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Iniciaremos essa lista de primeiros socorros ao empreendedor do século XXI com a
definição do mindset empreendedor, livros que influenciam no desenvolvimento do
Mindset empreendedor, livros para desenvolvimento do conhecimento do mundo do
empreendedorismo, 4 pilares fundamentais para empreender no século XXI e, por fim,
ferramentas facilitadoras para empreender no século xxi.

Mindset: Nada mais é do que a maneira como pensamos, por tanto, nossa linha de
pensamento.

Muitas vezes ao recorrermos para livros que desenvolvem esse tema, muitos veem
essa busca com desdém, recorrendo como algo óbvio, um verdadeiro clichê do
empreendedorismo. Porém é necessário entender que apenas com um mindset
desenvolvido e analítico é que será possível alcançar seu objetivo de uma maneira
enxuta buscando sempre analisar os momentos de dificuldade enfrentados e sempre
se evoluindo com suas próprias atitudes.

Sem entrar em detalhes é fundamental compreender que de maneira geral existem
dois tipos de Mindset, o Fixo e o de Crescimento. Sendo que o fixo, não entende que
existe o desenvolvimento.

Com isso em mente, segue os seguintes livros para desenvolvimento de Mindset:

• Napoleon Hill: foi um escritor estadunidense, influenciado por Dale Carnegie, 2º
homem mais rico da história, que investiu neste escritor para que o mesmo
pesquisasse e analisasse mais de 16.000 pessoas, entre eles os 500 mais ricos da
época durante mais de 20 anos.

Mastermind de Napoleon Hill:
1) Associação com outras pessoas com o mesmo perfil de pensamento: ao buscar
uma associação devemos procurar pessoas que entendam nossas ideias e possuam o
mesmo ideal.
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2) Objetivo principal definido: Devemos sempre analisar qual o objetivo que queremos
e buscamos implementar de maneira definida, analisando o que será dado de valor e
não apenas o produto final.

3) Confiança em si próprio: Confiar em si próprio é um grande ponto em comum entre
as pessoas. A autoconfiança é essencial aos que buscam empreender de alguma
forma. Quem vai confiar em alguém sem confiança?

4) Economia: Educação financeira é essencial, não gastar o que ganha e sempre
reservar uma quantia para possíveis investimentos.

5) Iniciativa e Liderança: Todos os entrevistados possuíam perfil de lideres e
ctomavam a iniciativa de assumir o controle de sua própria vida.

6) Imaginação: Basicamente pensar fora da caixa. Não adianta pensar igual a todos,
deve buscar imaginar uma solução e uma situação e correr atrás confiando no que
imaginou.

7) Entusiasmo: Viver com paixão é o segredo para despertar nas pessoas o entusiasmo
e ser correr atrás de seu objetivo.

8) Autocontrole: Antes de querer liderar aos outros, busque liderar a si mesmo.

9) Hábito de fazer mais do que a obrigação:
2 tipos de pessoas não vão para frente, sendo elas:
9.1) Aquelas que não fazem o que lhes é pedido
9.2) Aquelas que só fazem o que lhes é pedido

10) Personalidade atraente: Isso não desrepeito a questão dos padrões de beleza e
sim ao fato de ser uma pessoa agradável, simpática e bem apresentada. É preciso ser
no mínimo uma companhia agradável.

11) Pensar com Exatidão: O poder do foco é essencial. Dirigir nossos pensamentos
para os assuntos e informações que ajudem a atingir o objetivo.



www.witworking.com

Wit.Working
Compartilhando Valores

12) Concentração: Esse ponto é muito mais difícil hoje em dia com o tanto de
informações que temos. Técnicas de meditação podem ser muito uteis. 

13) Cooperação: Não adianta acreditar que você está em uma posição de vantagem ou
desvantagem, é necessário cooperar com todos.

14) Fracasso: O fracasso é uma das leis do triunfo, visto que pessoas que atingem o
objetivo passam por uma longa jornada onde muitas vezes possui fracassos no
caminho. O fracasso não é bom, porém com um mindset desenvolvimento, este
fracasso reflete em ensinamentos de modo a não mais fracassar da mesma maneira.
  
15) Tolerância: É preciso tolerância e paciência. E caso erre é essencial a resiliência
para voltar e aprender e continuar no objetivo.

16) Fazer aos outros aquilo que quer que seja feito a você mesmo: No momento que
se tem consciência que somos todos a ideia do “eu” nada mais é do que ilusão e
padrões limitadores deixam de existir. É importante tratar os outros como a si mesmo
para ter essa compreensão.

Livros de Napoleon Hill:
Quem pensa enriquece
Quem vende enriquece
A lei do Triunfo

Outros autores e livros para desenvolvimento do Mindset: 
Augusto Cury:
Seja lider de sí mesmo
Ansiedade, como enfrentar o mal do século 
Inteligência Multifocal

Daniel Golemann:
Liderança: A inteligência emocional na formação do líder de sucesso
Inteligência emocional, a teoria revolucionária
A inteligência emocional, novas perpectivas
O foco a atenção e seu papel fundamental para o sucesso
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Daniel Kanehaman:
Rápido e Devagar, duas formas de pensar

Outros livros fundamentais:
Show your work, Austin Kleon
Steal Like an Artist, Austin Kleon
Versão Beta, Rodrigo Barros
Geração de Valor: Flavio Augusto da Silva
Geração de Valor 2: Flavio Augusto da Silva
Sinonimo de Sucesso, Vinicius de Almeida
Bussiness Model Generation
Lean Startup

Aos que preferem material em vídeo e áudio, segue os links:

Austin Kleon : Steal Like na Artist

Two Reasons companies Fail and how to avoid them

Do schools kill creativity

5 maneiras de destruir seus sonhos: Bel Pesce

Simon Sinek: Golden Circle

Como ser mais criativo

Pense e enriqueça – Napoleon Hill

As leis do sucesso de Napoleon Hill

Uma lição para a vida – Napoleon Hill

Arata Academi: Resumo Startup Enxuta:

http://www.ted.com/talks/knut_haanaes_two_reasons_companies_fail_and_how_to_avoid_them
https://www.youtube.com/watch?v=AFmh9j7L9K8
https://www.youtube.com/watch?v=u4ZoJKF_VuA&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=8xso18ZcBb4
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity
https://www.youtube.com/watch?v=oww7oB9rjgw
https://www.youtube.com/watch?v=Pu1Qcf8d-6s
https://www.youtube.com/watch?v=MTSDGxt-ZCo
https://www.youtube.com/watch?v=sR6P5Qdvlnk&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=k_PiJSv3NAU
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TEDxUFSCar: João Paulo Polotto – 4 pilares fundamentais para empreender no
Século XXI.

Devido ao fato da palestra ser recente, ela ainda não está disponível no ar, por tanto
segue uma breve descrição da palestra:

4 Pilares Fundamentais para empreender no século XXI

1º Defina seu propósito de vida
O primeiro pilar e o mais importante deles consiste na definição de nosso propósito de
vida e uma de encontrar uma resposta está no ato de questionarmos a nós mesmo.

Questionar a si mesmo e recorrer a nomes e referências de sucesso, livros de auto
ajuda e técnicas de auto análise, muitas vezes é visto como algo óbvio, um clichê do
empreendedorismo.
Algumas pessoas desdenham disso, e enxergam essa busca como sinônimo de
fraqueza, enganação e até mesmo falta de originalidade.
Esse tipo de pensamento pode consumir sua alma empreendedora e destruir sonhos e
grandes ideias. Porém, eu garanto a vocês que apenas com nosso propósito definido é
que conseguimos a energia e vitalidade para alcançar nossos objetivos, resiliência para
lidar com as situações e pessoas difíceis e paciência para resolver os problemas. Ou
seja, paramos de ter apenas iniciativa e começamos a ter além de iniciativa, temos
terminativa em nossas atitudes.

Questionamentos
. O que o mundo perderia se eu deixasse de existir hoje?
. O que fiz hoje que me aproxima do meu objetivo?
. O que eu faço ou estudo que realmente me dá prazer?

Fazendo essas perguntas posso garantir a vocês, que o encontro de seu propósito de
vida, certamente estará mais próximo.
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2º analise as dificuldades
O segundo pilar também ocorre pelo questionamento, porém, agora o alvo não somos
nós e sim nossa rotina e hábitos que escondem grandes ideias inovadoras.
A realidade que vivemos, muitas vezes é preenchida de hábitos que podem ser
melhorados.
Ditados populares como “Time que está ganhando não se mexe” muitas vezes nos
impedem de desenvolver novas ideias e melhorar ainda mais esse time fazendo com
que ele mantenha a posição.
Uma maneira de questionar nos hábitos e dificuldade de modo que surjam novas
ideias ocorre com simples questionamentos como:

Questionamentos
. Quais dificuldades enfrentei hoje?
. Essas dificuldades são periódicas?
. O que posso fazer para diminuir ou eliminar essa dificuldade?

Esses dois pilares iniciais resultam na definição de seu propósito de vida e
surgimento de ideias. Porém, devemos sempre ficar atentos se as ideias geradas
estão alinhadas com nosso propósito, pois só assim despertaremos o sentimento de
paixão, extremamente necessário para que o empreendedor atinja seu objetivo.

3º compartilhe a ideia

Antes de falar sobre os benefícios do compartilhamento da ideia é importante
entendermos que uma ideia não tem um dono. Sem ser colocada em prática, uma ideia
é apenas uma ideia. E isso não muda a vida de ninguém.

Por tanto, tire aquele medo de ter a ideia roubada.

Vantagens do compartilhamento

Devemos compartilhar a ideia com pessoas que as analisem e opinem de maneira
sincera, sem preconceitos, e principalmente devemos compartilhá-la com dois
objetivos em mente: A validação e o aprimoramento.
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A validação consiste em termos consciência se realmente a ideia que temos em mente
tem impacto aos outros ou se é apenas uma necessidade de nós mesmos.

Já o aprimoramento ocorre quando temos acesso a opiniões de pessoas com histórias
de vida diferentes da nossa, que questionam e fazem observações que muitas vezes
não passaram pela nossa cabeça ou que consideramos sem importância, mas são
fundamentais para atingirmos nosso objetivo. 

Quarto pilar: Utilize a internet de forma produtiva

Antes da internet, nessa fase o empreendedor iniciava sua busca de soluções
recorrendo a cursos, viagens e visitas, tudo envolvendo tempo, dinheiro e desgaste
energético.

As últimas décadas têm nos mostrado a imensidão do alcance da internet!

Cursos online, aplicativos, redes sociais!

Temos hoje as melhores ferramentas em nossas mãos, disponíveis 24 horas para uso!

Acessível a partir dos quatro cantos do globo.

Fazendo com que possamos alcançar desde meu vizinho de apartamento até uma
tribo de outro canto do mundo!

Curadoria

Em minha experiência como empreendedor sempre que tenho uma dificuldade busco
as soluções primeiramente com pesquisas na internet realizando uma curadoria, ou
seja, separando os conteúdos que realmente contribuem na construção do projeto ou
superação da dificuldade.



www.witworking.com

Wit.Working
Compartilhando Valores

Mídias Sociais

O poder de alcance das mídias sociais se mostram quase que diariamente através dos
chamados efeitos virais, capazes de mobilizar pessoas de todo globo em questão de
instantes para atos que vão desde ações solidárias como ajuda a desabrigados e
refugiados até o levantamento fundos com financiamentos colaborativos, algo que
antes era impossível.

Experiência do uso produtivo da internet

Parece óbvio, mas eu só percebi o poder de alcance da internet quando precisei
elaborar um vídeo para um trabalho que ia executar e não encontrava um profissional
com preço acessível na região onde eu moro.
Sem ter conhecimento nenhum para fazer esse vídeo, fiz uma busca na internet e
encontrei um site que reunia freelancers do mundo todo.
Imagine, profissionais de milhares de áreas diferentes. De inúmeros países diferentes.
Reunidos ali. Em um único lugar.

Com um investimento 10 vezes menor do que o valor que eu pagaria por aqui, contratei
um profissional da Malásia, que elaborou exatamente o que eu precisava em um prazo
de 3 dias. E essa comunicação foi viabilizada através do uso de um aplicativo de
tradução. (www.fiverr.com)

Por tanto a internet é muito mais do que apenas manutenção de contatos analise se
você realmente está fazendo uso de todo esse potencial ou se está utilizando essa
ferramenta de forma improdutiva. 

Esses são os quatro pilares fundamentais para empreender no século XXI.

Definir nosso propósito: Reflita sobre o que o mundo perde se você simplesmente
deixasse de existir hoje.
Analise as dificuldades: Quais dificuldades enfrentadas escondem grandes ideias
inovadoras?
Compartilhe sua ideia: Buscando visualizar a real importância de nosso sonho e as
melhores formas de executarmos o que estamos planejando.
Utilize a internet de forma produtiva: Busque utilizar esse presente do século XXI de
maneira eficaz. Se você está fazendo uso de todas essas ferramentas com certeza
estará utilizando das vantagens do século XXI.
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Algumas ferramentas que facilitam quando buscamos empreender:

Fontes de conhecimento: Atualmente temos diversos sites e aplicativos
que facilitam na busca de conhecimento. Para construir e implementar
nosso negócio com certeza em algumas etapas buscaremos ampliar
nossos conhecimentos, com isso em mente segue abaixo algumas
dessas ferramentas:
www.meusucesso.com: 
www.lyndaa.com:
www.veduca.com.br:

Financiamentos colaborativos: Uma das etapas mais complicadas para
implementação de nossos projetos está na viabilidade financeira.
Atualmente uma saída para este problema pode ser os financiamentos
colaborativos que ocorrem via Crowdfunding. Segue abaixo a lista de
alguns sites que podem ser realizados financiamentos colaborativos:
� www.catarse.com
� www.kickante.com.br
� https://www.vakinha.com.br/

Gestão de processos e pessoas: A gestão de processos e pessoas são
importantes para a continuidade do projeto e sua implementação, segue
abaixo algumas ferramentas:
� www.trello.com  
� www.zendesk.com

Ferramentas de Comunicação:
� www.slack.com

Biblioteca de Imagens: Sites para busca de imagens abertas
� www.freepik.com
� www.thenounproject.com

Material Publicitário: Sites para elaboração de artes e materiais
publicitários
� www.pablo.buffer.com
� www.canva.com
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Autor:

João Paulo Polotto

Contato: jppolotto@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/jp.polotto

Instagram: www.instagram.com/johnnypolotto

Ensinamento de Leonardo Da Vinci: “criatividade pode vir a

qualquer momento, espero que ela me encontre enquanto eu estiver

trabalhando”.
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