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Este livro foi escrito com um único objetivo, inspirar
empresários e profissionais a transformarem empresas
comuns em empresas extraordinárias. 

Sou grato a Deus pela oportunidade de transmitir meus
conhecimentos e experiências. 

Meu sincero desejo é que este livro se torne um divisor de
águas na sua vida, na história da sua empresa, de seus
projetos e empreendimentos. 

Minha pretensão é escrever o mínimo possível, não quero te
encher de conteúdo, quero compartilhar aquilo que é
essencial, fundamental para transformar uma empresa
comum em uma empresa extraordinária. 

Preciso que você invista a maior parte do seu tempo na
execução, a partir de hoje sua visão sobre o seu negócio será
magnificamente ampla e profunda.

Meu desafio é te apresentar minha história, e fazer com que
você reflita sobre a verdadeira razão da sua empresa existir.

Te desejo uma ótima leitura!

BEM VINDO
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PARA MELHOR LEITURA

POSICIONE SEU CELULAR

NA HORIZONTAL



EMPRESA 

PRÓSPERA
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CAIXAS 
VIRTUAIS 
DE CONTEÚDO
TODOS OS MESES.

Empresa Próspera é um
programa de assinaturas para

empresários e profissionais.

Todos os meses você você
receberá em sua área de

membros uma nova “caixa
digital” com as ferramentas

necessárias para melhorar uma
característica do seu negócio.

www.empresaprospera.com.br
SAIBA MAIS

http://www.empresaprospera.com.br/
http://www.empresaprospera.com.br/
http://www.empresaprospera.com.br/


O que vou compartilhar aqui não é simplesmente um
conhecimento acadêmico, teórico, mas um conhecimento que
coloco em prática como empresário. A visão que possuo é de
um empreendedor, sei o quanto é desafiador fazer com que
os funcionários produzam de maneira assertiva e de acordo
com aquilo que realmente é importante para empresa, sei o
que é me deparar com uma crise econômica e de repente
perceber clientes significantes deixando de renovar contratos
e ter que me desdobrar para conseguir conquistar novos
clientes relevantes.
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MINHA

HISTÓRIA

Uma das experiências nessa minha jornada empresarial foi
observar a concorrência com produtos e serviços

inferiores aos meus conseguirem vender expressivamente
mais do que minha empresa, foi desesperador. 

 



Quantas vezes cheguei ao ponto de querer desistir de
empreender e voltar a ser funcionário em algum lugar, as
vezes sob orientação da própria família, “Luiz, esquece esse
negócio de ter empresa, distribui currículo e volta ser
funcionário”, quantas vezes meus funcionários tinham o
salário no final do mês, e eu mesmo não conseguia tirar meu
próprio prolabore. 

O ponto mais forte nessa minha trajetória empreendedora,
foi quando quebrei minha empresa, na ocasião
trabalhávamos exclusivamente no segmento de comunicação
e publicidade. Tive bons momentos, clientes de grande porte
e de renome, após uma crise econômica no País, infelizmente
grande parte das empresas escolheram exatamente a área de
comunicação e publicidade para cortarem os custos, como eu
estava estabelecido em apenas uma frente de trabalho
(comunicação e publicidade), não consegui segurar por muito
tempo e simplesmente quebrei. Desliguei meus funcionários
de maneira responsável (consegui emprego para todos eles),
alguns deles hoje prestam serviço pra mim, fechei o escritório
e voltei para casa. 
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"Na garagem da minha casa
ficaram os móveis do escritório,

peguei um dos cômodos da minha
casa e fiz dele o meu home-Office."



Por ser pequeno o espaço, grande parte dos móveis eu vendi,
e a venda foi por etapa, cada semana uma pessoa via o
anúncio na internet e se interessava por algo, num dia uma
pessoa comprava o bebedouro, no outro dia algumas
cadeiras, mesas, faço questão de contar esses detalhes para
você compreender a situação que cheguei, e todo esse
processo foi emocionalmente muito doloroso pra mim. 

Agora dentro de casa sozinho, o que fazer? Novamente os
familiares aconselhando “Luiz volte a ser funcionário, esquece
esse negócio de ser empresário”, sei que a intenção deles
eram a melhor de todas, estavam até mesmo com pena de
mim, viram junto comigo o meu sonho desmoronar. Mal
sabiam, que se eu arrumasse um emprego, por maior que
pudesse ser meu salário, não seria o suficiente para quitar
todo o meu déficit, ficaria endividado o resto da minha vida. 

Foi aí que precisei ser forte o suficiente para superar o
trauma de quebrar minha empresa, e ainda ter a capacidade
de arrumar uma maneira de pensar em uma solução para
sair dessa situação, decidi então fazer uma coisa, mas antes
de contar aqui o que decidi fazer, quero exemplificar através
de um texto de minha autoria, como que eu estava me
sentindo diante de toda essa situação:
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Tente imaginar uma cena. Diante de uma reforma na minha
casa, decidi fazer um trabalho de pintura diferenciado em
uma determinada parede, não foi um trabalho de apenas um
dia, mas de muitos dias, depois de muito esforço, dedicação e
muita criatividade ficou tudo perfeito, não foi fácil, mas o
resultado final ficou além do que eu imaginava, ainda em
cima da escada observo e percebo que todos admiravam
meu trabalho, foram muitos elogios, que alegria e satisfação
senti.

Porém algo aconteceu, e por essa eu não esperava, o
arquiteto veio informar que eu havia pintado a parede errada,
pois a parede que eu acabara de pintar, seria
derrubada/desmoronada. 
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DESCOBRI QUE PINTEI
A PAREDE ERRADA

 "do que adiantou? tanto esforço e
dedicação aplicados no lugar errado".

LOGO PENSEI:



Quando nos deparamos com determinadas frustrações, é
exatamente essa sensação que temos, que fizemos o melhor,
tudo correto porém no lugar errado, seja em um negócio, em
uma confiança depositada em alguém, na conclusão de uma
faculdade que só serviu para ter um diploma pendurado na
parede, estas são algumas de muitas das situações que nos
deixam vulneráveis a experimentarmos esta sensação,
sensação de "do que adiantou?".

Diante dessa realidade nos cabe tomar 2 atitudes, continuar
lá no topo da escada se lamuriando pelo ocorrido, ou descer
da escada, leva-la até a parede correta e começar tudo
novamente, só de imaginar dá vontade de desistir, eu sei, só
em ter que remover a escada dá uma trabalheira muito
grande, vale ressaltar também que na parede correta terei
que começar do zero, começar por baixo, até conseguir
chegar no topo e poder novamente lá de cima do último
degrau observar a aceitação e reação positiva de todos.

Fica aqui uma pergunta: Melhor é ficar no alto da escada
recebendo elogios, porém no lugar errado que um dia irá se
desmoronar, ou descer e recomeçar tudo novamente no
lugar correto?

Eu decidi recomeçar!!!
 

E você? Qual atitude tomaria?
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Preciso ressaltar a participação
fundamental de uma pessoa na minha

vida, minha esposa, em todo o processo
ela sempre com um sorriso no rosto e

palavras de motivação, sou grato à Deus
pela vida da minha esposa. 
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| IMPORTANTE |

GRATIDÃO

“Quem encontra uma esposa
descobre algo excelente: recebeu
uma bênção especial do Senhor.”

Provérbios. 18:22
 

Esse texto é uma realidade na minha vida.
 



Conforme disse anteriormente, decidi fazer algo, decidi
recomeçar, confesso que me arrependo de não ter tomado
essa decisão antes, me apeguei demais a empresa, estendi
muito o tempo até ultrapassar os limites, quando decidi
fechar o escritório, foi por falta de opção, isso não é saudável.

Decidi então fazer tudo diferente, sei que parece óbvio, mas a
realidade que muitos ignoram é a verdade que para termos
resultados diferentes precisamos agir de maneira diferente.

Meu primeiro passo, foi buscar entender onde eu tinha
errado, a raiz do problema, pois eu me escondia atrás da crise
econômica, esse era meu discurso de defesa, mas quando
passei a perguntar, “porque mesmo em meio à crise, tiveram
empresas do meu segmento que permaneceram de pé?”
Precisei ser maduro o suficiente para reconhecer minhas
falhas.

Após me “colocar no devido lugar” e compreender grande
parte dos meus erros, busquei conhecimento, procurei me
capacitar, e foi aí que descobri conceitos e ferramentas que
mudaram a realidade da minha vida e da minha empresa, de
uma empresa comum e quebrada, passei a ter uma empresa
extraordinária que movimentou milhões de reais em
fechamento de negócios na minha cidade, é exatamente todo
esse processo que compartilho em cada página desse livro.
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Como não tinha dinheiro para investir em grandes cursos,
busquei me capacitar da maneira mais difícil, porém foi muito
eficiente para mim, obtive conhecimento através de livros,
passei a ler uma grande quantidade de livros de escritores
relevantes, livros sobre técnicas de vendas, construção de
modelo de negócio, desenvolvimento de proposta de valor,
atendimento ao cliente, técnicas de persuasão, inteligência
estratégica, gestão empresarial, design thinking, etc. 

Enfim descobri onde estava meu erro, faltava para minha
empresa um PROPÓSITO bem definido e verdadeiro, não me
refiro em ter um senso de propósito, algo relacionado a um
aspecto filosófico, más o que faltava para o meu negócio
eram práticas fundamentadas, alicerçadas em um
PROPÓSITO verdadeiro. 

O maior desafio está em materializar esse propósito, torná-lo
tangível aos clientes, colaboradores, fornecedores, a todos os
Stakeholders.

Foi aí que decidi reiniciar meu negócio, construído sobre o
principal alicerce que todo negócio precisa ter, o PROPÓSITO. 

Nesse período de muito leitura, eu comprava também muitas
revistas sobre gestão e empreendedorismo, e em uma dessas
revistas me deparei com uma matéria muito ampla falando
sobre o segmento de casamento, com dados indicadores
surpreendentes, enfatizando o quanto promissor era esse
segmento. 
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Decidi então, criar um projeto do zero, no segmento de
evento, para ser mais preciso, organização de Feira/Exposição
no segmento de casamento, um segmento que eu não tinha
Know How nenhum, com um Ticket Médio de R$ 4.500,00 por
cliente (Expositor), o que podemos considerar ser
relativamente alto. 

Desde quando surgiu a ideia até a data que realizei a
Exposição/Feira, foram apenas 6 meses. O custo do evento
era de aproximadamente R$ 150.000,00, eu tinha nessa
ocasião no máximo R$ 300,00 na minha conta, e algumas
dívidas com o banco, os conceitos e ferramentas que aprendi
me permitiu criar um modelo de negócio tão sólido e
consistente, que não tive medo de me jogar em um segmento
que não conhecia, e o resultado foi simplesmente
surpreendente. 
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Click no link abaixo para conhecer todo o
projeto e os depoimentos dos clientes:

 

Link do Vídeo: https://youtu.be/Z0MUGo8ty48

https://youtu.be/Z0MUGo8ty48
https://youtu.be/Z0MUGo8ty48


Tive 100% de satisfação por parte dos expositores e
visitantes, após finalizar a 1ª Expo, em apenas 1 semana já
estava com 90% dos Stands já vendidos para o evento que só
iria ser realizado 1 anos depois. Cheguei ao ponto de
praticamente não ter mais o que vender, pois os Stands já
estavam todos vendidos, criei então um Programa na TV
Bandeirantes, todos os sábados pela manhã com alto padrão
de produção, falando tudo sobre o universo de casamento,
com entrevista das principais empresas do segmento, as
noivas interagiam mandando perguntas e dúvidas, passei
então a vender comercial de TV para o nosso programa. 
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Click no link abaixo para assistir o vídeo do
evento de lançamento do programa na TV BAND

 

Link do Vídeo: https://youtu.be/YuTLSubvQmg

https://youtu.be/YuTLSubvQmg
https://youtu.be/YuTLSubvQmg


Pude então me instalar em um belo escritório, em uma das
melhores localizações da cidade, com salas de reuniões, sala
de treinamento, recepção, contratar novos funcionários. 

Em três anos a EXPO movimentou milhões de reais na minha
cidade em fechamento de negócios (me refiro ao total de
vendas realizadas por meus expositores durante três anos).

Eu e minha esposa vivemos um momento impossível de
descrever por palavras, alcançamos um patamar empresarial
que nunca imaginávamos um dia alcançar, e ainda mais em
um curto período de tempo, estávamos vivendo algo do tipo,
“me belisca pra ver se tudo isso é verdade”. 

Empresários da cidade que eu tinha como referência,
começaram a querer se aproximar de mim, para buscar
conselhos, aí que a ficha caiu e eu passei a ter noção da
grandiosidade do meu projeto. Começou a chegar convites de
inaugurações das principais empresas da região, quem eu
queria tempos atrás ter a oportunidade de ter pelo menos
uma rápida conversa, estavam me convidando para estar
com eles. 

Após 3 anos de todo esse projeto, desde a realização da
primeira Expo, após grandes conquistas, eu estando mais
maduro empresarialmente, fiz uma autoanálise do meu
negócio, e tive uma grande surpresa, descobri que precisava
tomar uma decisão, fazer uma das mais difíceis escolhas da
minha vida. 
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Decidi juntamente com minha esposa parar de atuar no
segmento, abortei um projeto que estava dando certo, o que
eu tinha construído muitos almejavam ter.

Nossa vida é feita de escolhas, eu escolhi priorizar minha
família e meu relacionamento com Deus.

Para isso precisava de mais tempo com qualidade, dessa vez
por minha exclusiva vontade e não por falta de opção, decidi
fechar o escritório, desligar meus funcionários de maneira
responsável e retornar para dentro da minha casa e fazer de
um dos cômodos meu escritório Home-office, trabalho hoje
com consultoria, treinamentos e palestras, foi a melhor coisa
que fiz na minha vida.

Peguei todo esse meu conhecimento, tanto teórico
(conteúdo) como prático, para desenvolver a OFICINA
EMPRESA COM PROPÓSITOS, um treinamento empresarial
que tem como objetivo ajudar empresários e gestores a
transformarem empresas comuns em empresas
extraordinárias.

Você possui diante de você, um livro diferente, inspirador e
que possui uma história, o que vou compartilhar nas
próximas páginas, são conceitos empresariais que podem
mudar sua trajetória.

Quero continuar fazendo história através de cada uma das
pessoas que lerem esse livro, espero que você seja
tremendamente abençoado e beneficiado por este projeto.
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Com a experiência e maturidade que tenho hoje, já consegui
através das minhas consultorias convencer alguns clientes de
abrirem mão da empresa e recomeçarem do zero, o
resultado em todos os casos foram surpreendentes,
precisamos abraçar o nosso propósito, a causa maior por traz
da empresa, e jamais nos apegarmos a empresa em si.

Se através do meu negócio hoje não consigo cumprir meu
propósito, preciso adequá-lo imediatamente, se não for
possível readequar, estarei disposto a fechar esse negócio e
recomeçar outro totalmente do zero. Mas tudo precisa ser
feito de maneira analítica, estratégica e inteligente, jamais por
impulso correndo o risco de se precipitar.

Quando tomei essa decisão alguns anos atrás, foi porque
cheguei no fundo do posso, eu não tinha mais escolhas, era
fechar a empresa ou fechar, principalmente por questão
financeira, eu aprendi da pior maneira. 

Mas tive a oportunidade de antever situações permitindo que
meus clientes escapassem dessa experiência traumática de
quebrar a empresa, e todos eles me disseram “porque não fiz
isso antes”, alguns tiveram que fechar o negócio e começar 
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POR QUE NÃO 
FIZ ISSO ANTES?



outro totalmente do zero, obtendo resultados
extraordinários, e outros apenas readequaram seus negócios,
continuaram no mesmo segmento, porém da maneira correta
alcançando também resultados acima da média. 
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Iceberg
Uma empresa precisa funcionar como um Iceberg, segundo
os especialistas, apenas 10% a 15% do total do iceberg fica
visível acima da linha da água, quem está de fora não faz ideia
da grandiosidade que é, a maior parte dele não fica exposto,
assim deve ser sua empresa, seu negócio ou até mesmo você
como profissional, a parte mais importante da nossa empresa
é a parte que não está visível aos olhos dos clientes, não está
palpável, me refiro a essência da nossa empresa, aquilo que é
intangível, difícil de enxergar, porém muito fácil de
experimentar, podemos dar o nome de cultura
organizacional, que nada mais é do que o jeito da sua
empresa fazer tudo aquilo que ela faz, e toda cultura
organizacional precisa ser construída com base no que
sempre digo ser a parte essencial de um negócio, o elemento
de maior importância, o PROPÓSITO.

Você precisa descobrir o seu propósito, sua empresa tem que
ser utilizada para exteriorizar o seu propósito. 
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Um dos principais aprendizados
que eu tive após quebrar minha
empresa e conseguir superar, foi
compreender que para ter uma
boa empresa não é necessário
ter dinheiro, muitos acham que
para montar uma empresa
eficiente é necessário ter um
bom capital de giro, digo sempre
com todas as letras “para ter
uma boa empresa não é
necessário ter dinheiro, mas
para ter dinheiro é necessário
ter uma boa empresa”.

DIRETO AO PONTO

QUAL A RAZÃO DA
SUA EMPRESA

EXISTIR?
Lucro não pode ser a única e nem a

principal razão de uma empresa existir.



Eu passei por isso, quando iniciei minha empresa, eu tinha
dinheiro, não era muito, mas comecei um negócio com a
estrutura mínima necessária e um certo capital de giro
derivado do valor recebido de minha rescisão trabalhista,
pedi demissão na época de onde eu trabalhava (uma grande
indústria multinacional). E mesmo tendo uma estrutura
mínima (escritório, funcionário e capital de giro) quebrei
minha empresa.

Na minha segunda experiência, eu não tinha estrutura
mínima (sozinho dentro de casa) e muito menos dinheiro
(capital de giro). Mesmo assim obtive um grande resultado,
conforme compartilhei anteriormente, criei um projeto que
movimentou milhões de reais na minha cidade.

Como que algo tão extraordinário é possível? 

Como uma empresa comum e pequena consegue alcançar
resultados surpreendentes? A diferença é que na segunda
experiência, mesmo não tendo dinheiro e estrutura, passei a
ter algo que existe de maior valor para uma empresa, não
tinha nada, mas na verdade eu tinha tudo, passei a ter um
PROPÓSITO. 

Aprendi na prática que o cliente se conecta com uma
empresa não pelo que a empresa vende, mas sim pelo que
ela representa. Essa é a maneira simples de compreender por
que uma empresa possui sucesso e a outra do mesmo
segmento não possui, é porque apesar de venderem a
mesma coisa, uma representa algo muito mais especial para
as pessoas do que a outra.
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A única coisa capaz de diferenciar uma empresa da outra é o
PROPÓSITO, por estar relacionado a uma identidade própria,
que serve como base para construção de uma cultura
organizacional, por mais que você venda a mesma coisa que
o concorrente, através de um PROPÓSITO bem definido é
possível proporcionar uma experiência única. 

A grande pergunta é: O que sua empresa ou produto
representa para o seu cliente?

Algumas empresas representam segurança, economia,
status…

Você precisa definir de maneira realista, qual
representatividade você quer que sua empresa ou produto
tenha na mente do cliente.
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Sempre que pergunto para algum gestor ou empresário o
que a empresa dele faz, quase todos respondem algo
relacionado a atividade principal da empresa, por exemplo:
Alguém que possui uma sapataria, geralmente responde,
‘minha empresa vende sapatos’. Essa resposta está errada,
isso não pode ser o que a empresa faz, essa resposta é o
COMO a empresa faz. 

Sei que parece confuso, mas vou explicar de maneira mais
detalhada.

Quando eu passei a enxergar realmente o que minha
empresa vende, e principalmente a exteriorizar, melhorei
expressivamente minhas vendas, hoje trabalho
exclusivamente com consultorias e treinamentos de
diferenciação, mas quando alguém me pergunta o que eu ou
minha empresa faz, essa nunca é minha resposta, porque
isso não é o que faço, isso é o COMO.

|  2 2  |

O QUE SUA
EMPRESA FAZ?



Para facilitar a compreensão, vou utilizar o exemplo da
própria PRIMART (minha empresa).

O QUE nós (Primart) fazemos: Ajudamos gestores em
empresários a transformarem empresas comuns em
empresas extraordinárias, fazendo com que eles descubram
o verdadeiro porquê de suas empresas existirem.

COMO? Através de uma metodologia própria, um
treinamento de diferenciação e inovação corporativa
denominado OFICINA EMPRESA COM PROPÓSITOS

POR QUÊ? Queremos transformar dificuldades e desafios dos
nossos clientes em case de sucesso

Eu não ficarei satisfeito se você passar por essa parte do livro
sem conseguir compreender o quão valiosas são essas três
perguntas, com as respostas ressignificadas.

Você precisa urgentemente criar as respostas para essas
perguntas.

|  2 3  |

Uma dica simples para construir o PROPÓSITO
do seu negócio é através de 3 perguntas:

 
O que sua empresa faz, como e por quê?



Por quê? 
Porque foram elas que me possibilitaram sair do fundo do
poço e ter um projeto com resultados extraordinários
almejado por muitas pessoas.

Tente imaginar a minha realidade, quando sai para
prospectar o primeiro cliente para esse novo projeto.

1) Eu não tinha escritório e dinheiro;

2) Não tinha funcionários;

3) Não tinha portfólio (Não tinha fotos de exposições
anteriores, não tinha depoimentos de clientes, pois nunca
tinha realizado algo do tipo);

O valor de cada Stand de 9m² era de R$5.000,00 (na época
R$5.000,00 era muito dinheiro), fora o valor para anunciar na
revista, além desse valor cada expositor teria que investir no
mínimo R$5.000,00 para cobrir o custo de decoração do stand
e funcionários para ficarem todos os dias do evento. 

Detalhe, eu tive empresários que adquiriram 3 stands.
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Apenas um projeto no papel de como seria a Exposição, na
época eu tinha uma revista de noivas de uma empresa de São
Paulo, eu mostrava essa revista para os possíveis clientes
dizendo “nossa revista será igual a essa.”

Não sei se você está compreendendo, a sua condição atual
não importa, pare de achar que você não vai conseguir
realizar algo extraordinário por não estar bem estruturado ou
por não ter capital de giro, uma coisa eu te garanto, pior de
como eu estava não tem como você estar, você pode hoje até
estar na mesma condição que eu me encontrava, se eu
consegui mudar minha história porque você não vai
conseguir mudar a sua?

Você possui hoje uma vantagem, na minha época eu não
tinha um livro desse me apresentando o caminho mais
assertivo. 
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O que exatamente eu tinha?

Como que consegui ganhar a confiança das
pessoas mesmo sem ter nada de tão

relevante para mostrar?

Foi aí que descobri que as pessoas não compram nosso
produto ou serviço, ainda bem, porque eu não tinha nada
palpável para mostrar.



As pessoas compram a solução dos seus problemas e
necessidades. O que eu apresentei em primeiro lugar não foi
a Exposição que eu iria realizar (principalmente pelo fato de
que eu não tinha nada para apresentar, nunca tinha realizado
uma), eu apresentei o resultado do meu projeto sem falar do
projeto, seguindo a estrutura das 3 perguntas, confira abaixo:

O QUE FAZEMOS: PROPORCIONAMOS AOS EMPRESÁRIOS E
PROFISSIONAIS DO SEGMENTO DE EVENTOS/CASAMENTO
VISIBILIDADE E CONTATO DIRETO COM NOIVAS E
DEBUTANTES.

Descobri na época que esse era o maior desafio para os
profissionais de casamento, estar frente a frente com o maior
número possível de pessoas interessadas.

Foi exatamente isso que eu vendi, o empresário nem sabia
ainda o que era exatamente o projeto, mas na mente dele, no
subconsciente ele já tinha tomado uma decisão, “eu quero
isso pra mim” ou “é disso que estava precisando”, “mostrar
meu trabalho para centenas de noivas e debutantes, entregar
propostas e orçamentos, ter uma grande chance de realizar
vendas, e tudo isso em um curto período de 3 dias? Uauuu
isso é incrível!!!!!!”.
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O que então as pessoas compram? 
 



Logo depois eles perguntavam, 
como você consegue fazer isso? 

Eu respondia: 

COMO: ATRAVÉS DE PROJETOS E RECURSOS INTEGRADOS (na
época trabalhávamos com a Exposição, Guia/Revista Impressa
e logo depois o programa de TV)

POR QUÊ? QUEREMOS AJUDAR A TRANSFORMAR SONHOS EM
REALIDADES

Eu tive uma cliente, proprietária de um salão de beleza de
apenas 25m², ela acreditou tanto no projeto, que adquiriu um
Stand utilizando um recurso que estava separado para
reformar o salão, a reforma do salão significava muito para
ela, ela ficou muito tempo juntando esse recurso, mesmo
assim ela abriu mão do grande sonho de ter um salão lindo e
perfeito, para estar conosco na Exposição.

Antes de participar da Expo, apenas 10% dos clientes que
possuía eram noivas e debutantes, durante os 3 dias de Expo
ela simplesmente conseguiu preencher 60% da agenda para
todo aquele ano, a exposição acontecia sempre no mês de
Março, o que ela não imaginava é que nos 15 dias após a
Expo, ela não daria conta de agendar todas as solicitações,
resumindo, três meses após a Expo ela já tinha mudado para
um outro local 10x maior do que ela tinha, contratou
funcionários, e passou a focar em noivas e debutantes, o
público dela inverteu, 90% das clientes passaram a ser 
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noivas e debutantes, o mais extraordinário é que o serviço
que ela aplicava nas noivas e debutantes possuía o preço 70%
maior, o faturamento dela cresceu de uma maneira jamais
esperada.

Pense um pouco sobre a sua empresa, sobre o seu negócio,
como você pode definir esses três elementos essenciais para
você se diferenciar e passar a ter mais competitividade.

Pare imediatamente de divulgar para os possíveis clientes o
COMO VOCÊ FAZ e passe a divulgar O QUE VOCÊ / SUA
EMPRESA FAZ.

Lembrando sobre a importância de ressignificar O QUE VOCÊ
FAZ e também o COMO VOCÊ FAZ.

Estamos na era da experiência, de vender aquilo que é
intangível (a essência do nosso negócio), principal estratégia
de diferenciação.

Pense um pouco, se você possui uma rede de lojas de
vestuário (roupas) e diz que o que sua empresa faz é vender
roupas, você possui simplesmente uma empresa igual às
demais, uma empresa que vende roupas, o que dá condições
para o cliente trocar (descartar) a sua empresa por uma outra,
assim como você possui qualidade, existem muitas outras que
também possuem qualidade. 
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Pense em uma possibilidade diferente, uma pessoa que
possua uma rede de lojas de vestuário, e as respostas deste
empresário são:

O que sua empresa faz? Diminuímos o impacto da fome no
Brasil

Como? O cliente compra um produto em qualquer canal de
venda da nossa empresa (lojas físicas ou site) e viabilizamos a
doação de 5 pratos de comida, através da Associação Civil
Banco de Alimentos e do Projeto Mesa Brasil/SESC, para
pessoas em situação de insegurança alimentar.

Por quê? Queremos contribuir para a construção de um Brasil
mais justo.

Isso não faz toda diferença? Por mais que existam outros
concorrentes que vendem o mesmo estilo de vestuário, essa
empresa ficou em um posicionamento totalmente
diferenciado na mente do cliente. Passou a não ser mais do
mesmo, não podemos considerar essa empresa como
simplesmente uma empresa que vende roupas, o que ela faz
é muito mais forte e amplo do que vender produtos.

A ótima notícia é que essa empresa existe, é a empresa
RESERVA , eles possuem um projeto chamado 1p=5p ou seja,
1 peça de roupa = 5 pratos de comida.

Confira esse projeto através desse link:
https://youtu.be/_IXe3DRcxkQ
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https://youtu.be/_IXe3DRcxkQ


Observação: a definição dessas 3 respostas, foram feitas por
mim analisando a história e site da empresa, não existe lá
essas três perguntas formuladas, mas através do conteúdo
exposto foi fácil chegar a essas três respostas.

Lembrando que a Reserva faz muito mais do que diminuir o
impacto da fome no Brasil, se você aprofundar no
conhecimento sobre a cultura organizacional da Reserva (a
maneira da empresa se relacionar com os Stakeholders) vai
chegar à conclusão que a resposta para O QUE ELES FAZEM?
terá que ter muito mais conteúdo, fiz aqui apenas uma
resposta sintetizada para exemplificação de como viver na
prática um Propósito Corporativo, é isso mesmo, VIVER UM
PROPÓSITO. 

A partir do momento que você conseguir encontrar as
repostas para essas 3 perguntas (O que sua empresa faz,
como e porquê?), você passará a ter o Propósito definido, sei
que não é tão fácil e prático, uma das maneiras de
compreender de verdade o que sua empresa faz é fazendo
uma outra pergunta simples mas desafiadora.

Se a sua empresa ou produto passar a não existir mais, o que
o seu cliente, sua cidade e sociedade irá perder? 
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uma maneira de fazer a diferença e
não somente ser diferente!

O que seria da sua cidade 
sem a sua empresa?
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Click no link e reflita, o que seria da sua
cidade sem o seu negócio:

Link do Vídeo: https://youtu.be/gVWRwajk8eY

PROPÓSITO: 

https://youtu.be/gVWRwajk8eY
https://youtu.be/gVWRwajk8eY
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Quando uma empresa faz a diferença, ela passa a ter
utilidade, e uma coisa só se torna útil quando está cumprindo
o propósito para a qual foi criada, utilizo um exemplo prático
para facilitar o raciocínio, tenho uma impressora em minha
casa que parou de funcionar, ela não cumpre mais o
propósito dela, que é imprimir, por conta disso já tomei uma
decisão, irei descartá-la. 

Uma outra maneira que tenho de demonstrar o quanto isso é
uma realidade, é através de um texto muito especial, é com
muito respeito que menciono esse texto, assim como já me
deparei com grandes treinadores e especialistas que se
baseiam em textos de filósofos gregos, personalidades
religiosas e mitologia grega para demonstrar o valor de uma
determinada questão, me apego aqui a um texto bíblico, não
para dizer sobre religião, mas para explicar o porquê de ser
tão importante ter um propósito bem definido.

"Vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor,
como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser
jogado fora e pisado pelos homens. Mateus 5:13
Primeira lição que aprendo com esse texto é que tudo aquilo
que não cumpre mais o seu propósito ou que não possui um
propósito bem definido, está sujeito a ser descartado. É
exatamente isso que os clientes fazem quando não
conseguem compreender o real PROPÓSITO da sua empresa,
trocam sua empresa por outra. 



O que sua empresa possui de tão
especial ao ponto de o cliente dizer
“não troco sua empresa por nada”?
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Click no link e assista esse pequeno vídeo
para compreender sobre isso:

 

Link do Vídeo: https://youtu.be/WU8iLiINkDA

Segundo fundamento que aprendo com esse texto:
 (Mateus 5:13)

O que é o PROPÓSITO?

https://youtu.be/WU8iLiINkDA
https://youtu.be/WU8iLiINkDA
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Eu tempero
Eu salgo
Eu conservo os alimentos

Tenho uma escola de ensino médio
Trabalho com consultoria financeira
Tenho uma empresa de construção Civil

Foi através desse texto que compreendi o verdadeiro
significado da palavra PROPÓSITO.

 Algo me deixou inquieto, o fato de o texto dizer que somos o
sal da terra, eu fiquei dias pensando sobre. O que significa eu
ser sal? Daí eu fiz uma pergunta, “o que o sal faz?” Essa é a
pergunta que os empreendedores mais recebem, “o que você
faz?” ou “O que sua empresa faz?”

Eu comecei a perguntar para as pessoas mais próximas, se
você fosse o sal e eu te perguntasse “o que você faz?” qual
seria a sua resposta? Me deparei com algumas respostas:

É exatamente esse tipo de resposta que a maior parte dos
empresários e profissionais respondem em relação a suas
empresas ou atividades, uma resposta muito rasa e simples.
Quando participo de treinamentos em vários estados do
nosso país, me esforço para conhecer o número máximo de
pessoas, e propositalmente faço essa pergunta “o que você
faz?” ou “o que sua empresa faz?” - e geralmente eu ouço algo
do tipo:
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Eu fico incomodado quando alguém me dá uma resposta rasa
sobre o seu negócio ao invés de aproveitar a oportunidade de
compartilhar comigo a essência do que ela faz ou do que a
empresa faz, ir além da atividade principal do seu negócio.

Assim também fiquei incomodado com a resposta sobre o sal,
pensei comigo, deve ter algo muito mais especial em relação
ao sal, ser sal significa apenas que eu tempero, salgo,
conservo, isso é muito raso.

Te convido nesse instante a parar para pensar de maneira
mais profunda sobre o sal. O que será que o sal faz de tão
especial ao ponto de o texto bíblico dizer que somos (ou
deveríamos ser) o sal da terra?

Descobri essa resposta mais profunda após receber o convite
de um amigo para ir em um churrasco em sua casa, no
momento de descontração entre os amigos, me serviram a
carne, ao experimentá-la me deparei com uma carne tão
saborosa que a minha primeira pergunta para o anfitrião foi:

“rapaz que carne deliciosa, que carne é essa?” (é uma pessoa
bem íntima, por isso tive essa liberdade). 

Daí ele me respondeu informando a marca da carne e que
carne exatamente era.

No trajeto para casa que minha ficha caiu, EUREKA, descobri o
que verdadeiramente o sal faz, e agora tudo faz muito sentido,
o fato de que devemos ser sal. 
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No momento que experimentei aquela carne saborosa, eu
não perguntei algo do tipo, “que carne saborosa, que sal é
esse que você está utilizando?”, coitado do sal, eu nem
lembrei do sal, mas isso é ser sal, é não ser lembrado, já
imaginou se aquela carne estivesse totalmente sem sal, o
quanto a carne estaria sem graça, sem gosto? Então, pra você
perceber a importância do sal no alimento, para percebermos
o quanto faria falta, mas mesmo assim dificilmente o sal é
lembrado.

Essa é a essência do que o sal faz.

Agora quero saber, qual a essência do que você ou sua
empresa faz? 

Consegue achar uma resposta mais profunda, menos
superficial? 

Pessoas estão à procura de empresas que fazem a diferença.
Fazer a diferença é algo que poucos gestores estão dispostos
a se comprometer, pois implica em correr mais risco, até
mesmo renunciar a coisas consideradas como importante,
imprescindível e vital. 

O sal tem a capacidade de transformar totalmente o
local que foi inserido sem chamar a atenção para si. O

sal tem a capacidade de enfatizar o que o alimento
possui de mais saboroso, sem chamar a atenção para si.
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A VENDA é um bom exemplo do que podemos considerar
como algo de grande importância para uma empresa
sobreviver e funcionar de maneira saudável, toda empresa
precisa vender, é algo que não tem como abrir mão e muito
menos perder oportunidades.

Um Jornal de abrangência nacional publicou a experiência de
uma cliente que retrata bem essa realidade, uma empresa
que decidiu fazer a diferença:

Uma cliente perdeu a filha 10 dias após o nascimento, os pais
já estavam com todos os móveis montados na expectativa da
filha ir para casa, mas infelizmente isso não aconteceu. Após 5
meses, chegaram à conclusão que era hora de desmontar os
móveis, ao entrar em contato com a loja tiveram uma imensa
surpresa. 

A loja deu duas sugestões, desmontariam os móveis para
guardar na loja para ser montado no futuro sem qualquer
custo; ou poderiam devolver os móveis, que a loja estornaria
100% do valor investido. 

LIÇÃO: PERCA UMA VENDA, MAS NÃO
PERCA O CLIENTE.
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Veja o que a cliente disse ao Jornal O Estadão de SP: 

" ...Aí entrei em contato com a loja e foi aí que eles falaram,
vendemos sonhos e não móveis. Eles tornaram a vida da minha
filha mais especial, e me deram um sentimento de alívio por
saber que ainda existe gente assim no mundo. Eu jamais
esperaria que eles iriam receber os móveis de volta, eu já estava
preparada para pagar tudo...” 

“Vendemos sonhos e não móveis”, que exemplo.

O que sua empresa vende? 

As empresas que fazem a diferença e prosperam, possuem a
real convicção do que vendem, e nem sempre aquilo que
vendemos está associado a principal atividade da nossa
empresa, grande exemplo disso é a Starbucks: “Não estamos
no ramo de café para servir pessoas, estamos no ramo de
pessoas para servir café”, isso se chama PROPÓSITO, a razão
da empresa existir.



|  3 9  |

Parece estranho, mas é isso mesmo, quando você ou sua
equipe de vendas parar de vender produtos ou serviços,
certamente irão aumentar a taxa de conversão, passando a
vender para o maior número de pessoas que entram em
contato com sua empresa. 

Um grande exemplo disso é a marca Play-Doh, em suas
propagandas eles não informam possuir um potinho de
massinha de modelar, mas sim, potinho de imaginação, que
incrível, tenho uma filha de 5 anos, é exatamente isso, quando
minha filha abre um desses potinhos, o que me deparo é com
inúmeras criatividades de sua imaginação, muitas vezes não
consigo identificar o que é, mas ela me diz "papai fiz um
jacaré", "papai estou fazendo um bolinho", e por aí vai...

 A grande pergunta é, o que sua empresa vende? 

DESCUBRA 
O QUE SUA
  EMPRESA 

VENDE
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Se sua empresa vende serviço de troca de filtro de ar-
condicionado, pare hoje de dizer para o seu cliente que é isso
que você vende, pois o que você vende na verdade é
qualidade de vida, você vende saúde, quantas pessoas com
crises alérgicas por conta de um filtro que não foi trocado. Se
você possui uma autoescola, você vende comodidade,
segurança e autonomia para a família. 

Melhore suas vendas e o desempenho da sua empresa
através de uma concepção correta do que você vende, pare de
vender produtos ou serviços, e passe a vender experiências e
resultados.

POSICIONAMENTO

A maneira como você POSICIONA sua empresa, produto ou
serviço fará toda a diferença. Um grande exemplo disso são
os chinelos havaianas, que aumentaram significativamente o
seu faturamento sem mexer necessariamente no produto,
mudando apenas o posicionamento, um produto que antes
era direcionado / posicionado para a classe C, hoje é vendido
para classe B e A por um preço muito superior.
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Outro exemplo são os fabricantes de chocolates, que se
tornaram grandes franqueadores. Muitos deles criaram um
novo POSICIONAMENTO no mercado, tornando-se uma ótima
opção para presentes, antes apenas quem estava a fim de
comprar um chocolate que entrava em uma dessas lojas, hoje
não, quem precisa comprar um presente, principalmente no
período de dia dos namorados, pode muito bem substituir um
perfume, ou um buquê de flores, por uma cesta de chocolate
com um ursinho. Quem diria que um dia poderia conter uma
fabricante de chocolates na lista de concorrentes de uma loja
de perfumes.

Melhore suas vendas e o desempenho da sua empresa
através de um bom POSICIONAMENTO, assim você poderá
alcançar uma fatia do mercado que antes você não tinha
condições, observe dentro do seu segmento de atuação, que
tipo de POSICIONAMENTO você pode se colocar, muitos
substituem uma posição por outra, e outros acrescentam um
novo POSICIONAMENTO, como no caso do fabricante de
chocolate, permitindo assim oferecer seu produto ou serviço
para um novo nicho de mercado.



EMPRESA 

PRÓSPERA

CAIXAS 
VIRTUAIS 
DE CONTEÚDO
TODOS OS MESES.

Empresa Próspera é um
programa de assinaturas para

empresários e profissionais.

Todos os meses você você
receberá em sua área de

membros uma nova “caixa
digital” com as ferramentas

necessárias para melhorar uma
característica do seu negócio.

www.empresaprospera.com.br
SAIBA MAIS
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