
Os aprendizados de Empreendedores  
Endeavor ao redor do mundo

valiosos para se tornar 
um empreendedor  

de alto impacto

cOnsElhOs
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Todos sabem que não exisTe receiTa pronTa.
criar um negócio de alto impacto depende de diversos 
fatores e características do próprio empreendedor, 
do mercado, do ambiente e da época. Mas é possível 
identificar algumas características comuns a todo 
(ou quase todo) caso de sucesso, que definitivamente 
ajudam a chegar lá. 
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Ser um empreendedor de alto impacto significa 
revolucionar indústrias e o meio em que atua, 
gerar renda e oportunidades de trabalho, proporcionar 
mobilidade social e inspirar as próximas gerações 
de empreendedores.

> sOnhAM GRAnDE: têm ambição e capacidade 
de enxergar longe.
> TÊM BRIlhO nO OlhO: têm paixão pelo que fazem 
e, por isso, fazem sempre mais e melhor.
> InOVAM: sabem que para se diferenciar não adianta 
fazer igual ao concorrente.
> BOTAM PRA FAZER: têm capacidade de executar 
com excelência.
> sÃO ÉTIcOs: Fazem com transparência, gestão 
e profissionalismo.

O que diferencia Os 
empreendedoreS de alto impacto?
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a partir de um estudo realizado pela endeavor insight, 
baseado em entrevistas com 55 empreendedores 
de alto impacto em 11 países, desenvolvemos este 
e-book com 5 das principais características observadas 
entre eles e as dicas essenciais para criar seu próprio 
negócio de alto crescimento.

JulianO seabra
diretOr geral endeavOr brasil

esperamos que essa leitura o ajude a dar os próximos 
passos rumo ao sucesso. aproveite!

“maS, afinal, como eu poSSo 
me tornar um empreendedor 
de alto impacto?”



1. cOMece cOM  
o que você conhece
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negóciO usava habilidades 
que O eMpreendedOr Já tinha adquiridO

O negóciO estava eM uM MercadO 
Ou indústria eM que O eMpreendedOr  
Já tinha alguMa experiência;

2.

1.

3. O eMpreendedOr tinha prOxiMidade 
O suficiente cOM Os cOnsuMidOres para  
engaJá-lOs MuitO cedO e cOM frequência.

as melhores ideias de negócios costumam estar bem debaixo 
do seu nariz. quando for começar um empresa, em vez de ficar 
procurando uma ideia extremamente inovadora, comece com 

aquilo que você sabe. Os empreendedores podem identificar vantagens 
competitivas em uma indústria e receber feedbacks mais rápido quando 
eles já conhecem essa indústria e os potenciais consumidores. Muitos 
empreendedores se tornaram bem sucedidos criando empresas em 
áreas em que já tinham experiência.

dados da endeavor insight sugerem que a maioria dos 
empreendedores de alto impacto começam com o que conhecem. 

entre os melhores empreendedores endeavor – aqueles cujas 
empresas cresceram em média 20% ao ano nos últimos 
3 anos – 94% começaram negócios que tinham três fatores:

comece com 
o que você conhece1.
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comece com 
o que você conhece

uma cabeleireira Se tranSformou em 
empreendedora de alto impacto começando 
com o que ela maiS conhecia: cabelo.

Quando Heloísa Helena assis (a Zica) descobriu que mulheres com cabelo 
crespo (como ela) não tinham acesso a produtos de qualidade para seus 
cabelos no Brasil. ela decidiu então aproveitar a sua experiência como 
cabeleireira para desenvolver um produto patenteado que controla e 
amacia os cachos. pouco tempo depois, Heloísa e seus sócios rogério, 
leila e Jair abriram o primeiro salão do instituto Beleza natural, em 
1993. sucesso imediato, o instituto rapidamente cresceu e hoje tem 13 
salões no rio de Janeiro, espírito santo e Bahia, e planeja abrir a primeira 
filial em são paulo. o Beleza natural emprega mais de 1.300 pessoas, e 
cada salão atende até 70 mil clientes por mês, com até 40 atendimentos 
simultâneos através do seu processo de sete passos. claramente, 
porque era representante do seu próprio público-alvo, heloísa 
conseguiu desenvolver um produto que atendesse as necessidades 
dos consumidores por muitos anos e, assim, proporcionar a base para 
o sucesso do beleza natural.

1.



2. cOMece pequenO,  
maS Sonhe grande
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as startups mais admiradas dos dias de hoje – os facebooks, 
googles e linkedins do mundo – são empresas globais que 
começaram em mercados locais. vejamos o facebook como 

exemplo. O Zuckerberg começou o facebook em um nível bastante local, 
testando o conceito original na universidade de harvard. com o tempo, 
o facebook cresceu nacionalmente, e depois globalmente. hoje, a rede 
social tem mais de 1 bilhão de usuários ativos, dos quais cerca de 80% 
vivem fora dos estados unidos.

reid HoFFman, memBro do conselHo gloBal da endeavor, 
Fundador e presidente do linkedin, Falou soBre a 
importância de “começar peQueno, mas sonHar grande” no 
endeavor entrepreneur summit de 2011.

“É claro que você pode mirar em um alvo maior, porque você pode acabar com 
algo menor de qualquer forma. e parte da razão de isso ser uma regra no 
empreendedorismo é porque se você não começar mirando alto, quase nunca 
vai conseguir chegar lá. tem que ser assim: ‘como posso ter um impacto 
global?’. eu acho que todas as empresas de alto impacto devem pensar em 
escala global por natureza hoje em dia, por causa da forma como o ecossistema 
do mercado funciona.  aí você pensa ‘ok, como eu posso entrar nesse jogo?’. um 
dos maiores desafios é como construir algo muito forte com o foco local e então 
partir para o jogo global. por exemplo, nós lançamos o linkedin com 13 países 
na lista, e acho que completamos todos os países em 4 meses, adicionando 
cada pessoa que reclamava que o seu país não estava na lista.”

comece pequeno, 
mas sonhe grande2.
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O eMpreendedOr tinha prOxiMidade 
O suficiente cOM Os cOnsuMidOres para 
engaJá-lOs MuitO cedO e cOM frequência.

entre os melHores empreendedores entrevistados – 
aQueles cuJas empresas cresceram em mÉdia 20% ou 
mais nos últimos três anos – 74% Focaram em ter sucesso 
localmente no começo, para conseguirem aperFeiçoar 
os aspectos mais Fundamentais dos seus modelos de 
negócios. mas aspiravam tornar suas empresas gloBais 
e desenHaram seus negócios de Forma Que Fosse 
possível expandir gloBalmente no Futuro.

uma pesquisa da endeavor 
insight mostra que a maioria 
dos empreendedores de 
sucesso começou localmente, 
mas planejou em escala 
global.

comece pequeno, 
mas sonhe grande2.
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quando a empreendedora endeavor colombiana 
lilian Simbaqueba fundou a liSim em 1996, 
ela Sabia que teria de expandir Sua empreSa além 
daS fronteiraS da colômbia para ter alto impacto.

no começo, a lisim tinha muitas oportunidades de negócios na 
colômbia, então lilian decidiu focar primeiro em construir um negócio 
que fosse muito forte no mercado local. quando a crise financeira 
atingiu a colômbia, no entanto, os riscos para o core business da liSim 
aumentaram substancialmente. lilian decidiu então que era hora de 
fazer uma expansão internacional. um dos clientes da lisim era um 
banco no equador – o que criou um link natural para o novo mercado. 
depois do equador, a expansão geográfica continuou, na maioria dos casos 
puxada por clientes e contatos que já existiam. a accion international 
levou a lisim ao peru e à Bolívia, e o Banco mundial a levou para o egito 
e África do sul. por todo o processo de expansão, lilian teve de fazer 
pequenos ajustes no modelo de negócios, mas o modelo original do core 
business que ela aperfeiçoou na colômbia permaneceu o mesmo. Hoje, 
a lisim opera em 20 países.

comece pequeno, 
mas sonhe grande2.



3. nãO se prenda 
ao plano de negócio
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não se prenda 
ao plano de negócio

alguns dos empreendedores mais renomados do mundo nunca 
escreveram um plano de negócio. esses empreendedores 
argumentam que, enquanto existe, sim, um valor significativo em 

se pensar sobre os aspectos fundamentais de um novo negócio, ficar 
comprometido demais com a cópia impressa de um plano de negócios 
sufoca a flexibilidade do empreendedor, o que torna difícil a adaptação aos 
desafios e o aproveitamento de novas oportunidades. Ou seja, ao começar 
uma empresa, não fique amarrado ao plano de negócio.

nO endeavOr suMMit de 2011, eM sãO franciscO,  
scOtt Mcnealy, cO-fundadOr e ceO da sun MicrOsysteMs,  
falOu para Os eMpreendedOres endeavOr sObre  
a necessidade de ser flexível cOM O planO de negóciO.

“se você frequentou uma escola de negócios, 
aprendeu que deve ter uma missão, uma 
visão, estratégias, objetivos e táticas. você 
anota isso tudo e chama de plano de negócio. 
e isso é um componente necessário do 
que você está fazendo. o problema é que 
você não deve emoldurar o plano em capa 
dura; deve criar o plano online, porque ele 
vai mudar. e eu digo para todo mundo que 
chega em qualquer startup com a qual eu 
esteja envolvido: as coisas mudarão em 

você não deve 
emoldurar  
o plano em  
capa dura; deve 
criar o plano 
online, porque 
ele vai mudar.

3.
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dadOs da endeavOr insight cOnfirMaM que  
MuitOs eMpreendedOres de altO iMpactO nunca  
escreveraM uM planO de negóciO.

71% dos melhores empreendedores entrevistados* não escreveram 
um plano de negócio. além disso, entre todos os empreendedores 
entrevistados – tanto aqueles que escreveram um plano em papel, 
quanto os que tinham um plano mental – 80% fizeram mudanças  
nos seus planos de negócios na fase de startup. 
 
Esses resultados mostram que os empreendedores precisam ter um 
conceito bruto de estratégias para o futuro; mesmo assim, não devem 
colocar no papel coisas que podem mudar em questão de minutos.

cima, embaixo e ao redor de você, mais rápido do que em qualquer outro lugar 
onde você já trabalhou. esteja preparado para isso, e aceite as mudanças. eu 
não acho que a apple sabia que processamento de texto seria o seu mercado 
número um, nem que a iBm percebeu de primeira que o lotus 123 seria a 
razão pela qual as pessoas comprariam os seus computadores. não acho que 
o eBay sabia que o Beanie Babies seria o que veio a ser, nem que o google 
começou sabendo que ranking de páginas de busca e venda de palavras-chave 
se tornariam o seu modelo de negócios. então, você tem que se preparar para 
dar sorte, ser oportunista, e ter o seu plano.”

não se prenda 
ao plano de negócio3.
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aS empreendedoraS endeavor e irmãS nadia e hind 
WaSSef, do egito, não eScreveram um plano de negócio 
quando fundaram a diWan bookStore, no cairo. 

elas simplesmente mapearam um contorno básico do que queriam 
vender. em retrospecto, elas acreditam que se tivessem criado um plano 
de negócio, a previsão baixa de receita poderia tê-las dissuadido da 
empreitada. ao contrário disso, elas abriram sua primeira loja baseadas 
em um conceito inicial, e foram fazendo os ajustes necessários antes de 
expandirem para novas localidades. nadia explica: “eu nunca quis fazer 
um plano de negócio formal. nós só tínhamos um pressentimento e 
um plano de negócio bem grosseiro nas nossas cabeças. Havia algo de 
fantástico em poder ter a fluidez de cometer erros e ter o coração aberto 
para aprender com eles. de longe, o investimento mais valioso que já 
fizemos foram nossos erros. e se tivéssemos um plano de negócios rígido, 
provavelmente não nos teríamos permitido explorar e cometer erros”.
“explorar” e adaptar seu plano de negócio parece ter sido a escolha certa 
para nadia e Hind. hoje, a diwan bookstore tem dez lojas no cairo e 
emprega mais de 200 pessoas. durante a primavera Árabe de 2011, 
nadia e Hind responderam rapidamente à revolução, incorporando-a 
ao seu plano de negócio: elas ofereceram palestras nas lojas da diwan, 
dando aos egípcios um lugar para se reunir e discutir em momentos 
problemáticos.

* empreendedores cujas empresas cresceram 
uma média de 20% ou mais nos últimos três anos.

não se prenda 
ao plano de negócio3.



4. procure inveStimentoS 
e ganhe cOnselhOs
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o acesso aos conselhos destes 
investidores e pessoas de confiança 
é um componente ainda mais 
importante do sucesso.

procure invesTimenTos 
e ganhe conselhos

empreendedores não conseguem fazer tudo sozinhos: pesquisas 
comprovam que atrair investidores de risco e conselheiros talentosos 
ajuda a evitar riscos para seus negócios. Jeff bussgang é sócio da 

flybridge capital partners, um entrepreneur-in-residence no harvard 
business school’s rock center for entrepreneurship, autor do livro 
‘Mastering the vc game’ e do site seeingbothsides.com. ele falou com a 
endeavor sobre como é importante captar tanto o investimento quanto os 
conselhos das pessoas.

“É fácil se apaixonar pela sua própria ideia, mas muito mais difícil convencer 
os outros dela. o processo de perseguir o investimento e o conselho de 
outras pessoas necessita de um rigor de pensamento e um teste prático do 
plano. obviamente, levantar capital pode te dar recursos para uma rápida 
expansão, mas o acesso aos conselhos destes investidores e pessoas de 
confiança é um componente ainda mais importante do sucesso. investidores

4.
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experientes, como os de venture capital e anjos, são animais da busca 
por padrões que já foram expostos a uma grande variedade de pessoas e 
situações de startups – permitindo, assim, que evitem certos obstáculos e 
acelerem o progresso do seu negócio. se você vai escolher um investidor, 
escolha cuidadosamente – é um relacionamento mútuo. tenha certeza de 
ter o máximo de zelo por sua relação com ele ao passo que ele te conduz”.

uMa pesquisa da endeavOr insight descObriu  
que Os eMpreendedOres endeavOr prOcuraraM aJuda 
externa das seguintes fOrMas:

atrair investidores de riscos e/ou dividir riscos 
financeiros com seus clientes e fornecedores. 66% 
dos Empreendedores Endeavor entrevistados 
disseram que tinham, pelo menos, duas fontes de 
funding quando começaram.

1.

2. procurar conselhos externos dos mentores.  
74% dos melhores empreendedores entrevistados* 
tiveram mentores fortemente engajados quando 
estavam fundando seus negócios.

procure invesTimenTos 
e ganhe conselhos4.
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carlo gonzaga, emprendedor endeavor 
da África do Sul, acredita que vÁriaS cabeçaS 
(e talõeS de cheque) São realmente 
muito melhoreS do que uma.

o sul-africano começou a franquia de pizzarias Scooters (hoje parte 
do grupo taste holdings) com 90% de recursos próprios. sabendo, 
entretanto, que conseguir capital externo o ajudaria a desenvolver a 
sua empresa mais rapidamente, ele procurou também novas fontes de 
financiamento. o seu primeiro investidor estratégico foi um grupo de 
restaurantes chamado nando’s, que ofereceu uma colaboração não 
estritamente financeira: a ajuda dos membros do nando’s não deu apenas 
ao scooters mais credibilidade como franqueador de restaurantes, mas 
também proporcionou a carlo conselheiros experientes da indústria de 
restaurantes. com os executivos da nando’s e um conselho de diretores 
como mentores, carlo conseguiu expandir sua rede de pizzarias para outras 
franquias de restaurantes. em 2011, a taste Holdings foi listada na bolsa  
de valores de Joanesburgo.

* empreendedores cujas empresas cresceram  
uma média de 20% ou mais nos últimos três anos.

procure invesTimenTos 
e ganhe conselhos4.



a experiência 
te leva maiS longe5.
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a experiência 
Te leva mais longe

alguns dos empreendedores mais icônicos do mundo descobriram 
uma ideia de negócio na garagem da casa dos pais. O sucesso deles 
sempre levanta a questão: 

Michael dell é O casO perfeitO para estudar a regra de “uM pOucO 
de experiência Já vale MuitO eM seu caMinhO”. 

“as minhas perspectivas de negócio aumentaram quando eu comecei a 
dirigir, aos 16 anos. isso aumentou significativamente o meu leque de 
oportunidades de emprego. consegui um trabalho em um jornal local em 
Houston. eu vendia assinaturas. e o engraçado é que eu supostamente tinha 
que fazer isso pelo telefone. mas observei que as pessoas que estavam 

como jovens empreendedores 
com pouca experiência de negócio 
conseguiram criar empresas giganTes? 
isso acontece porque um pouco  
de experiência já vale muito no caminho  
rumo ao alto impacto. empreendedores 
sempre precisam de experiência prévia, 
 mas não muita a ponto de fazê-los evitar 
riscos e deixarem de ser flexíveis.

5.
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assinando jornal geralmente tinham 
duas características em comum: ou elas 
estavam mudando de casa ou estavam se 
casando. e você pode descobrir muito sobre 
pessoas que estão se mudando, pois estão 
fazendo uma hipoteca, e essa informação 
é bastante acessível. no texas, quando 
você se casa, precisa criar um contrato 
de casamento, colocando o seu endereço 

onde você quer que o contrato seja enviado. então eu criei uma campanha 
direta de cartas para mandar uma oferta de assinatura do jornal para todas 
as pessoas em 16 condados na região de travis, onde fica Houston. e deu 
muito certo, muito mesmo, além de ter sido muito divertido. Foi como um 
estágio embrionário em marketing direto. (...) se você não tem muito a 
perder, falhar não é grande coisa. Quando eu comecei a companhia, não 
tinha muita gente prestando muito a atenção no que eu estava fazendo. tem 
que aprender errando, aprender fazendo” - michael dell na universidade do 
texas, austin (novembro de 2009).

michael com cerTeza aprendeu com seus erros enquanTo 
jovem empreendedor. HoJe, a dell É uma empresa Que consta 
na relação da Fortune como uma das 50 mais admiradas no 
mundo, e tem uma receita anual de 60 BilHões de dólares.

se você não tem 
muito a perder, 
falhar não é 
grande coisa.

a experiência 
Te leva mais longe5.
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um esTudo da endeavor insighT confirma que “um pouco de 
experiência Te leva mais longe”:

78% dos mais impactantes 
empreendedores* 
entrevistados começaram 
seus negócios antes dos 
31 anos. além disso, os 
melhores empreendedores 
já tinham experiência com 
negócios próprios: 58% tinham 
empreitado e 96% tinha 
alguma experiência na área, 
seja na família ou na escola, 
mesmo sem, de fato, terem 
iniciado um negócio.

a experiência 
Te leva mais longe5.
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empreendedoreS endeavor também confirmam 
que “um pouco de experiência te leva maiS longe”:

o passado de Wences casares, criador do lemon.com, é parecido com o de 
michael dell. Wences também se lançou ao empreendedorismo ainda jovem, 
criando um diretório de lista telefônica na patagônia, argentina, que rendeu 
80 mil dólares quando ele ainda era adolescente. Quando tinha apenas 20 
anos, tirou um semestre de férias do colégio, emprestou 75 mil dólares 
de amigos e começou o primeiro provedor de internet de seu país. a sua 
terceira empreitada (quando foi selecionado pela endeavor), o patagon.com, 
veio três anos depois, em 1997, com 23 anos. neste ponto da sua carreira, 
Wences já tinha se provado e aprendido muito sobre startups e como ser um 
empreendedor serial, aquele que já sentiu o gosto do sucesso e uma pitada de 
decepção na carreira. mas ainda era um jovem que aceitava correr grandes 
riscos e podia ser flexível. o patagon.com, um corretor da bolsa online, tornou-
se o primeiro destino online para finanças na américa latina e espanha.  
no ano 2000, Wences vendeu a parte majoritária da empresa para o banco 
Santander por 585 milhões de dólares. mais tarde, o argentino passou a 
procurar ainda mais riscos de uma forma diferente, dedicando-se como mentor  
de muitos empreendedores endeavor.

* empreendedores cujas empresas cresceram  
uma média de 20% ou mais nos últimos três anos.

a experiência 
Te leva mais longe5.



uma das missões da endeavor é a educação: potencializar as iniciativas 
de ensino de empreendedorismo no país, oferecendo conteúdo de alta 
qualidade ligado ao tema para estudantes universitários, educadores e 
empreendedores atuantes ou potenciais.

ao realizar um curso endeavor a distância, você ganha mais conhecimento 
e ferramentas para realizar seus sonhos e ainda ajuda a contribuir com a 
causa e o ambiente de empreendedorismo do Brasil. conheça mais sobre 
a Endeavor.

eMpreendedOr que sOnha grande
não perde a chance de Se atualizar

cOMO escalar e inOvar  
eM seu negóciO

MarKeting para 
eMpreendedOres

priMeirOs passOs para 
criar seu negóciO

cOMO criar uMa startup 
cOM pOucOs recursOs”

InscREVA-sE 
agOra!

http://www.endeavor.org.br/institucional/endeavor
http://www.endeavor.org.br/institucional/endeavor
http://www.endeavor.org.br/cursos/start-up/aprendendo-a-ser-empreendedor/como-escalar-e-inovar-em-seu-negocio
http://www.endeavor.org.br/cursos/start-up/aprendendo-a-ser-empreendedor/como-escalar-e-inovar-em-seu-negocio
http://www.endeavor.org.br/cursos/marketing-vendas/marketing/marketing-para-empreendedores
http://www.endeavor.org.br/cursos/marketing-vendas/marketing/marketing-para-empreendedores
http://www.endeavor.org.br/cursos/start-up/aprendendo-a-ser-empreendedor/primeiros-passos-para-criar-o-seu-negocio
http://www.endeavor.org.br/cursos/start-up/aprendendo-a-ser-empreendedor/primeiros-passos-para-criar-o-seu-negocio
http://www.endeavor.org.br/cursos/start-up/start-up/como-criar-uma-startup-com-poucos-recursos
http://www.endeavor.org.br/cursos/start-up/start-up/como-criar-uma-startup-com-poucos-recursos
http://www.endeavor.org.br/cursos
http://www.endeavor.org.br/cursos
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