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47 HACKS PARA EMPREENDER 

1NÃO ACREDITE
EM TUDO
QUE EU VOU DIZER,
POIS ISSO FUNCIONOU
PRA MIM

Por muito tempo, eu procurei uma fórmula pronta que eu pudesse seguir e 
então ter o tão desejado sucesso pessoal e empresarial, assim como é muito 
comum conhecermos histórias de sucesso de outras pessoas e tentarmos 
seguir o mesmo caminho, como se essa fosse uma trilha segura já desbravada. 
Mas o que eu descobri, é que cada contexto contará com variáveis específicas 
que precisarão de ações diferentes. Então tudo isso serve pra que?

Buscar se alimentar com experiências e ações realizadas por outras pessoas é 
sempre uma boa opção para montar um repertório que lhe ajudará a agir em 
oportunidades futuras. A única ressalva é usar esse aprendizado como 
inspiração para adaptar à sua realidade, quando, e se você achar for 
necessário. Procurei seguir uma linha temporal, do meu início como 
empreendedor, até os dias atuais, gerindo um time de 250 pessoas, impactando 
positivamente milhares de clientes.
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2SIGA O MESTRE 
NÃO É O MELHOR 
JOGO PARA 
O EMPREENDEDOR

Quando comecei a empreender comecei a ler muito sobre marketing, pois 
acreditava que assim saberia como impulsionar meu negócio. O problema é 
que cada autor trazia conceitos, vertentes e indicações diferentes, fato que me 
deixava muito confuso e sem saber o que fazer na prática, por onde começar e 
onde aplicar.

Com o tempo percebi que por mais que existam os gurus em diversas áreas, 
eles não detém a verdade absoluta. Não é possível pegar um fórmula padrão de 
marketing, gestão de pessoas, ou qualquer outro assunto e tentar aplicar 
cegamente no seu negócio por dois motivos: 

1. existem várias formas de fazer a mesma coisa, você precisa definir o que e 
adapta melhor para você e 2. como já comentei, respeite a sua realidade, o que 
funcionou para mim, não necessariamente funciona do mesmo modo para 
você, talvez seja necessário adaptar, e talvez nem seja o momento adequado. 
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3NEM TUDO É PARA 
O MEU TAMANHO

Ainda no tópico referências e suas aplicações, fique atento para não tentar implementar no 
seu negócio processos/atividades que não funcionam para o tamanho do seu negócio, ou 
você estará correndo um sério risco.

Esse conceito é bem simples quando pensamos em quantidade de pessoas. Por exemplo, 
se sua empresa tem 3 pessoas é muito difícil que dedique uma pessoa exclusiva para cada 
função, pensando em produção, atendimento, compras, administração, gestão de pessoas, 
entre outras. Quando eu comecei, o setor de suporte era composto de… 1 pessoa. E se o 
setor fosse almoçar e algum cliente ligasse, a 1 pessoa do “setor financeiro”, atenderia o 
cliente, como “suporte”. Empreender também é usar da criatividade nestes momentos, sem 
deixar a peteca cair. No entanto, isso não é tão óbvio quando falamos em maturidade, por 
exemplo: se sua empresa ainda não tem um histórico mínimo de dados, dificilmente você 
conseguirá adotar um posicionamento empresarial data driven, bastante falado no meio 
corporativo hoje. Acredite, não se desespere, você tem muito para construir antes de se 
preocupar realmente com isso. Pensar em uma análise mínima de números, com uma 
solução caseira de planilha, já é um grande começo.
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4ESCOLHA SÓCIOS
QUE POSSAM
LHE ENSINAR

Escolher sócios não é uma tarefa fácil, muitas vezes escolhemos 
principalmente por confiança, que pode derivar de uma amizade de infância, da 
faculdade, ou de um colega de trabalho de outra empresa, o que claro, é um 
quesito muito importante (a confiança), no entanto, apenas ela não basta. É 
importante que seu sócio possa lhe ensinar algo, para que vocês realmente 
possam crescer juntos, de forma que um complemente o outro
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5CONHECIMENTOS 
COMPLEMENTARES 
FORTALECEM A BASE 

Além de lhe ensinar algo, é importante que o conhecimento do seu sócio seja 
complementar ao seu para o benefício do negócio. Minha primeira empresa foi 
a HostNet, e com certeza algo que ajudou muito a empresa a decolar foi que 
cada sócio tinha uma especialidade, assim nós nos complementamos.

Esse conhecimento complementar traz muito mais segurança para quem está 
começando e uma base consistente para continuar o negócio. Lembre-se, que 
no início geralmente se tem pouco poder de aquisição de talentos, 
principalmente nesse momento o  conhecimento dos sócios será fundamental.

6



47 HACKS PARA EMPREENDER 

6COMECE PEQUENO

Todos nós já cometemos - e ainda cometemos - muitos erros, e uma das 
minhas grandes falhas iniciais foi acreditar que a quantidade de funcionários 
definiria o tamanho e sucesso da minha empresa. Isso aconteceu no meu 
segundo negócio, a HostSul. 

Eu tinha mais de 30 funcionários, pois acreditava que com muitas pessoas a 
empresa cresceria, no entanto, o que paga as contas - e salários - é o número 
de clientes, e não o de funcionários. Como aprendi isso? Da forma mais 
dolorosa, tive que demitir mais da metade do time, ficando apenas com 9 
pessoas. 
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7CULTURA DO TE VIRA

Não apenas, mas principalmente quando você é pequeno, precisa de pessoas 
que façam acontecer. Nem sempre elas farão da melhor forma ou como você 
imaginou inicialmente, mas o importante é elas se apropriarem da 
responsabilidade e tragam soluções. 

Por que eu digo isso? Porque no início de um negócio, temos muita coisa para 
colocar em ordem, pouco - ou nenhum - processo, e muitas incertezas. Nesse 
ambiente caótico dedicar tempo dizendo o que cada um precisa fazer pode não 
ser a estratégia mais eficiente.
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8TREINE AS PESSOAS

Uma segunda etapa é treinar as pessoas. Não adianta você esperar que as 
pessoas façam como você faria, pois elas não são você, nem que tenham um 
altíssimo nível de qualidade se você não deixou claro como elas devem fazer 
isso. E como você faz? Treinando seu time.

Com treinamentos você consegue propagar como espera que as atividades 
sejam realizadas ao mesmo tempo que dá ferramentas para as pessoas as 
fazerem. Lembre-se,  você não estará sempre junto com as pessoas e à medida 
que seu time crescer terá menos disponibilidade para estar próximo de todos.
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9APRENDER A 
DELEGAR

Inevitavelmente você precisará delegar, afinal você não pode fazer tudo 
sozinho. Não se engane, delegar não é uma tarefa fácil. E existem dois 
complicadores: um é a questão emocional, não é fácil abrir mão de algo que 
você cuida com tanto carinho para direcionar a outra pessoa. Dependendo do 
seu perfil comportamental, delegar será uma tarefa realmente dolorosa, e 
necessária para o crescimento do negócio. 

O segundo complicador é o delargar, que muitas vezes acontece. Não adianta 
você simplesmente jogar no colo de outro algo que a pessoa não está pronta 
para realizar, não acompanhar essa pessoa ou lhe dar o suporte necessário. 
Delegar exige ao mesmo tempo abrir mão, e estar próximo. 
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10CONFIE 
E SE 
SURPREENDA

Delegar também exige confiança. Na verdade, para muitas coisas mais na vida 
empreendedora você precisará de confiança, mas com certeza essa é uma das principais. 

Confiando nas pessoas você se sentirá mais à vontade para delegar responsabilidades e 
se concentrar em atividades que apenas você pode fazer. Lembre-se, ter foco é saber 
abrir mão de todo o resto e dedicar sua atenção apenas ao que realmente faz diferença. E 
prometo, você irá se surpreender com seu potencial quando focar no que mais importa.

Confiança se constrói. Eu gosto muito de uma história do Henry Ford, em que certa vez, 
um certo funcionário errou de tal maneira que gerou um prejuízo gigante. Ao ser 
questionado por que não havia demitido o funcionário, Ford apenas falou que tinha 
certeza que aquele funcionário, sabendo do dano que causou à empresa, havia aprendido 
a lição e jamais erraria novamente. O que eu quero trazer aqui é: não deixe que um erro 
faça você perder a confiança nas pessoas. Tampouco espere que os erros aconteçam. Se 
puder, intervenha antes. Esse foi o meu trabalho por algum tempo: deixar as pessoas 
errarem por si mesmas, sem que isso significasse um grande prejuízo para a companhia. 
Isso reforçou muito a confiança mútua entre os times.
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11FOCAR 
PARA PODER 
CRESCER

Às vezes sentimos medo de fechar uma porta que não poderemos abrir 
novamente, mas a verdade é que focar é, também, saber dizer não. E isso é 
fundamental para o crescimento do seu negócio.

Hoje você sabe qual é o perfil de cliente mais rentável no seu negócio? Sabe 
qual gera maior custo? É possível que em posse dessa informação você pare 
de desperdiçar energia com clientes que não geram um grande valor para o seu 
negócio e foque nos mais rentáveis. Esse é apenas um exemplo, garanto que se 
você parar para pensar, descobrirá muitos esforços gastos 
desnecessariamente na sua empresa.

Parece insano dizer não para um cliente, mas o que eu aprendi, é que dizer não 
para “todos” é dizer sim para o perfil de cliente que você vai atender melhor, 
com uma margem melhor, e então ser referência no nicho. 
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12SEJA SEU PRÓPRIO 
INVESTIDOR 

Hoje temos um forte movimento de startups/empresas que buscam 
cegamente por investidores, como se nenhuma outra alternativa fosse viável 
para levantar capital. O fato é se você não confia o suficiente no negócio para 
arriscar seu próprio dinheiro, por que outra pessoa arriscaria?

A vida de empreendedor não é fácil. No início, no meio e até pouco tempo atrás, 
muitas vezes precisei lançar mão de empréstimos bancários, dando meus 
próprios bens como garantia. E no início, nem bens eu tinha. Ainda assim, é 
uma forma muito viável de conseguir o investimento necessário. 
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13CULTURA 
VEM DE CIMA 

Demorei bastante tempo para visualizar isso no dia a dia, e o que os livros 
dizem e eu aprendi na prática, é que a cultura vem dos líderes. E se você pensar, 
isso não acontece apenas nas empresas é um comportamento natural que 
temos desde a infância com nossos pais, por exemplo. 
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14UM PASSO 
DE CADA VEZ

Nem sempre é preciso crescer rápido. Cada negócio, cada mercado tem o seu 
tempo. Além disso, o que não te contam é que o crescimento rápido traz muitas 
dores e problemas também. Imagine cuidar de cultura, pessoas, gestão, 
divulgação, administração, estratégia, logística, financeiro, operações, 
atendimento, tudo crescendo freneticamente! É quase como equilibrar diversos 
pratos ao mesmo tempo, com pesos, velocidades e necessidades diferentes.

Minha sugestão é: em vez de focar em crescer rápido, foque em ser 
consistente. Passos firmes e de forma cadenciada para que você consiga 
construir uma base sólida para o seu negócio. 
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15O QUE IMPORTA 
NEM SEMPRE 
É O OBJETIVO 

O caminho importa mais do que a chegada. Você pode querer ter a maior 
empresa do  país, pode querer revolucionar o mercado mundial ou ser 
referência para determinado público. Realmente espero que você chegue lá, 
mas o que você vai fazer para atingir isso?

Na KingHost, por exemplo, temos como parte da nossa visão, ser referência 
nacional em clima organizacional. Nosso indicador para isso é o ranking na 
pesquisa GPTW - Great Place to Work. No entanto, o que realmente importa não 
é ter o primeiro lugar na pesquisa, mas sim o quanto as pessoas se sentem 
bem trabalhando na KingHost e tudo que conseguimos evoluir e construir ao 
longo do tempo. O que importa mesmo, é o caminho. Por que mesmo que 
demore um pouco para chegar na visão, valeu viver cada momento. E isso vale 
para qualquer objetivo que você construir na sua empresa, ou na sua vida. Viva 
o caminho.
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16TENHA 
UM PROPÓSITO

Jamais crie um negócio para ficar rico. Tenha um objetivo mais profundo. 
Empreenda de propósito, não por dinheiro. Se empreender já não é uma tarefa 
fácil, ficar rico é ainda mais difícil e você pode se desmotivar rapidamente se 
essa for sua única motivação. 

Por que você quer ter uma empresa, qual legado você pretende deixar com ela? 
Ter um propósito será muito importante em momentos difíceis e quando você 
pensar em desistir. O propósito também tem o benefício de inspirar as pessoas 
que trabalham com você. 
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17QUAIS VALORES 
MOVEM O SEU 
NEGÓCIO

Conhecer, entender e reforçar os valores que movem o seu negócio irá lhe 
ajudar tanto a fortalecer a cultura quanto mostrar para as pessoas no que a 
empresa acredita e como ela trabalha.

Na KingHost criamos o KingCode, além de nutrir os valores e atitudes ele 
aproxima quem tem sintonia com esses princípios.

Valores são aqueles termos que permeiam cada decisão, e em conjunto com o 
propósito, formam o lado espiritual da sua empresa. Na KingHost, 
estabelecemos como valores: Comprometimento, Simplicidade, Excelência, 
Integridade, Gratidão e Evolução. Somente pessoas congruentes com estes 
valores, são selecionadas para entrar nos times. Assim temos certeza do 
alinhamento interno da cultura.
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18ESQUEÇA O 
EMPREENDEDORISMO 
DE PALCO

Ser empreendedor ganhou status. Gurus contam sua jornada de sucesso no 
mundo do empreendedorismo, publicam livros, criam conteúdo online, falam 
em eventos e dão entrevistas quase como celebridades, mas a jornada 
empreendedora fora dos holofotes é bem diferente. 

Muitas vezes o grande desafio não é alavancar o negócio a níveis astronômicos 
ou aparecer na capa de uma revista, é como pagar os funcionários no final do 
mês. E você vai precisar se virar, isso é normal. Eu mesmo já criei muitas 
promoções inusitadas para conseguir fechar o pagamento do pessoal. Foram 
os post-its coloridos na foto da manchete sobre empreendedorismo que lhe 
motivou a começar? Tem muito mais por trás, e poucos vão te contar.
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19NEM TODOS CONFIARÃO
EM VOCÊ, 
MAS SEJA PERSISTENTE

Ser persistente é fundamental se você quiser empreender. Sabe a promoção 
para sair do sufoco que comentei antes? Você vai precisar dela muitas vezes. E 
isso não é o pior. Seus funcionários criarão expectativas sobre você, que 
muitas vezes você não vai conseguir cumprir.

Você se sentirá sozinho e sem direção. Pessoas à sua volta questionarão sua 
escolha, e pior, você questionará sua escolha, mas seja persistente. Essa não é 
uma jornada fácil, mas se você teve coragem de iniciar, já meio caminho 
andado para fazer a diferença.

Tem apenas uma coisa que vai trazer dias melhores: continuar, whatever it 
takes. Então, dias melhores virão, acredite-me. Esse é o “segredo master” que 
10 entre 10 bilionários falam para quem quer ter sucesso.
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20SE IMPORTE 
COM AS PESSOAS 
QUE MOVEM 
SEU NEGÓCIO

Você pode dizer que se importa com as pessoas, mas responda a você mesmo: 
você realmente se importa com as pessoas que movem seu negócio? Se sim, o 
que está fazendo para tornar a jornada, trabalho e vida delas melhor?

Ok. Mudar a vida das pessoas pode não ser responsabilidade sua e sim delas, 
mas elas passam oito horas por dia na sua empresa (isso é 1 terço da vida 
delas!). Então, o que você está fazendo para proporcionar um bom ambiente de 
trabalho e desenvolvimento?

Como já comentei, na KingHost aplicamos a pesquisa do GPTW. Que ótimo! É 
só aplicar uma pesquisa então? Não. Isso é 5% do trabalho, os outros 95% você 
vai construir a cada dia para fazer a diferença para seus colaboradores, 
baseado no resultado da pesquisa, e nas conversas one-one…
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21VOCÊ NÃO 
SABE TUDO

Talvez você pense que já não tem mais nada o que aprender, que já sabe tudo 
do negócio, do seu mercado, de gestão e estratégia. Será? Confesso, também 
já pensei isso, mas não é verdade. Foi um período negro. Eu literalmente bati no 
teto, no meu teto. Então eu tive a oportunidade de ler um livro fantástico da 
Carol Dweck, chamado “Mindset”. Mudou minha vida, e a da KingHost. 
Ninguém sabe tudo. Nem eu, nem você.

Quando falo de desenvolvimento não é apenas um curso ou educação formal, 
existem inúmeras possibilidades, como: eventos, Meetups, grupos de debate, 
livros, fazer benchmarking com outros profissionais e mercados, fazer coach, 
criando um plano de estudos entre outros.  
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22DESCUBRA
QUEM VOCÊ
REALMENTE É

O autoconhecimento foi fundamental para o meu desenvolvimento. Apenas 
entendendo quem você realmente é, seus gatilhos, pontos fortes e fracos é que 
efetivamente conseguirá trabalhar para ser um líder melhor. 

É muito comum estarmos no automático, focados no que precisamos fazer e 
resolver, mas poucos atentos à nós. Esse é o pior erro que você pode cometer. 
Se posso lhe dar um conselho, dentro do seu plano de desenvolvimento, 
reserve um tempo significativo, principalmente no início, para se conhecer 
melhor e descobrir em qual aprendizados precisa focar, como uma pequena 
auto-análise. Um dos treinamentos de desenvolvimento pessoal que eu fiz e me 
impactou bastante, foi o Wide Awake, ministrado pelo Coach Geronimo Theml. 
Se você não souber por onde começar, ou não tiver como investir, comece 
pelos vídeos dele no Youtube. 
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23DESENVOLVA 
SEUS LÍDERES

Incentivando o desenvolvimento dos líderes você consegue propagar essa 
cultura de evolução para todo time. Líderes desenvolvidos conseguirão também 
promover a evolução da sua equipe conquistando melhores resultados para o 
seu negócio.

Lembre-se, seus líderes estão no dia a dia do negócio e mantém contato com 
todas as pessoas da organização, eles são um excelente canal de propagar 
suas conhecimento, cultura e atitude.
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24LIDERANÇA POR 
ACOMPANHAMENTO

Recentemente, junto com um time de 45 pessoas de 15 países, cheguei ao 
cume do Monte Kilimanjaro, com 5895 metros. Entre vários aprendizados, o 
que mais me impactou foi sobre liderança por acompanhamento. Nessa 
experiência, pude perceber o quanto é importante ter o acompanhamento do 
líder, entendendo e apoiando em seus desafios diariamente.

Para dar esse apoio genoíno, é importante que você conheça as pessoas e se 
interesse por elas, buscando saber mais sobre sua família, preferências e 
hobbies, para que possa compreender cada uma delas, as incentivar a superar 
obstáculos. O objetivo aqui não é julgar, mas entender, aceitar, monitorar e 
incentivar de perto o teu ativo mais precioso, que por uma regra contábil, fica 
fora do balanço.
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25CONSTRUA
UM TIME
DE COOPERAÇÃO

A tomada de decisão é um processo bastante importante e muitas vezes 
restrito a poucas pessoas, mas não precisa ser assim. Decisões construídas 
em conjunto colaboram para resultados melhores.

Por que isso ocorre? Porque as pessoas envolvidas nesse processo se sentem 
parte importante da construção, ampliando seu engajamento. Além disso, 
conseguem entender o motivo daquilo que estão fazendo trazendo muito mais 
propósito para seu trabalho.

Um time cooperativo é totalmente de um time competitivo. A técnica de reunião 
dos 6 chapéus é uma das que pode ser usada para entender melhor o espírito 
de cooperação.
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26CONTRATE POR 
VALORES

Já falei aqui sobre valores e como fazer para propagá-los na sua empresa, mas 
você pode elevar o uso dos valores a outro nível. Como? os utilizando na 
contratação.

Selecionando a equipe considerando os valores no momento da contratação 
você pode definir desde o início o perfil que você deseja como seu funcionário.  
Esse trabalho inicial garante que você invista em pessoas que tem afinidade 
com o que a empresa acredita, e evite desperdício de dinheiro com 
contratações ruins. Ah, sim, mesmo assim possivelmente, algumas pessoas 
irão passar no processo seletivo “por engano”, mas muito menos do que se 
você não tiver esse filtro. E quanto mais você aprimorar sua técnica de 
entrevista, melhor vai ficar o filtro.
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27SEJA UM LÍDER 
PARA CADA PESSOA

Você já ouviu alguém comentando algo como “Não sei por que meus filhos 
agem de forma tão diferente. Eu sempre tratei os dois iguaizinhos”? 
Possivelmente esse foi o grande erro: tratar os dois iguaizinhos. 

As pessoas são diferentes, possuem interesses e motivações completamente 
diferentes. Sendo assim, agir da mesma forma com todas as pessoas 
claramente não vai funcionar.  Faça seu dever de casa! Perceba cada um com 
alguém único, isso lhe ajudará a entender e apoiar seus desafios e motivações.

28



47 HACKS PARA EMPREENDER 

28USE O DISC

DISC é uma ferramenta de análise de perfil comportamental que analisa 4 
aspectos: dominância, influência, estabilidade e cautela. É importante ter em 
mente que não existe perfil melhor ou pior, o hack aqui é conectar as atividades 
com o perfil de cada um. Assim seu time será muito mais feliz e produtivo.

BÔNUS: ainda sobre o DISC, também sugiro que você busque sempre 
diferentes perfis comportamentais para compor seu time. Assim você terá 
perfis complementares e não precisará demandar toda sua energia suprindo 
esses gaps. Para lhe incentivar ainda mais, preparei um hack para cada perfil:
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29A PESSOA CERTA 
PARA PROPAGAR 
A MENSAGEM IDEAL

Comunicador: você precisa desse perfil no seu time! Extrovertido e envolvente 
é a pessoa ideal para divulgar novidades de forma empolgante. Tem um novo 
projeto ou mudança para contar à empresa? Você achou o porta-voz ideal.
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30MISSÃO DADA É 
MISSÃO CUMPRIDA

Executor: a pessoa ideal no momento de crise. Ela não se intimida pelas 
circunstâncias, é ágil para colocar a mão na massa e assertivo na tomada de 
decisão. Em caso de emergência não quebre o vidro, chame o executor!
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31PARA CORTAR A ÁRVORE, 
GASTE METADE DO TEMPO 
AFIANDO O MACHADO

Planejador: tem um grande desafio e não sabe como colocar em prática? Não 
se preocupe o planejador do seu time vai lhe salvar. Esse perfil é bastante 
metódico e gosta de ajudar as pessoas. Ele tem uma grande capacidade de 
planejar antes de executar e encontrará a forma mais fácil e prática de fazer as 
coisas.
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32SEJA ESTRATÉGICO 
E ECONOMIZE 
SUAS FORÇAS

Analista: e para lhe apoiar a construir uma boa estratégia, conte com o analista 
do seu time. Seu perfil curioso, detalhista e reflexivo faz dessa pessoa o seu 
grande vencedor do jogo de xadrez. Não precisa colocar todo o seu exército 
para marchar, desde que você saiba como atacar.
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33DÊ FEEDBACK

Há quanto tempo você conversa com o seu time sobre como está o 
desempenho dele? Falta de feedback torna um time inseguro, pois não sabe se 
está no caminho,  e desmotivado, pois não sabe como progredir. 

Olhe com atenção para as pessoas que trabalham com você e forneça 
feedback sincero e construtivo sobre o trabalho delas. Se você não faz isso 
pois acha que tudo é óbvio, não se engane. Se não foi dito, não é óbvio.
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34ELOGIOS
SÃO SEMPRE
BEM-VINDOS

Faça elogios genuínos. Deixe claro para as pessoas que você gostou e por qual 
motivo. Um elogio não lhe custa nada, mas é de grande valor para quem o 
recebe impactando positivamente na sua autoconfiança e bem estar.
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35INCENTIVE SEUS 
COLABORADORES 
A CRESCEREM 
POR ELES 
NÃO POR VOCÊ

Você já ouviu alguém falando que trabalha para o dono da empresa ficar rico? É 
exatamente isso que você precisa desconstruir. As pessoas não têm que 
trabalhar por você, mas por elas! Assim elas irão evoluir, buscar novas soluções 
para progredir na carreira e aprender mais. 

À medida que o negócio cresce e evolui as pessoas também progridem e 
vice-versa. Quando você e seus colaboradores conseguirem entender isso 
perceberão que juntos podem crescer e evoluir muito mais rápido.

36



47 HACKS PARA EMPREENDER 

36CONSTRUA 
INDICADORES 
QUE PROMOVAM 
A COLABORAÇÃO

Você não pode mudar as pessoas, mas pode construir um ambiente que 
promova comportamentos desejados. Por exemplo, você tem na empresa 
pessoas que não compartilham informações, mas o que você está fazendo 
para que isso seja diferente? 

Indicadores podem contribuir muito para essa mudança de comportamento. 
Aqui na KingHost por exemplos usamos o OKRs, um framework de 
planejamento estratégico. Em sua aplicação fizemos questão de termos metas 
compartilhadas entre os times, para promover a colaboração e mais interação 
entre eles.
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37CONHEÇA
SEU CLIENTE 

É impressionante quanto a gente acha que sabe e descobre que não era bem 
assim. Você sabe realmente quem é o seu cliente? Quais as dificuldades e 
desafios dele? Qual o problema ele quer resolver e quais são as atividades dele 
do dia a dia? Muitas vezes, nós como empreendedores, temos uma visão 
equivocada de quem realmente está usando nosso produto, por isso indico que 
você defina suas personas. 

O que é isso? Personas são perfis fictícios que você estrutura para entender 
melhor seu público através de levantamento interno, dados que você tenha 
cadastrado e pesquisa. Depois de ter suas personas definidas você perceberá 
que é muito fácil definir suas ações de marketing, produto e direcionar o foco 
do seu negócio entendendo o que gera valor para ele.
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38DEFINA PARA
QUEM VOCÊ
QUER VENDER

Agora que você já sabe quem são suas personas, também pode definir suas 
personas ideias. Você pode entender levantar quais delas lhe gera mais lucro e 
menos demanda, por exemplo. Se alguma delas compra repetidamente de você 
ou tem um menor custo de aquisição. Tudo isso lhe ajudará a entender qual é 
seu perfil de cliente mais valioso e em qual investir esforços.
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39CONECTE SEU 
PÚBLICO INTERNO
AO CLIENTE 

Saber quem é seu cliente não basta, é importante que você e seus 
colaboradores estejam sempre em contato com ele. Sempre que possível, traga 
ele pra dentro da empresa, converse e peça que ele compartilhe com vocês 
quais são seus desafios. Assim, todo o time terá muito mais foco em apoiar 
seu cliente e realmente gerar valor para ele.
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40PREOCUPE-SE
COM O SUCESSO
DO SEU CLIENTE

Afinal, ele que vai garantir sucesso do seu negócio. Um cliente falido 
certamente não contratará seu negócio, ou pior não conseguirá pagar. 
Entendendo quais são os desafios do seu cliente você consegue trabalhar 
muito mais numa relação ganha-ganha. 
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41SEJA GENEROSO

Compartilhar com a comunidade é essencial para o crescimento de um 
negócio, afinal nenhuma empresa é um ponto isolado no mundo, à medida que 
o mercado aquece seu negócio crescerá também.

Aqui na KingHost temos por exemplo o Conexão KingHost, um evento online e 
gratuito que traz conteúdo de qualidade, e não é um evento jabá! É conteúdo 
para aprendizado mesmo. Como temos contato com muitos profissionais do 
mercado abrimos esse espaço para que eles consigam transmitir um pouco do 
que sabem de graça para o mercado. Também temos uma sala que 
disponibilizamos para diversos eventos gratuitos, além de fazer várias ações de 
doação durante o ano.

Ok, Juliano, mas eu sou uma pequena empresa, como vou fazer isso? Você 
pode fazer parcerias na sua própria região incentivando outros negócios, 
eventos e palestras para a sua comunidade. Pode compartilhar seu 
aprendizado com outras pessoas, doar equipamentos que não está utilizando 
ou até mesmo acionar sua rede de contatos por alguma causa. 
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42DETALHES IMPORTAM

Muitas vezes é no detalhe que você consegue demonstrar todo seu cuidado e 
dedicação. O que você sentiria se isso que vou contar agora fosse com você? 

Temos alguns colaboradores trabalhando home office na KingHost. Certo dia, 
em um time que tem um colaborador de outro estado trabalhando remoto, 
ocorreu uma comemoração durante uma reunião. A comemoração era simples, 
com salgadinhos e refrigerante e o colega remoto acompanhando online e 
interagindo com o pessoal. Para surpresa dele, a campainha tocou e o que ele 
recebeu? Salgadinhos e refrigerante, para que mesmo estando a mais de 400 
Km do nosso escritório, pudesse compartilhar o gostinho da comemoração.

Isso é cuidar dos detalhes. É ter um líder que se importa e se empenha para 
que seus liderados se sintam valorizados. É uma ação simples, mas que 
demonstra todo o cuidado dedicado.
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43COMPARTILHAR
GERA NOVAS IDEIAS

A maior furada que pode acontecer é não contar sua ideia para que ninguém 
copie. Quando você compartilha algo que funcionou ou uma ideia que pretende 
colocar em prática existe uma grande possibilidade que quem ouve, siga sua 
ação ou a itere tornando-a ainda melhor.

Esse hack é para a vida, mas recomendo fortemente que leve para sua 
empresa. Nas reuniões de liderança que temos na KingHost já tivemos vários 
exemplos de práticas compartilhadas que fizeram o time crescer unido.
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44SIGA O MESTRE 
NÃO É O MELHOR 
JOGO PARA 
O EMPREENDEDOR

Muitas vezes na correria do dia a dia nos escondemos atrás do “feito é melhor 
que perfeito” e damos o devido valor a uma imagem profissional. Cuidado! Isso 
pode acabar com o seu negócio.

Quando trago essa reflexão é para você pensar em cada pequena ação. Como 
você atende o telefone? Alô? Não diz o nome da empresa? Como a pessoa do 
outro lado vai saber para quem ligou? Como é seu material de divulgação? Usa 
um email gratuito @gmail.com? Como as pessoas vão saber que não é uma 
empresa de fachada que vai fechar semana que vem?

Os primeiros contatos com a sua marca são fundamentais para que seu futuro 
cliente, lembre disso e invista em demonstrar credibilidade e isso não custa 
caro. Os exemplos que dei aqui são muito baratos ou não custam nada. Qual a 
diferença no custo de atender com “Alô” ou com “Empresa X, bom dia!”. Para 
um email profissional com o nome da sua empresa você paga R$57,00 ao ano 
pelo endereço com nome da sua empresa e R$19,70 por mês por email para 
todos os seus funcionários. 
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45SEJA TRANSPARENTE

Se não for verdadeiro, não funciona. Não subestime seus clientes, nem seu 
time. Seja transparente mesmo quando você tiver errado. Peça desculpa, 
assuma seu erro, deixe claro quais são as possibilidades. Você vai se 
surpreender como as pessoas são capazes de aceitar que você é humano 
como elas e também comete erros, tem medos e sentimentos. 

Eu gosto muito de uma frase do Geronimo Theml: “que a minha vulnerabilidade, 
seja a tua força”. Quando você demonstra que errou, as pessoas sabem que 
estão diante de um humano, e isso conecta. Por empatia, as pessoas sabem 
que mostrar-se vulnerável requer coragem, e isso é valorizado em um ambiente 
cooperativo e construtivo.
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46COMEMORE
CONQUISTAS

E não comemore só as grandes, comemore as pequenas também. Já falei aqui 
que o importante é a jornada, é como você faz as pessoas se sentirem. 
Comemorar pequenas conquistas faz as pessoas perceberem como elas são 
realizadoras, e todo o potencial que têm para continuar essa caminhada.
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47FAÇA JUNTO

Por melhor empreendedor que você seja você não será tão bom sozinho quanto 
será junto com seu time. 

Lembre sempre disso e seja grato por ter pessoas que acreditam em você e no 
seu negócio. Traga as pessoas para perto de você e valorize essa construção 
em conjunto.
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