
COMO
EMPREENDER
UM GUIA RÁPIDO PARA VOCÊ SABER QUAIS 
SÃO AS PRINCIPAIS AÇÕES E DESAFIOS NAS 3 
ETAPAS DE CRIAÇÃO DO SEU NOVO NEGÓCIO.



Um negócio é uma máquina que 

gera riqueza para você ao atender, 

repetidamente, as necessidades dos 

seus clientes.

Todos os negócios possuem essas 5 

engrenagens fundamentais:

Para criar um negócio lucrativo, você 

deve construir e melhorar todas essas 

5 engrenagens.

Veja como fazer isso em um 

processo de 3 etapas.

A essência dos negócios

Mercado, Produtos & Serviços

Dinheiro

Pessoas

Lucro

Investimentos
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Em cada uma das 3 etapas de criação do seu negócio, você terá que

→ cumprir um conjunto de 3 missões críticas, e

→ tomar ações específicas em relação a cada uma das 5 engrenagens 

universais dos negócios. 

Trilhando esse árduo caminho com sucesso, ao final das 3 etapas 

você terá um negócio lucrativo.

As 3 etapas para criar um novo negócio

Ter algo para 
vender

Criar um sistema 
repetível e lucrativo

Melhorar e 
crescer o 
negócio

Riqueza 
real

1
2

3



Ter algo 
para 
vender
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Tudo começa aqui
Tudo começa quando você consegue atender a uma 

necessidade ou desejo das pessoas através de algum produto 

que seja realmente vendável a um preço lucrativo.

Sua missão nessa fase:

1 - Identificar um mercado com capacidade de oferecer-lhe 

altos volumes de vendas e boas margens de lucro bruto. 

2 - Identificar uma necessidade ou desejo desse mercado que 

ainda não é atendido satisfatoriamente.

3 - Criar e ajustar sua solução (produtos) ao mercado até que 

ele comece a comprá-la de você a preços lucrativos.

Deve ser alta a diferença entre o 
seu preço de vendas, impostos e o 
custo da produção/revenda do seu 
produto ou entrega do seu serviço.

Quanto menos competitivo for o mercado, 
menor tenderá a ser a concorrência por 
preço e mais clientes disponíveis você terá 
para atender.

Explore mais sobre este tema 
nos capítulos II e IV do Livro do 
Lucro. Adquira agora em

www.olivrodolucro.com.br
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→ Conheça o seu cliente de verdade. Interaja o 

máximo possível com ele e estude tudo o que 

puder a seu respeito. O sucesso do seu negócio 

depende muito (mas muito mesmo) do quão 

bem você entende ele.

→ Certifique-se que seu mercado é viável, 

potencialmente lucrativo e ofereça 

possibilidade de crescimento ao seu negócio.

→ Entenda como o seu mercado funciona. 

Saiba quem são os competidores, as margens 

médias de lucro, os maiores riscos, como os 

clientes são servidos etc.

Mercado
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Se você encontrar um ou mais compradores cativos antes 
de investir na produção serial do seu produto, seu risco 
diminuirá e suas chances de sucesso aumentarão.

→ Desenvolva o protótipo do seu produto - versões 

“minimamente viáveis” do que você quer vender. Pivote 

seu produto até garantir a sua aceitabilidade no 

mercado (encontre o “fit”). Isso significa vendas 

verdadeiras - mesmo que, inicialmente, informais! A 

palavra-chave aqui é perseverança. Inicie a 

comercializar seu produto do modo mais simples 

possível. Seu objetivo agora é encontrar o melhor “fit” 

com o mercado.

→ Após você saber que tem em mãos algo que o 

mercado está a disposto a comprar, desenvolva uma 

nova versão a qual se aproxime um pouco mais  do 

formato final do produto que você deseja vender.

Produtos & Serviços
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→ Nesses momentos iniciais, é provável que você 

e seus sócios sejam as únicas pessoas no 

negócio. Você ou vocês serão os 

empreendedores, gestores e executores do 

negócio. Preparem-se para muito trabalho e 

nenhum retorno imediato.

Pessoas

Empreendedores e executores 
tem mais força aqui

Empreendedor-
-líder

Executor Gestor
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→ Definam muito bem como funcionará a 

sociedade. Vocês deverão costurar um acordo 

que mantenha todos motivados para colocar o 

volume de recursos e de suor que um novo 

negócio exige. Tenham uma conversa franca e 

aberta para definir a participação acionária de 

cada um no negócio, quanto cada um investirá 

(recursos financeiros), quanto cada um 

trabalhará e como ocorrerão as retribuições 

(salários e dividendos). As responsabilidades 

individuais dentro da nova empresa também 

deverão estar bem definidas.

→ Sempre que possível, não contrate 

funcionários antes de iniciar a faturar (vender).

Etapa 1  /  Mercado, Produtos & Serviços - Pessoas - Dinheiro - Lucro - Investimentos 9

www.abcnegocios.com.br



→ Nessa fase inicial, a ordem é gastar o mínimo 

possível pelo máximo de tempo. Tente 

economizar ao máximo e invista seu dinheiro 

para criar algo realmente vendável.

→ Se vocês, sócios, tiverem reservas de dinheiro 

para começarem o negócio, ótimo! Não 

brinquem com essa grana. Ela é o pulmão da 

empresa. Começaram sem dinheiro? Então 

trabalhem mais e dêem um jeito de se virar. 

Escassez de dinheiro é a mãe da criatividade.

→ Reinvestam todo e qualquer dinheiro que 

entrar no negócio nesse estágio (ex.: primeiras 

vendas). Retirar dinheiro da empresa nessa fase 

é suicídio.

Dinheiro
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→ No início, não existe lucro. Só gastos e suor. 

Você está recém começando o seu negócio. 

Esqueça a ideia de que ele começará a 

sustentar você no próximo mês - ou semestre. 

Primeiro, você trabalha por ele, sustenta ele, 

para, no futuro - se você tiver feito tudo certo! - 

ele trabalhar para você.

→ Sua solução deve trazer muito valor ao seu 

cliente, de modo que você consiga atender 

mais pessoas (+vendas) com preços mais altos 

(+faturamento). Isso é fundamental para a sua 

lucratividade. Lembre-se que a única maneira 

de ganhar dinheiro de verdade vendendo muito 

barato é vendendo para um mercado 

gigantesco.

Lucro
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Aqui é onde 
você descobre 
se tem um 
bom negócio 
em mãos ou 
se é melhor 
desistir da 
ideia.

Se a sua margem de lucro bruto 
(preço de vendas - impostos - custo  
de compra ou de produção) for muito 
baixa e você não sentir segurança que 
conseguirá rapidamente alcançar um 
alto volume de vendas, acenda o sinal 
vermelho! Esse é um forte indicativo 
de que a sua aposta é muito arriscada.

→ Saiba o quanto custará para você 

fabricar ou comprar o seu produto ou 

serviço. Agora, faça uma estimativa 

conservadora do seu volume de vendas. 

Depois, pense no quanto você 

conseguirá cobrar (preço de venda) por 

seu produto para manter essa saída. Você 

tem aí os números necessários para 

estimar o seu lucro bruto total.
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→ Você está no fase experimental do seu 

negócio. Seja extremamente cuidadoso e 

criativo no investimento dos seus recursos. 

Busque todas as alternativas para produzir e 

entregar seus produtos gastando o mínimo: use 

equipamentos de terceiros, produza com 

máquinas e softwares emprestados ou 

alugados - mesmo que, no começo, eles não 

produzam o melhor resultado do universo. 

Investimentos
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→ Nem pense em gastar com itens muito caros 

(imóveis, veículos, máquinas etc.) sem garantir 

que o seu produto será aceito no mercado, ou 

seja, que ele venderá e gerará grana suficiente 

para retornar seus investimentos. 

→ Se o seu negócio operar na internet, faça seu 

site com alguma ferramenta gratuita, tome 

emprestados os softwares necessários e use os 

seus próprios equipamentos particulares. 

Pensando em pagar um um programador para 

fazer o seu produto? Talvez seja melhor ter um 

deles como sócio.
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Criar um 
sistema 
repetível e 
lucrativo
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Você criou e depois testou o seu 

produto no mercado. Ótimo! Mas isso 

não é suficiente para você ter uma 

empresa que produza riqueza para 

você. Agora, você precisa criar um 

sistema repetitivo de negócio que 

produza e entregue o seu produto.

É hora de encaixar o seu produto em 

um modelo de negócio real e lucrativo.

Explore mais sobre este tema 
nos capítulos I e V do Livro do 
Lucro. Adquira agora em

www.olivrodolucro.com.br
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Seu negócio precisa ter um 
funcionamento previsível. Seus processos 
devem produzir resultados consistentes. 
Sem processos e regras, você tem 
qualquer coisa, menos um negócio.

Incubadoras de negócios são 
uma ótima opção para 
garantir acesso a uma 
estrutura inicial e aumentar as 
suas chances de sucesso.

É vital que seu negócio seja desenhado de 
um modo que ele possa crescer muito 
desde o seu início. Sem escalabilidade, o 
que você tem é não é um negócio de 
verdade, mas um emprego com CNPJ.

Sua missão nessa fase:

1 - Planejar como o seu negócio efetivamente funcionará. O desafio é imaginar um sistema 

realista de criação e entrega de valor que seja repetível, simples, eficiente, estável e 

escalonável.

O seu objetivo não é criar a melhor empresa do mundo no papel. É imaginar um modo 

econômico e viável para tirar a sua ideia do papel.

2 - Materializar o seu modelo de negócio através de processos simples e confiáveis de 

criação e captação de valor - tudo isso enquanto você se esforça para aumentar as suas 

vendas.

3 - Começar a ajustar e melhorar o seu modelo de negócio a partir do momento em que 

ele entrar em operação. É na prática real do dia a dia que você aprenderá o que precisa 

aprender para poder acelerar o seu sistema de geração de riqueza. 
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O crescimento das suas vendas deve ser um objetivo 
permanente. Negócios que têm intenção consciente 
de crescer chegam a duplicar suas chances de 
sobrevivência.

→ É urgente que você aumente rapidamente as 

suas vendas. É daí que sairá o dinheiro para 

você manter o negócio respirando. Vendas 

maiores também começarão a trazer 

visibilidade para o negócio. 

→ Na fase anterior, você começou a entender 

como o seu cliente responde ao seu produto. 

Agora é hora de saber também como ele 

responde ao seu negócio. Entenda as suas 

percepções e reações e use essas informações 

para melhorar constantemente a sua operação.

Mercado
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→ Desenvolva um modo de produzir e entregar seus 

produtos com previsibilidade e qualidade 

consistentes para garantir que o seu cliente sempre 

terá a mesma experiência positiva com o seu negócio.

→ Melhore seus produtos e serviços. Aprimore a 

qualidade do seu atendimento e encontre novos 

modos, mais econômicos e eficientes, de oferecer uma 

experiência superior ao seu cliente.

Produtos & Serviços
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→ Agora é o momento em que você e seus sócios 

terão sua resistência, resiliência e habilidade 

testadas. Você irão construir e ajustar um sistema 

de negócio enquanto as vendas estão 

acontecendo. Preparem-se para trabalhar mais 

ainda. Nessa fase, é muito comum ver sócios 

deixando o negócio por verem suas expectativas 

(totalmente irreais) frustradas.

Aqui os três papéis são 
relevantes

Pessoas

Empreendedor-
-líder

Executor Gestor

Etapa 2  /  Mercado, Produtos & Serviços - Pessoas - Dinheiro - Lucro - Investimentos 20

www.abcnegocios.com.br



→ Mantenha a política de contratar apenas em 

último caso, ainda mais se suas vendas estiverem 

recém decolando. Com as primeiras contratações, 

você começará a delegar funções de execução e a 

exercer seu papel de liderança.

→ Todos os sócios que efetivamente trabalharem no 

negócio devem receber um salário logo que o 

volume de vendas e o acúmulo de reservas de 

dinheiro no negócio o permitam. Qual o salário 

ideal? Inicialmente, o menor possível; após, o valor 

que o mercado pagaria a outra pessoa para ela 

exercer essa mesma função. Os sócios devem viver 

apenas dos seus salários e reinvestir todo o lucro no 

próprio negócio.
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→ Após o negócio começar a operar, o primeiro 

objetivo em relação ao dinheiro é acumular 

reservas de caixa, criar um pulmão para 

garantir a estabilidade, a sobrevivência e o 

crescimento do negócio. Por isso, quanto mais 

dinheiro ficar no negócio, melhor. 

→ Otimize o seu ciclo de caixa. Na medida do 

possível, prefira entregar rápido, receber rápido 

e pagar devagar. Quanto mais você conseguir 

fazer isso - mantendo o seu volume de vendas -, 

mais rapidamente você acumulará dinheiro.

→ Pensando em tomar um empréstimo? Então 

trabalhe ainda mais pesado para garantir que 

seus lucros futuros serão grandes o suficiente 

para quitar essa dívida. 

Dinheiro
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→ Evite ao máximo contrair despesas e custos 

desnecessários. Coloque os seus recursos naquilo 

que trará mais dinheiro e seja muito econômico no 

restante. Quanto mais gastos você tiver, mais vendas 

serão necessárias para cobri-los e maior será o risco 

do seu negócio.

→ Negócios muito lucrativos vendem grandes 

quantidades de produtos com preços altos (boas 

margens de lucro). Trabalhe para sempre aumentar 

ambos. Evite a escolha, quase sempre desastrosa, de 

competir com base em “preços baixos”.

→ Defina uma meta de 10% para os seus lucros 

líquidos e tenha metas robustas de crescimento. 

10% é o mínimo necessário para você acumular caixa 

na velocidade necessária.

Lucro
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→ A empresa começou a rodar bem? O vôo 

estabilizou? Aumente sua injeção de dinheiro no 

negócio à medida em que entrar mais grana 

(aumento das vendas). 

→ Jogar dinheiro fora sempre é um erro; mas queimar 

dinheiro à toa nessa fase é um pecado mortal. Seja 

sério sobre como, quanto e quando o investimento 

realizado trará de retorno. Se você não tem milhões 

de reais na sua conta, boiando à sua disposição, então 

é melhor que seus investimentos se paguem em 

alguns poucos anos, no máximo.

→ Vários, muitos negócios quebram porque não 

planejam o seus investimentos no seu fluxo de 

caixa. Colocam quase todo o seu capital em um 

imóvel, uma máquina, um veículo e ficam sem 

dinheiro para custear a sua operação. Não cometa 

esse erro!

Investimentos
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Poupança dos sócios, empréstimos de familiares, 
crowdfunding, editais, competições de 
empreendedorismo e parceiros-investidores tendem 
a ser melhores fontes de capital do que bancos.
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Melhorar 
e crescer 
o negócio

3



Seu negócio decolou
Agora você precisa de estabilidade para voar mais alto. 

Sua missão nessa fase:

1 - Sistematizar todo o negócio (processos) de modo a 

simplificar a sua gestão, aumentar a sua produtividade e 

escalabilidade.

2 - Construir uma equipe enxuta e competente para dar conta 

do crescimento do negócio.

3 - Expandir seu mercado para crescer de modo 

financeiramente sustentável e atravessar, vivo, o chamado 

“buraco negro”.

Explore mais sobre este tema nos 
capítulos VII e VIII do Livro do 
Lucro. Adquira agora em

www.olivrodolucro.com.br

26

www.abcnegocios.com.br

https://abcnegocios.com.br/livro


São três os modos de aumentar as suas vendas:
1. Vender para novos clientes
2. Vendas para clientes com maior renda média 
(menos sensíveis a preços).
3. Vender mais para os seus clientes atuais.

→ Expanda o seu mercado para continuar 

aumentando suas vendas. Comece a explorar 

novas parcerias, técnicas, modos e canais de 

vendas. Busque formas inovadoras de expor 

seus produtos e levá-los até o cliente. Veja se há 

como vender mais produtos e serviços para os 

seus clientes atuais

→ Prospecte novos mercados. Mercados ainda 

pouco explorados oferecem menor 

concorrência e maiores chances de ganhos 

extraordinários.

Mercado
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→ Pensando em diversificar? Analise antes que 

impactos a diversificação tratará sobre todo o seu 

negócio (investimentos, dinheiro, lucratividade, pessoas 

e processos). Tente ampliar as suas ofertas sem reduzir 

a produtividade e a velocidade da empresa.

→ Há como reposicionar os seus produtos para um 

mercado mais rico e menos competitivo? Às vezes, com 

uma simples mudança de design ou embalagem, ou 

então com o acesso a um novo canal de vendas, é 

possível levar suas ofertas a públicos-alvos muito menos 

sensíveis a preços e com menos opções similares às 

suas.

Produtos & Serviços
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→ A expansão da empresa gera uma complexidade administrativa que 

pode emperrar o crescimento continuado do negócio. Para não perder o 

controle e permitir que o empreendimento continue crescendo, você 

precisa forçar a simplificação e a sistematizando permanente de todos 

os processos e rotinas do negócio.

→ Todos os sócios devem estar recebendo um salário de mercado.

Aqui, são esses os dois papéis 
que têm a liderança:

Pessoas

Empreendedor-
-líder

Executor Gestor
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→ Dinheiro é o combustível do crescimento dos 

negócios. Sem combustível, o carro não avança. 

Por isso, mantenha e faça crescer as suas 

reservas.

→ Durante a sua expansão, o negócio precisa 

vencer o chamado “buraco negro”: é o tempo 

durante o qual o empreendimento aumenta 

seus gastos (novas contratações, estruturas, 

maquinários etc.) para viabilizar o seu 

crescimento, mas ainda não tem vendas 

suficientes para cobri-los. Muitas empresas 

saudáveis são sugadas e destruídas pelo buraco 

negro. A solução? Muito planejamento de 

caixa, reservas de segurança e cautela com os 

investimentos realizados. 

Dinheiro
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→ Se - e apenas se - seu negócio tiver as 

reservas de dinheiro necessárias para crescer 

e se a lucratividade for realmente boa, 

comece a distribuir dividendos entre os 

sócios.

→ Mantenha a meta do crescimento 

sustentável. Não caia no erro de destruir 

completamente suas margens de lucro bruto 

unitárias para acelerar o seu faturamento. 

Lute para garantir esses dois pilares da 

lucratividade: altos volumes de vendas e altas 

margens.

Lucro
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→ Evite a armadilha do crescimento descontrolado, 

quando investimentos são feitos de modo a 

minimizar as chances de retorno e amortização. Deve 

haver planejamento e muito bom senso no momento 

de investir para crescer. Não se perca na fase do 

“buracro negro”! Um plano B é sempre muito bem 

vindo nessas situações.

Investimentos
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Um guia realmente fácil para entender e 
aplicar a mecânica fundamental dos 
pequenos e médios negócios lucrativos
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Baixe o primeiro capítulo gratuito.
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mostra como os negócios lucrativos funcionam na prática e como eles 

produzem riqueza verdadeira.
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