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Dedico este livro à minha amada filha Laura,
aos alunos e amigos, que inspiram o meu trabalho,

e a todos que desejam transformar
ideias em oportunidades.



PREFÁCIO

A Pauta Oculta do Empreendedor é um título que por si só 
já instiga a curiosidade de todos aqueles que pensam, ou 
em algum momento já pensaram, em se aventurar no seu 
próprio negócio. Mas, mesmo antes de se dedicarem à lei-
tura leve e atrativa deste livro, muitos se perguntarão por 
que ser um empreendedor? 

A primeira resposta para esta pergunta é muito simples, e 
deveria ser apresentada a todos os jovens em nossas esco-
las e universidades: não há empregos para todos no mer-
cado de trabalho. Para prosperar, a economia de um país 
precisa daqueles que através de seus negócios abram no-
vos empregos no mercado de trabalho. A primeira resposta 
dá conta da importância de ser empreendedor. Mas outras 
respostas dão conta dessa mesma pergunta em dimensões 
diferentes. Alguns querem independência, ou têm maior 
predisposição a riscos e desafios, outros veem uma opor-
tunidade de chegar ao topo da pirâmide, trabalhar numa 
área que lhes motive e traga prazer ou mesmo ocupar um 
nicho de oportunidade. 



Seja qual for a sua motivação, não siga em frente antes de 
conhecer os conceitos de empreendedorismo que são aqui 
apresentados de forma bastante lúdica, e que podem aju-
dá-lo a transformar seus sonhos em sucesso.

Mauricio Zuma Medeiros
Diretor do Instituto de Tecnologia Biomanguinhos/Fiocruz 
PhD em Technology and Innovation Management 
University of Sussex/SPRU
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Você já pensou nos custos da decisão de montar o seu pró-
prio negócio? No ‘que’ e ‘onde’ investir? Qual o melhor mo-
delo para suas vendas? Como a inovação pode ajudar no 
seu resultado?

O custo da decisão de empreender é representado pelo va-
lor de tudo aquilo que você abre mão com o propósito de se 
dedicar e investir em novas ideias e caminhos, seja família, 
filhos, lazer, amigos ou ainda um trabalho estável, no qual 
você está, literalmente, na “zona de conforto”.

Estas e outras questões importantes para o empreendedor 
estão nessa coletânea de 22 dos melhores temas, aborda-
dos, semanalmente, na coluna Momento do Empreendedor, 
transmitida pela Rádio Manchete On Line, ao longo do ano 
2016, como parte do programa Amigos do Sucesso, idealiza-
do por Kaanda Ananda e apresentado por Marcus Linhares.

O propósito da coluna foi o de inspirar empreendedores 
para a transformação de ideias em oportunidades, basean-
do-se no diálogo sobre a importância da economia e do 
empreendedorismo na vida das pessoas. 

O título “Pauta Oculta do Empreendedor” foi pensado 
para representar os temas pouco explorados no universo 
do empreendedorismo, muito úteis àqueles que desejam 
entender do ambiente de negócios e partir para o seu pró-
prio empreendimento.

INTRODUÇÃO
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O que é custo de oportunidade, como desenvolver uma 
cultura de inovação, o dilema do crescimento,  o grande 
desafio da sucessão empresarial, vender no atacado ou no 
varejo, qual ramo investir, qual a remuneração apropriada 
para o dono, o poder da complementaridade, do comparti-
lhamento de recursos e a importância da logística para o 
negócio são alguns dos importantes temas apresentados 
neste livro, que fazem parte do cotidiano do empreendedor.

O conteúdo foi selecionado e desenvolvido por mim em co-
laboração com os ouvintes da rádio e mais de 6500 jovens 
alunos que tive o privilégio de formar, ao longo da minha 
trajetória de 10 anos como professor.

Grande parte dos conceitos abordados integram as emen-
tas das disciplinas de Marketing, Produção, Economia, Lo-
gística e Administração, cursadas em Instituições de Ensino 
Superior. Um texto dialógico, somado a uma diagramação 
divertida e casos do dia a dia, ajuda a traduzir esses con-
ceitos em uma mensagem simples e objetiva para o em-
preendedor, possibilitando-o um olhar “ampliado” sobre 
o ambiente de negócios, além de quebrar mitos existentes 
nos debates tradicionais.

Você encontrará, ainda, na “Pauta Oculta do Empreende-
dor”, propostas para reflexões e dicas de leitura no quadro 
“SAIBA +”, inserido em cada texto, especialmente para os 
que desejam complementar sua formação e pensar além do 
tradicional plano de negócio.

 Boa leitura!
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