorcida e
criando empecilhos para não tomar uma atitude
e realizar o que de fato deseja?
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Mindset sobre o dinheiro

O DINHEIRO NÃO É UM FIM EM SI MESMO
Fazer as coisas pensando apenas no rendimento financeiro que elas trazem pode ser um dos grandes erros da sua vida.
É verdade que, quando nos estabilizamos em uma carreira, o retorno é maior e nos sentimos seguros em tomar decisões
e arriscar dentro da área, porque sabemos exatamente até onde podemos ir.
No entanto, usar o dinheiro como justificativa para continuar em uma situação ruim só fará com que você se sinta mais
infeliz e frustrada.
Todos nós temos a capacidade de realizar coisas grandes e, quando fazemos algo que amamos, as horas sofridas de
trabalho se transformam em momentos de alegria e dedicação.
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Mindset sobre o dinheiro

Quando mudamos o nosso mindset a respeito
do dinheiro, também conseguimos enxergar mais
oportunidades e possibilidades. Isso acontece
porque essa mudança de pensamento faz com
que assumamos mais riscos e, consequentemente,
passemos a abrir novos caminhos, para aumentar
a nossa renda.
Por que não começar a enxergar o dinheiro
como uma motivação para fazer a sua transição
de carreira e um incentivo para explorar novos
caminhos, em vez de usá-lo como desculpa para
ficar onde está?

10

CRIE METAS PARA OS SEUS GASTOS

Crie metas para os seus gastos

Mudar o mindset a respeito do dinheiro e começar a encarar a vida financeira como um motivo para mudar de carreira
é o primeiro — grande — passo para sair da zona de conforto e perseguir aquilo que você deseja.
No entanto, muito mais do que pensamentos positivos, é preciso traçar um plano bem estruturado, criar metas e descobrir
maneiras de controlar os gastos e economizar mais. E é justamente isso que vamos ensinar daqui para frente!

INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA É SINÔNIMO DE METAS
Vamos ser realistas: apenas o fato de querer economizar dinheiro não será motivo suficiente para mudar a sua vida
financeira e diminuir os gastos. É preciso muito mais do que força de vontade para que você realmente consiga organizar
as finanças a ponto de se sentir confortável para arriscar mais na carreira.
Por isso, o primeiro passo para conquistar a independência financeira é traçar metas para abrir mão de algumas coisas
supérfluas no presente e desfrutar no futuro.
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Crie metas para os seus gastos

ENTENDA O SEU MOMENTO ATUAL
Antes de mais nada, é importante que você saiba muito bem
como é a sua vida financeira atualmente.
Com o que você gasta dinheiro? Onde estão os gastos
desnecessários? Há contas em atraso?
Faça um mapeamento da sua vida financeira e crie uma
planilha com todos os gastos, desde os maiores até aqueles
que parecem insignificantes, como o café que você toma na
hora do almoço e paga em dinheiro.
Com isso, você saberá exatamente quando e no que gasta
a maior parte do seu salário. Assim, fica muito mais fácil de
readequar o orçamento.
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Crie metas para os seus gastos

DEFINA METAS REALISTAS
Uma das piores coisas que você pode fazer ao definir metas financeiras é pensar fora da realidade. Objetivos que não
podem ser cumpridos são inválidos e só farão com que você se sinta mais desanimada quando perceber que eles estão
longe da realização.
Suas metas precisam ser realistas e estar de acordo com o momento de vida em que você está prestes a entrar. Pense qual
seria o cenário ideal e, depois, transforme-o em possível, para economizar sem abrir mão de coisas que são importantes
para você, como momentos de lazer com a família.

ESTABELEÇA PRAZOS
Outro ponto fundamental para criar as suas metas é traçar prazos, afinal, sem um cronograma muito bem pensado, você
pode acabar levando mais 10 anos para fazer a tão sonhada transição de carreira, e não é isso que você quer, certo?
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Crie metas para os seus gastos

Crie um calendário para visualizar como devem estar as suas finanças a cada momento da transição. Você pode começar
apertando um pouco mais enquanto não larga o seu emprego atual para guardar mais dinheiro ou, até mesmo, ir
readequando os gastos aos poucos.
O importante é que você tenha um plano possível e muito bem amarrado, para que ele seja seguido corretamente até o final.
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PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

Pague suas contas em dia

Com as metas e o seu cronograma financeiro definido, chegou o momento de aplicar o novo mindset sobre o dinheiro
e fazer algumas mudanças práticas na vida.
A primeira delas tem a ver com pagar as contas em dia. Parece uma dica boba, no entanto, temos o terrível costume de
adiar ou, até mesmo, de perder totalmente o controle sobre as nossas dívidas.

ORGANIZAÇÃO ACIMA DE TUDO!
Lembra-se da dica da planilha de gastos que demos no tópico anterior? Pois saiba que ela será a sua melhor amiga
daqui para frente!
Coloque todas as despesas recorrentes na planilha com seus respectivos valores e datas de pagamento. Dessa forma,
você consegue prever quanto vai gastar nos próximos meses e se programar para sempre ter o dinheiro necessário e
não atrasar nada.
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Pague suas contas em dia

CONTAS PRIMEIRO, OUTROS GASTOS DEPOIS
Pague sempre as suas contas primeiro, pois isso evita que você seja surpreendida ao final do mês com falta de dinheiro e
caia no cheque especial. Além disso, pagar as contas com antecedência pode te dar o benefício de conseguir descontos
e promoções especiais!

Pague suas contas em dia

NEGOCIE SEM VERGONHA
Aquela vergonha que insiste em aparecer quando precisamos renegociar uma dívida ou pedir um desconto deve passar
bem longe daqui para a frente.
Negociar e pedir melhores condições de pagamento é uma atitude de pessoas bem-sucedidas, por isso, comece a praticar
esse hábito o quanto antes!
Levante todas as contas em atraso, ligue para os bancos e veja como você pode quitá-las o mais rápido possível e quais
as melhores condições oferecidas. Com esse tipo de atitude, você não apenas organiza a sua vida financeira, como
também economiza.
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FALE SOBRE DINHEIRO COM A SUA FAMÍLIA

Fale sobre dinheiro com a sua família

Você não achou que a sua família poderia ser mantida de fora desse momento tão importante de transição, certo?
Mas não precisa ficar achando que você é um ser de outro mundo porque sente dificuldade em abordar esse assunto
com as pessoas que ama. Assim como o sexo, o dinheiro é um assunto tabu em nossa sociedade, já que faz parte do
privado de cada um.

A IMPORTÂNCIA DE FALAR SOBRE DINHEIRO
Ainda que seja difícil, conversar sobre dinheiro com a sua família é um hábito extremamente benéfico e que pode contribuir
para melhorar o relacionamento de vocês.
Explicar o motivo pelo qual você está tomando certas decisões e como isso vai afetar a vida da família nos próximos
meses, além de apontar os benefícios que serão colhidos no futuro, fará com que todos estejam sintonizados e, até
mesmo, entendam melhor as suas decisões e o momento pelo qual você está passando.
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Fale sobre dinheiro com a sua família

COMO COMEÇAR?
Não vou mentir, as primeiras conversas serão embaraçosas e
difíceis, e pode demorar um tempo até que todos compreendam a
seriedade do assunto. Por isso, é importante que essas conversas
tenham um local, data e hora para acontecer. Assim, todos saberão
que aquele é um momento da família e que precisa ser respeitado.
Abra espaço para todos compartilharem as suas ideias e tente
entender como cada um enxerga e lida com o dinheiro. Dessa
forma, fica mais fácil compreender os diferentes pontos de vista
e chegar a um consenso que seja bom para todos.
Lembre-se também de colocar todas as cartas na mesa, sem
esconder nenhum detalhe. Esse deve ser um assunto de
conhecimento de todos e tema frequente das conversas.
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FAÇA COMPRAS À VISTA

Faça compras à vista

Fazer compras à vista não só ajuda
na tarefa de poupar dinheiro, como
também é excelente para mudar o seu
mindset sobre o tema.
Quando recebemos a mercadoria
comprada antes do pagamento,
começamos a colocar o prazer antes
do sacrifício. Esse tipo de atitude é
extremamente prejudicial, pois nos leva
a adiar as responsabilidades e a perder
a noção do que realmente vale a pena
ser comprado.
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Faça compras à vista

OS BENEFÍCIOS DE PAGAR À VISTA
Esqueça aquele velho pensamento de que, se você não parcelar, jamais conseguirá comprar algo. Quando você faz uma
compra a prazo, acaba gastando muito mais do que se juntasse o dinheiro e, depois, efetuasse a compra, uma vez que
os juros embutidos podem ser altíssimos.
Além disso, ao pagar à vista (e em dinheiro), você tem um poder de negociação muito maior.
Outro ponto importante é que os pagamentos à vista ajudam a controlar o orçamento e a visualizar quanto de dinheiro
você tem disponível até o final do mês. Em resumo, você economiza mais e ainda se planeja melhor!
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UTILIZE OS PROGRAMAS DE
RECOMPENSA PARA CARTÃO DE CRÉDITO

Utilize os programas de recompensa para cartão de crédito

Apesar de o pagamento à vista ser fundamental para poupar dinheiro e controlar as finanças, o cartão de crédito pode
ter suas vantagens.

O CARTÃO DE CRÉDITO A SEU FAVOR
A grande maioria das bandeiras de cartão de crédito oferece programas de recompensas em que é possível ganhar
eletrodomésticos, passagens aéreas e até desconto em hotéis.
De forma geral, a cada R$ 1,00 gasto, você ganha um ponto que, ao ser somado com outros, pode ser trocado por prêmios.
Você pode, por exemplo, transferir os pontos do seu cartão de crédito para o programa Smiles e ganhar milhas de viagem
ou, ainda, comprar cartões de presente em diversas lojas e trocar por produtos.
Aderir a esse tipo de programa também ajuda a entender melhor os seus hábitos de compra, facilitando no planejamento
das finanças.
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INTRODUÇÃO

Introdução

Se você chegou até este e-book, é porque tomou uma importante decisão: fazer a tão sonhada transição de carreira.
Como falamos no primeiro volume deste guia, correr atrás dos nossos sonhos e encontrar um propósito no trabalho
requer um novo mindset sobre o dinheiro e muita organização financeira. Afinal, essa é uma grande mudança que exige
planejamento e apoio de toda a família.

Introdução

Agora que você já sabe o que precisa ser feito para economizar e se planejar para a transição, chegamos em outro
momento importante para essa nova etapa de vida: a organização do tempo.
Conciliar o seu emprego atual com uma nova empreitada pode ser uma tarefa bastante difícil e cansativa, por isso, você
precisa de uma rotina organizada para fazer a transição de maneira produtiva e eficiente.
Quer saber mais sobre como organizar o seu tempo e chegar ainda mais perto da sua nova e satisfatória vida profissional?
Então não deixe de ler a segunda parte do guia de transição de carreira!
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CRIE UMA ROTINA DE TRABALHO PRODUTIVA

Crie uma rotina de trabalho produtiva

Ao fazer uma transição de carreira e conciliar o emprego atual com um novo negócio, a tendência é que você fique
sobrecarregada e, quando menos perceber, estará se sentindo cansada e ainda mais frustrada por não conseguir dar
conta de todas as atividades.
A sua rotina será mais atribulada nesse momento de mudanças e, em alguns dias, pode até chegar a parecer que 24
horas não são suficientes para dar conta do trabalho, do negócio e da família.
No entanto, com um pouco de organização, é possível deixar a sua rotina mais produtiva e não precisar de desesperar
com a pilha de coisas que ainda precisam ser feitas. Confira alguns passos:

LISTE E ORGANIZE SUAS ATIVIDADES
Ao começo ou ao final de toda semana, tire algumas horas para listar tudo o que precisa ser feito naquele período. Essa
é uma ótima forma de organizar a sua rotina e se planejar melhor para os dias que virão.
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Crie uma rotina de trabalho produtiva

Assim que você souber tudo o que precisa ser feito,
comece a organizar os dias e, depois, as horas de trabalho.
Lembre-se de que é necessário também aprender dosar as
atividades, intercalando reuniões e visitas a fornecedores
com as horas de trabalho no seu emprego atual e as horas
necessárias para se dedicar ao seu negócio.
Outro ponto importante é sempre deixar um espaço
para imprevistos, já que uma reunião em cima da hora
ou um compromisso pessoal podem aparecer sem aviso,
e você precisa ter uma folga no planejamento para não
se desesperar.
Com esse tipo de planejamento, você evita acumular
tarefas e ainda consegue organizar os seus compromissos
para que eles não interfiram na carreira ou na vida pessoal.
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Crie uma rotina de trabalho produtiva

ORGANIZE OS SEUS AMBIENTES DE TRABALHO
Nesse momento de transição, você vai acabar trabalhando em dois (ou mais) escritórios diferentes: o do seu atual
emprego e na sua casa. Para não ficar sobrecarregada e nem começar a misturar os assuntos, a organização do espaço
de trabalho é fundamental.
Limpe a sua mesa no trabalho atual para facilitar o seu dia a dia e agilizar a entrega das demandas. Em casa, tente criar
um espaço de trabalho que seja agradável, bem iluminado e que possua tudo o que você precisa, como notebook,
material de escritório e telefone.
Dessa forma, quando você se sentar para trabalhar, ficará mais focada e não precisará parar a todo momento para
procurar por alguma coisa que não sabe onde está.
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Crie uma rotina de trabalho produtiva

GERENCIE SUAS ATIVIDADES
Empreender é sinônimo de saber gerenciar, e isso envolve tanto
os seus sócios e funcionários quanto as suas atividades.
No começo, a tendência é que você precise absorver mais funções
e colocar a mão na massa, por isso, é fundamental que você crie
uma rotina para acompanhar a evolução de todas as tarefas e
analisar se o seu negócio está caminhando na direção certa.
Esse é um ótimo hábito para aplicar também na sua vida pessoal
e nas finanças. Determine uma frequência para relembrar tudo o
que foi planejado e entender se você está caminhando na direção
certa ou se precisa redefinir algo para atingir seus objetivos.
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Crie uma rotina de trabalho produtiva

FAÇA PAUSAS E CUIDE DE VOCÊ
Não se esqueça de que, quando estamos cansados, doentes ou sobrecarregados, as coisas não vão para frente e fica
muito mais difícil de seguir com o planejamento e focar nos objetivos.
Por isso, é muito importante que você dedique um tempo para si mesma e para a sua família. Relaxe, pratique um hobby
e tire alguns momentos para esquecer do trabalho, do negócio e das preocupações. Esse tipo de atitude vai deixá-la
revigorada e disposta para produzir melhor.
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FAÇA UM CRONOGRAMA DE ATIVIDADES EFICIENTE

Faça um cronograma de atividades eficiente

Muitas vezes, apenas planejar
como será a sua semana pode
não ser suficiente para garantir o
cumprimento de todas as tarefas e
ainda conseguir aproveitar o final
de semana com tranquilidade.
Por isso, é importante dar
um passo além e montar um
cronograma diário de atividades.
Esse pode parecer um hábito
controlador, e talvez até um
pouco neurótico, mas você verá
que organizar o seu dia dessa
maneira tornará a sua rotina
muito mais produtiva.
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Faça um cronograma de atividades eficiente

DEFINA AS PRIORIDADES
Definir as atividades que são essenciais e aquelas que podem ser deixadas para depois é uma tarefa muito mais difícil
do que imaginamos, já que a tendência é colocarmos tudo na coluna do “precisa ser feito com urgência”.
Antes de montar o seu cronograma de atividades, veja o que realmente é vital e o que pode ser deixado para depois.
Participar de uma reunião com um fornecedor importante, por exemplo, provavelmente é muito mais importante para
o seu negócio do que não perder o horário na manicure.

TAMANHO NÃO É SINÔNIMO DE PRODUTIVIDADE
Muito cuidado na hora de listar suas tarefas do dia para não querer abraçar o mundo todo de uma só vez. Criar uma
agenda extensa de trabalho não é nem de perto sinônimo de que você terá uma semana produtiva. Pelo contrário, na
maioria das vezes, quanto mais queremos fazer, menos acabamos conseguindo realizar.
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Faça um cronograma de atividades eficiente

Comece com o que é fundamental e vá aumentando a quantidade
de tarefas conforme for se adaptando à nova rotina ou, até mesmo,
for se desvencilhando do seu emprego atual.

SAIBA O MOMENTO DE PARAR
Outro grande erro que costumamos cometer ao organizar as nossas
atividades é perder a noção do tempo e virar noites a fio trabalhando.
Tome cuidado para não deixar o descanso e a vida pessoal de lado
ou trabalhar tanto a ponto de ficar exausta ou doente.
Organize a sua rotina e determine um horário para “bater o ponto”.
A tendência é que você produza muito mais, justamente porque
saberá que tem menos horas para concluir as tarefas.
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Faça um cronograma de atividades eficiente

NÃO CONFUNDA ORGANIZAÇÃO COM ESCRAVIDÃO
Organizar a sua rotina e listar as atividades que precisam ser feitas é fundamental para ser mais produtiva e conseguir
dar conta de tudo. No entanto, isso não quer dizer que você precisa seguir à risca tudo o que planejou e nem que precisa
se tornar uma escrava do cronograma.
Lembre-se que você está fazendo isso para se organizar, não para deixar a sua vida pessoal e seus objetivos de lado e
virar uma workaholic sem tempo para mais nada.
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ELIMINE OS VILÕES DA PRODUTIVIDADE

Elimine os vilões da produtividade

Aquela espiadinha no Facebook e o hábito de checar
os e-mails a cada 5 minutos com certeza estão te
atrapalhando mais do que colaborando para você seja
uma pessoa informada e produtiva.
Muitas vezes, mesmo com a organização e o cronograma de
atividades, nos atrapalhamos porque somos interrompidos
a todo momento ou porque a vontade de procrastinar é
mais forte do que o ânimo de concluir todas as tarefas.
Por isso, tentar minimizar os grandes vilões da
produtividade — como interrupções frequentes do seu
chefe ou de colegas de trabalho e olhadinhas nas redes
sociais — pode ajudar a tornar a rotina muito mais
produtiva e, até mesmo, a finalizar as tarefas mais cedo.
Veja algumas soluções:
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Elimine os vilões da produtividade

NEGOCIE TRABALHAR DE CASA
Nessa fase de transição de carreira, nada melhor para tornar o seu tempo mais produtivo do que trabalhar de casa. Além
de eliminar totalmente o vilão número 1 da produtividade, o chefe, você consegue se concentrar melhor e não perde
horas a fio no trânsito.
Só tome cuidado para não substituir o chefe por outras distrações, como cuidar da casa e ir ao mercado no horário em
que deveria estar trabalhando.

ENCARE REDES SOCIAIS E E-MAILS COMO PAUSAS
Ler e-mails a todo momento não faz de você uma pessoa mais produtiva, pelo contrário. Parar para ver o que há de novo
na caixa de entrada faz com que você perca o foco no que estava fazendo e, muitas vezes, até mude de tarefa sem perceber.
Olhar as redes sociais, então, nem se fala! Coloque no seu cronograma diário alguns momentos de pausa para ler e-mails e
checar o Facebook. Dessa forma, você não se distrai e fica muito mais focada nas atividades que precisam ser concluídas.
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Elimine os vilões da produtividade

INVISTA EM FERRAMENTAS
DE TRABALHO
Outro grande vilão da produtividade são os
problemas técnicos com os computadores. Toda
vez que ele trava, a sua internet cai ou um site
demora para carregar, você perde o foco naquilo
que estava fazendo e atrasa o cronograma.
Para empreender e fazer a sua transição na carreira,
será necessário fazer alguns investimentos e
uma boa ferramenta de trabalho é o primeiro
deles. Por isso, compre um computador bom
e invista em uma internet de alta velocidade.
Assim, ficará muito mais fácil de cumprir com as
atividades e ser mais produtiva.

20

ENCONTRE O SÓCIO CERTO PARA DIVIDIR AS TAREFAS

Encontre o sócio certo para dividir as tarefas

Levar o seu negócio adiante sozinha é uma tarefa bastante complicada, mas não é impossível. No entanto, você precisa
analisar se esse realmente é o momento de começar em uma nova empreitada sem alguém para dividir as responsabilidades
e, ainda, manter o ritmo no emprego atual.
Além disso, alguns modelos de negócio exigem que haja mais de um empreendedor à frente para que ele se desenvolva
e cresça de maneira saudável. Mas como escolher o sócio certo para ajudá-la nessa tarefa?

IDENTIFICAÇÃO E CONFIANÇA
Pense que uma sociedade e um casamento são situações bastante parecidas. Assim como você não se casaria com uma
pessoa com quem não se identifica, também não deve assumir um compromisso tão importante com um sócio que não
tem nada a ver com você e te faz sentir insegura.
Além disso, quando você empreende com alguém que já conhece, o ritmo de trabalho é muito melhor, uma vez que não
há a necessidade de passar por aquele período em que os dois ainda estão com um “pé atrás” por não saberem como
o outro pensa e se compromete com os projetos.
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Encontre o sócio certo para dividir as tarefas

PERFIS COMPLEMENTARES
Escolher um sócio de confiança é diferente de escolher uma pessoa que pensa igual a
você e possui as mesmas habilidades.
A vantagem de uma sociedade é poder contar com o apoio de outra pessoa que tenha
conhecimentos e formação complementares às suas. Dessa forma, um pode acrescentar
novos pontos de vista ao outro e fazer com que o negócio tenha uma harmonia muito maior
do que quando ambos possuem exatamente a mesma maneira de enxergar as coisas.

RECURSOS DISPONÍVEIS
Dificilmente você terá todos os recursos necessários para empreender sozinha, sejam
eles financeiros ou de conhecimento. Escolha alguém que possa contribuir de forma
substancial para o seu negócio e trazer elementos que você não conseguiria suprir se
atuasse por conta própria.
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DESCUBRA COMO O COACHING PODE
AJUDAR A ORGANIZAR SEU TEMPO

Descubra como o coaching pode ajudar a organizar seu tempo

Você sabia que existem algumas técnicas de coaching que podem
ajudar na tarefa de organizar o seu tempo?
O coaching faz com que nos tornemos mais conscientes de nossas
escolhas e assumamos o controle sobre nossas vidas e carreiras. Por
isso, nos tornamos mais focados e produtivos.

ASSUMA O CONTROLE DO TEMPO
Já falei aqui no guia que dedicar um tempo para descansar e cuidar
de si mesma é fundamental nesse momento de transição e interfere
diretamente na sua produtividade.
Para que isso aconteça, no entanto, você precisa assumir o controle do
seu tempo, encarando a rotina de forma mais racional e se organizando
para não deixar de lado um momento para se dedicar a si mesma.
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Descubra como o coaching pode ajudar a organizar seu tempo

Minha dica é aproveitar a parte da manhã, enquanto a sua família ainda está dormindo, para fazer as suas atividades
pessoais, planejar a semana, organizar as ideias e tirar alguns minutos para relaxar e refletir sobre os novos rumos que
a sua vida está tomando. As manhãs também são ótimas para praticar exercícios, ler um livro ou fazer aquele curso que
você sempre quis fazer, mas nunca teve tempo.
Se você está pensando que isso é impossível ou que acordar cedo não é para você, comece devagar. Acorde alguns dias
15 minutos mais cedo e vá adiantando o despertador gradativamente. Em poucas semanas, você começará a notar que
seu dia está mais produtivo e você se sente mais disposta e feliz.
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INTRODUÇÃO

Introdução

Em nossa formação profissional, muitas vezes somos condicionados a seguir uma carreira
pelo status, pelo retorno financeiro, por uma pressão social e até por um conceito de
sucesso, o que, com o tempo, não nos traz qualquer retorno pessoal. Acabamos “seguindo
a manada” e perdendo o que nos torna únicos e protagonistas do nosso próprio sucesso.
O empreendedorismo se firmou como uma opção rentável e prazerosa para quem deseja
abandonar um emprego que não traz felicidade ou perspectivas de crescimento. No
dicionário, a palavra “empreender” se refere a capacidade de realizar. Tentar algo.
Na prática, uma pessoa que empreende não está apenas criando um negócio, mas
assumindo o controle da própria vida. Então, que tal trocar o “e se?”, que não sai da sua
mente, pelo “e por que não?”.
No terceiro volume do nosso “Guia da Transição de Carreira”, você encontrará as dicas
essenciais e os melhores caminhos para fazer uma grande mudança na sua vida e,
finalmente, abrir o próprio negócio. Boa leitura!
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ENTENDA AS VANTAGENS DE SER EMPREENDEDOR NO BRASIL

Entenda as vantagens de ser empreendedor no Brasil

Quatro em cada dez brasileiros já são ou estão
se tornando empreendedores, de acordo com
a pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor
(GEM) de 2015, em parceria com o Sebrae. O país
conta com 1,5 milhão de microempreendedores
individuais, ficando atrás apenas da China no
ranking mundial.
É a maior taxa dos últimos 14 anos, graças às
mudanças no mercado de trabalho, às maiores
oportunidades de capacitação para quem deseja
abrir o próprio negócio, à ajuda do poder público
e, claro, a uma mudança na própria perspectiva de
carreira dos profissionais.
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Entenda as vantagens de ser empreendedor no Brasil

Existem muitas vantagens de ser empreendedor no Brasil. No entanto, as que mais se destacam são:

MAIOR LIBERDADE E AUTONOMIA PARA TOMAR DECISÕES
Ser um empreendedor não é apenas não ter um chefe ou não ter que acordar cedo para ir ao trabalho. Pelo contrário,
ter o próprio negócio é algo que vem cercado de responsabilidades dobradas. Afinal, caberá a você direcionar equipes,
definir metas plausíveis e fazer com que sua empresa seja um sucesso.
Mas o empreendedorismo também traz mais liberdade e flexibilidade para que você tome decisões acertadas, assuma
o controle da própria vida e invista tempo em algo que trará retorno para você mesmo.

Diante do fantasma do desemprego no Brasil, ser um empreendedor também traz oportunidades para
a recolocação profissional. E nem é preciso abrir uma empresa física para isso. Por meio da internet,
o empreendedor tem a oportunidade de transformar uma ideia, hobby ou habilidade — como criar
produtos autorais, ensinar o que sabe ou prestar um serviço — em um negócio lucrativo.
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Entenda as vantagens de ser empreendedor no Brasil

MAIS OPORTUNIDADES
OFERECIDAS PELO PODER PÚBLICO
A famosa “burocracia brasileira” é um fator que
inibe muitas pessoas a abrirem os seus próprios
negócios. Mas o acesso à internet e o aumento do
poder de consumo da população tornaram o país
o local perfeito para empreender.
Além disso, o governo tem criado novas políticas
de incentivo para empresas, e-commerces e
startups, por meio de capacitações, programas
como o Simples Nacional, projeto Crescer Sem
Medo, Startup Brasil, InovAtiva Brasil e Lei do
Microempreendedor Individual.
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Entenda as vantagens de ser empreendedor no Brasil

OPORTUNIDADE PARA TRABALHAR COM O QUESE GOSTA E ALCANÇAR NOVAS PERSPECTIVAS
Apesar dos riscos, o empreendedorismo traz a oportunidade de trabalhar com aquilo de que se gosta e em que se acredita.
E não há nada mais estimulante para aumentar a qualidade de vida do que motivação profissional e a possibilidade de
criar um legado.
Cada dia na vida de um empreendedor é um cenário marcado por incertezas e até erros, mas que vêm acompanhados
de aprendizado e novas perspectivas. Donos de negócios adquirem uma experiência sobre mercado, administração,
finanças e liderança maior do que qualquer outro profissional.
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SAIBA COMO SAIR DA ZONA DE CONFORTO E MUDAR DE VIDA

Saiba como sair da zona de conforto e mudar de vida

Um dos maiores problemas para os empreendedores é dar o primeiro passo. Largar a estabilidade e segurança de um
emprego para começar algo do zero, em um ramo que talvez não tenham experiência, é um cenário assustador para
qualquer um.
Sair da sua zona de conforto pode trazer a coragem que te falta para buscar a concretização dos seus planos. E nós temos
três dicas para te ajudar!

NÃO DÊ TANTA IMPORTÂNCIA À OPINIÃO ALHEIA
O mundo que nos cerca possui uma grande influência sobre a nossa autoestima, personalidade e, principalmente, atitudes.
É inevitável se preocupar com o que as pessoas pensarão de você, mas o problema nasce quando isso se transforma em
um empecilho para a conquista dos seus sonhos.
Comece a pensar que as pessoas que te criticam podem ter frustrações com elas mesmas e que sempre haverá alguém
pronto para tentar te desestimular — independentemente de carreira, posição social ou aparência. Pergunte a si mesmo:
sentirei orgulho de mim ao fazer isso? Se a resposta for “sim”, você está pronto.
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Saiba como sair da zona de conforto e mudar de vida

SEJA MENOS AUTOCRÍTICO
Pense em você mesmo como um amigo. Você
aconselharia alguém que gosta a desistir ou não
correr atrás dos seus sonhos? Então pare de se
repreender e enxergar apenas as suas falhas! Erros
são fundamentais no caminho para o sucesso.
Fazer uma autoavaliação é essencial para sair
da zona de conforto e mudar o que te deixa
insatisfeito. Analise todas as situações e crie
planos de ação para conseguir o que deseja,
mas, antes de tudo, seja gentil e paciente consigo
mesmo.
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Saiba como sair da zona de conforto e mudar de vida

DESAFIE A SI MESMO
Um bom caminho para começar a sair da zona de conforto é criar metas em curto prazo e se desafiar no dia a dia. Se
quer perder peso, comece se exercitando cinco minutos por dia. Se tem medo de falar em público, vá com os amigos a
um karaokê. Se é tímido, peça informações para um desconhecido na rua. Se quer aumentar o networking, mande uma
mensagem para um amigo de infância, e assim por diante.
Parece pouco, mas, com o tempo, enfrentar situações que te deixam desconfortável ou que você vem adiando te dará o
suporte necessário para enfrentar desafios maiores, como mudar de carreira ou abir o seu próprio negócio.
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APRENDA COMO TIRAR A SUA IDEIA DO PAPEL

Aprenda como tirar a sua ideia do papel

Sonhos não faltam a quem deseja empreender. Mas tirar as
ideias do papel e montar um negócio do zero é um processo
que oferece dificuldades para a maioria dessas pessoas. Confira
5 etapas para transformar um projeto em um negócio concreto:

IDENTIFIQUE O SEU PÚBLICO-ALVO
Conhecer o seu público-alvo é o primeiro passo para avaliar se a
sua ideia de negócio será viável ou não. Comece com perguntas
como: qual é a sua faixa etária? Qual é sua escolaridade? Como
são seus hábitos? E como a sua empresa pode agradá-los ou
satisfazer às suas necessidades?
Esses aspectos te ajudarão a entender como o seu produto ou
serviço pode se destacar da concorrência e como você pode
trazer inovação para o mercado.
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Aprenda como tirar a sua ideia do papel

LISTE OUTRAS PARTES INTERESSADAS
Faça também um levantamento de todas as partes que podem se interessar pela sua empresa, ou você corre o risco de
não conseguir concretizar sua ideia. Órgãos públicos, governos, fornecedores e até concorrentes precisam ser levados
em conta.

CONHEÇA OS REQUISITOS PARA FUNCIONAMENTO DE UM NEGÓCIO
Depois de analisar todos os interessados, chegou a hora de conhecer os requisitos para fazer o seu negócio funcionar.
Ponto comercial, site, licenças, patente, CNPJ, alvará, contabilidade, contrato social e regime de tributação são alguns
dos elementos que permitem o funcionamento de uma empresa ou marca, a depender do seu perfil.
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Aprenda como tirar a sua ideia do papel

TENHA UM PLANEJAMENTO FINANCEIRO
A próxima etapa é criar um planejamento financeiro para cada etapa do seu negócio.
Defina custos de processo e faça um cronograma com estimativas de tempo para
execução de cada atividade.

DEFINA O MODELO DE NEGÓCIO
Com base em todas as informações coletadas, elabore o modelo de negócio. Esse
documento é essencial para orientar o empreendedor sobre quais os elementos
fundamentais para colocar seu negócio no mundo.
O modelo de negócio é forma como uma empresa oferece e entrega valor para
seu público e, claro, recebe valor de volta em forma de lucro. A partir de apenas 9
elementos-chave é possível ter uma visão ampliada do funcionamento do negócio,
maximizando a viabilidade da ideia e a concretização do seu negócio dos sonhos.
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ESTUDE, ESTUDE E ESTUDE!

Estude, estude e estude!

Você já parou para se perguntar por quantos anos um
profissional se prepara para exercer uma profissão?
Somando o tempo de preparação para o vestibular e a
graduação, ele pode levar até uma década inteira para
ingressar no mercado de trabalho.
O empreendedorismo traz mais flexibilidade para atuar
nesse mercado, mas não é diferente de uma profissão
tradicional. Também é preciso se capacitar!
A internet é uma excelente aliada para ganhar
conhecimento sobre temas como economia, vendas,
tecnologia e comunicação — essenciais para quem deseja
criar um negócio de sucesso. Três áreas se destacam para
quem está começando a empreender, e nem é preciso
sair de casa para aprender sobre elas:
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Estude, estude e estude!

GESTÃO DE PESSOAS
Todo empreendedor precisa estar pronto para liderar, motivar e direcionar pessoas. Um curso de gestão de pessoas
ou gestão estratégica para recursos humanos oferece o conhecimento necessário para formar equipes e reter talentos.
Além disso, essa capacitação oferece a bagagem para que o empreendedor se comunique melhor, saiba orientar
colaboradores de acordo com os seus objetivos e esteja preparado para tomar decisões.

MARKETING
O marketing é um pilar essencial para o empreendedorismo, graças à internet e às mudanças no perfil do consumidor.
Quem está começando um negócio nem sempre possui todo o capital necessário para investir em uma equipe que
entenda sobre marketing tradicional e, principalmente, sobre o marketing digital e os seus elementos — como marketing
de conteúdo, anúncios patrocinados, mídias sociais, landing pages, psicologia das cores, entre outros.
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Estude, estude e estude!

Um empreendedor que investe em conhecimento nesse segmento
se torna mais capacitado para fortalecer o relacionamento com o
cliente, criar estratégias de vendas mais efetivas para o seu negócio
e deixar a concorrência para trás.

FINANÇAS
Entender de finanças é essencial para garantir uma sobrevivência
sustentável do seu negócio e trazer lucro no futuro. Cursos da
área, principalmente com uma abordagem voltada para o
empreendedorismo, trazem noções sobre custo de comercialização
de produtos, investimentos e capital de giro.
Conhecer esses conceitos e saber aplicá-los no dia a dia ajuda a
evitar erros graves e gastos desnecessários, que podem prejudicar
a criação e o andamento da sua empresa.
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BUSQUE AUTOCONHECIMENTO PARA
ENCONTRAR AQUILO QUE GOSTA

Busque autoconhecimento para encontrar aquilo que gosta

Você está há anos tentando mudar de emprego? Vive buscando respostas e sinais do universo sobre que caminho
seguir? Segundo Sócrates, “se não achares o que tu procuras dentro de ti mesmo primeiro, não achará em lugar algum”.
Autoconhecimento significa buscar por entendimento para questões da vida no lugar mais seguro e confiável: dentro de si.
Ele é importante para controlar as emoções, mudar aspectos que não te satisfazem na vida — incluindo um emprego
ruim — encontrar o que te traz satisfação e alterar a sua maneira de encarar o mundo. Com autoconhecimento, você
estará mais suscetível a:
•

Entender quais aspectos despertam o mal-estar e o

•

que não te faz feliz;

Encontrar uma área de atuação que te motive e em
que você seja realmente bom;

•

Não desistir diante dos obstáculos que surgirem;

•

Aumentar a autoestima e a estabilidade emocional;

•

Preparar-se melhor para tomar decisões no dia a dia;

•

Diminuir as chances de ter problemas como angústia,
ansiedade e depressão.
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Busque autoconhecimento para encontrar aquilo que gosta

Mas, na prática, nem sempre desenvolver
a própria consciência é um caminho fácil.
O autoconhecimento demanda tempo e
comprometimento.
Também não é possível adquiri-lo sozinho. Nem
mesmo os monges que se inserem em uma
jornada de isolamento e reclusão encontram o
seu “verdadeiro eu” sozinhos.
Quando se fala em uma mudança de carreira,
é preciso analisar tudo que está ao seu redor
e pedir ajuda quando preciso — seja para um
terapeuta, psicólogo ou coach de carreira. Para
começar seu processo reflexivo e descobrir o seu
caminho, faça a você mesmo perguntas como:
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Busque autoconhecimento para encontrar aquilo que gosta

•

Quais as minhas reações diante de situações adversas?

•

No que eu acredito?

•

Onde me vejo daqui a alguns anos?

•

Que motivos me impedem de chegar aonde desejo? Quais são os meus medos?

•

Como eu me vejo? Como a opinião dos outros me afeta?

•

Eu me sinto inseguro para tomar decisões?

•

Que aspectos tornam a minha vida mais feliz?
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Busque autoconhecimento para encontrar aquilo que gosta

Acrescente qualquer pergunta que melhore a sua busca por autoconhecimento e responda a todas com sinceridade. Essa
etapa exige reflexão e autoavaliação, mas te dará a capacidade de explorar profundamente a si mesmo, em um estágio
de consciência ao qual talvez você nunca tenha chegado.
Com o passar do tempo, será mais fácil reconhecer o que te impede de sair do lugar e você poderá experimentar novos
caminhos, que mudem a sua relação com a vida para, finalmente, chegar aonde deseja.
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CONCLUSÃO

O caminho para o empreendedorismo é marcado por obstáculos. Mas ninguém disse que seria fácil! Conhecera si mesmo
e sair da sua zona de conforto te dará o suporte necessário para investir em algo que transmita quem você é, os seus
valores e a tão esperada realização profissional.

Nós esperamos que, com este e-book, você encontre o incentivo para desenvolver as atitudes que
te tornarão o empreendedor com que sempre sonhou e de que o mercado necessita, e, finalmente,
tornar-se o protagonista da sua história!
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Desde 2012 ajudando mulheres a
empreenderem suas vidas, carreiras e negócios.
Clique para conferir mais!

