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Alice Salvo Sosnowski é jornalista, 
escritora, consultora de negócios e 
pesquisadora. Autora do livro Empre-
endedorismo para Leigos, da editora 
Alta Books, também é mestranda e 
pesquisadora em empreendedorismo 
na FEA/USP. Atualmente, desenvolve 
conteúdos, palestras e workshops so-
bre a nova economia e comportamento 
empreendedor para empresas e insti-
tuições educacionais. 

Desde 2005 está imersa no universo do 
empreendedorismo, atuando em di-
ferentes frentes: como entrevistadora, 
curadora de conteúdo, mentora, con-
sultora, gestora, empresária, jurada e 
organizadora em eventos.

Ao longo de sua trajetória, desempe-
nhou papéis de liderança na escola de 
negócios meuSucesso.com, na Rede 
Mulher Empreendedora e na organi-

Realização

zação da Virada Empreendedora, o 
maior evento deste porte no Brasil. 

Também já realizou trabalhos sobre 
empreendedorismo para o Portal Bra-
sil, Sebrae, Escola de Negócios, Dell, 
Braskem, Ultragás, Symnetics, Você 
S.A, Fiesp, FGV, Insper, Senac e Fa-
tec. Em 2010 formou-se no programa 
10.000 Women, promovido pela FG-
V-SP e Goldman Sachs e foi uma das 
especialistas entrevistada para a pes-
quisa Global Entrepreneurship Moni-
tor - GEM.

Em 2009, criou a plataforma O Pulo do 
Gato Empreendedor que tem a missão 
de disseminar o empreendedorismo 
no Brasil e desenvolver comportamen-
tos e atitudes empreendedoras em 
pessoas de todas as idades. Para saber 
mais, acesse:  
www.opulodogatoempreendedor.com.br

http://www.opulodogatoempreendedor.com.br
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Você está prepa-
rado para uma  
era de desafios? 
Vivemos uma época de intensas transformações 
tecnológicas, econômicas e sociais. No mundo 
do trabalho, temos cada vez menos empregos 
formais. No entanto, também temos mais traba-
lho e oportunidade de protagonizar nossa vida 
pessoal e profissional. 

Todos nós nascemos aptos para empreender a 
própria vida. Mas, para isso, é preciso desenvol-
ver habilidades essenciais. Antigamente, o fato 
de ter competências técnicas (hard skills), como 
diploma de uma faculdade, certificado de inglês 
ou planilhas era o suficiente para o profissional 
se mostrar qualificado. Atualmente, esse mesmo 
profissional pode ser contratado pelas hard skills 
e logo em seguida ser demitido pela falta de ha-
bilidades comportamentais - ou as soft skills. 

Esta obra apresenta os princípios para que pos-
samos realizar nossos sonhos e projetos. Base-
ada numa longa pesquisa feita com os maiores 
empreendedores e especialistas em negócios 
do Brasil, ela ensina de forma prática e objetiva 
como desenvolver suas próprias habilidades e 
dar “o pulo do gato” nos negócios e na vida.

“Habilidades, não diplomas, 
definem hoje os melhores       

talentos”.
Jeff Weiner, Ceo do LinkedIn
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O Pulo 
do Gato

O pulo do gato é uma expressão de ori-
gem popular que significa uma ação 
em que o indivíduo se diferencia, ganha 
destaque e muda de patamar. No mundo 
dos negócios, o pulo do gato é conhe-
cido como aquele momento em que o 
empreendedor inova e sai na frente da 
concorrência e do mercado. É a razão do 
sucesso.

O mundo é exigente. Podemos dominar 
nossa área de trabalho, conviver bem 
com colegas e familiares, ter autoconhe-
cimento e viver tranquilo durante toda 
a vida. Estamos apenas na zona de con-
forto. Para dar o pulo do gato é preciso 
ir além. Surpreender, ultrapassar limites, 
evoluir e deixar um legado. 

O que sempre me intrigou é por que al-
gumas pessoas conseguem dar o pulo 
do gato enquanto outras passam a 
vida correndo atrás e não conseguem? 
O motivo pelo qual a cada 3 empresas 
abertas, apenas uma sobrevive ao longo 
dos anos? Por que existem tantos aspi-
rantes a empreendedores e tão poucos 
casos de sucesso?
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Desde que iniciei o blog “O Pulo do 
Gato”, investigo este assunto. Nos últi-
mos sete anos entrevistei MAIS DE 200 
EMPREENDEDORES E ESPECIALISTAS. 
Gente como Mário Sérgio Cortella, Mar-
celo Cherto, Ozires Silva, Rony Meisler, 
Flávio Augusto, Silvio Meira, Ana Fontes, 
João Kepler, Marcos Pontes, David Ba-
rioni, Facundo Guerra, Sonia Hess e mais 
centenas de pensadores que me aju-
daram a entender as razões do pulo do 
gato. Os depoimentos resultaram em um 
mosaico de opiniões sobre as caracterís-
ticas e o comportamento do empreende-
dor de sucesso.

Surpreendentemente, as respostas dos 
entrevistados não passaram por áreas 
técnicas, mas sim pelas soft skills. Anali-
sando o material coletado, percebi que 
todas, por mais diferentes que fossem, ti-
nham os mesmos padrões de habilidades 
comportamentais. Eles se resumiam em 
SEIS PRINCÍPIOS que o indivíduo possui 
e o ajudam a se desenvolver como em-
preendedor. São eles:

APAIXONE-SE 
VISLUMBRE
FAÇA
COMPARTILHE
PERSISTA
TRANSFORME-SE
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O DNA do       
empreendedor

Depois de muito trabalho, finalmen-
te consegui sistematizar todos estes 
anos de pesquisa em uma metodologia 
simples, inovadora e inclusiva. A meto-
dologia O PULO DO GATO EMPREEN-
DEDOR© é capaz de ajudar qualquer 
pessoa a descobrir suas próprias po-
tencialidades, aperfeiçoar seus pontos 
fortes e desenvolver os pontos que 
precisam ser trabalhados. É tão simples 
que até uma criança pode compreender 
e aplicar.

Não por coincidência, estes princípios se 
conectam aos sentidos do corpo huma-
no. A PAIXÃO pelo que faz se liga ao co-
ração. O FAÇA é a própria mão na massa. 
A PERSISTÊNCIA lembra os pés cami-
nhando em uma longa jornada cheia de 
obstáculos. A capacidade de COMPAR-
TILHAR está nos ouvidos – abertos para 
aprender -, e na boca – preparada para 
ensinar. O VISLUMBRE vem dos olhos. E, 
por fim, a TRANSFORMAÇÃO que surge 
do pensamento, do cérebro.
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Você sabe o que 
quer? O que faz 
você único? O 
que veio fazer 
no mundo?

Se você conseguiu responder a todas, 
parabéns! Significa que se conhece 
muito bem, que é apaixonado por si 
mesmo e conseguirá promover gran-
des realizações na sua vida profissio-
nal e pessoal. Isso porque você sabe 
onde investir seu tempo para a reali-
zação de um sonho.

Mas se você não conseguiu responder 
a estas questões, não se preocupe. 
Não é mesmo tão fácil! 

Talvez você viva a realidade de muitas 
pessoas que trabalham naquilo que 
não gostam apenas para suprir suas 
necessidades e para obter segurança. 
Nesta posição, é possível que você se 
sinta preso a um sistema alienado e 
talvez não veja perspectiva de futuro.
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Mas eu vou contar uma coisa: para 
virar esse jogo, o pulo do gato é o 
autoconhecimento. Só com ele, você 
é capaz de descobrir o caminho que 
quer seguir e se tornar líder de si 
mesmo, de sua vida e de seu suces-
so pessoal e profissional.

Um dos caminhos do autoconheci-
mento é aprender a se observar e 
reconhecer suas emoções. Identifi-
car os sentimentos: tristeza, alegria, 
raiva, ansiedade, frustração, euforia, 
medo, etc. O ideal é analisar profun-
damente suas emoções, e não re-
primí-las, mas usá-las ao seu favor, 
dando-lhes sentido.

Trata-se da capacidade de desen-
volver sua inteligência emocional. 
Dentre as características deste tipo 
de inteligência estão a capacidade 
de se controlar e saber lidar com os 
sentimentos; pensar nas emoções 
como aliadas para a sua caminhada 
e trabalhar com elas de forma posi-
tiva. 

Quanto mais você se conhece, des-
cobre o que o faz feliz, explora seus 
potenciais e criatividade, mais você 
consegue se enxergar de forma li-
bertadora. As barreiras da mente só 
são quebradas quando você  real-
mente reconhece suas reais necessi-
dades e desejos. 

Mas para que isso ocorra é neces-
sário exercitar o princípio do Apai-
xone-se, reconhecendo as soft skills 
que se conectam com você. Mais 
importante do que tentar repetir 
fórmulas de sucesso, o pulo do gato 
é conhecer o significado de cada 
uma dessas habilidades, tentando 
compreender como elas funcionam 
na sua realidade e criar consciência 
da sua participação na jornada em-
preendedora.

“O pulo do gato 
é ser apaixonado 
pelo que você faz. 
Quando o sonho é 
grande os obstácu-
los são pequenos.”
Rony Meisler, 
fundador do Grupo Reserva
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Soft Skills do 
Apaixone-se
• Entusiasmo;
• Inteligência emocional;
• Autoestima;
• Talento;
• Valores;
• Prazer;
• Curiosidade;
• Autenticidade;
• Autoconfiança;
• Gratidão;
• Autoconsciência;
• Identidade.

Ter consciência dos nossos talentos, diferen-
ciais, forças e virtudes é um dos presentes 
mais valiosos e significativos que podemos 
oferecer a nós mesmos e ao mundo. A Pai-
xão é a nossa fonte de poder e brilho pes-
soal. Só ela é capaz de abrir caminho para o 
sucesso pessoal, desde que seja identificada 
e manifestada no mundo exterior. 
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EXERCÍCIO
Como meditar?
Para se conhecer, umas das ferra-
mentas mais eficazes é a meditação. 
Por meio dela, é possível se afastar 
momentaneamente do mundo e 
conectar-se consigo mesmo, obser-
vando o seu eu interior. 

Assim como temos exercícios físicos 
para fortalecer nossa musculatura, 
meditar fortalece nossa mente. Re-
comendo, então, que você desligue 
celular, computador, televisão e faça 
este exercício de acordo com sua 
rotina. Há pessoas que estão mais 
relaxadas de manhã, outras à tarde 
ou à noite. Existem muitas práticas 
diferentes de meditação. Escolha 
aquela mais efetiva para você. 

Também é preciso ter uma âncora 
meditativa para retornar a atenção 
sempre que somos desviados. 

Neste exercício, podemos utilizar a respi-
ração como âncora. Foque no momento 
presente. Se por acaso a sua mente viajar, 
basta, gentilmente, retornar a atenção 
para sua respiração.

• Sente-se numa postura confortável, 
com as costas eretas.

• Esteja imóvel, relaxado e atento.
• Sua respiração deve ser tranquila, ab-

dominal, com maior consciência. Sinta 
sua inspiração e expiração.

• Sua mente deve estar concentrada, 
mas relaxada. Não reprima seus pensa-
mentos, mas também não os siga.

• Dê um espaço livre para sua mente. 
Depois de um tempo ela vai se acal-
mar.

• A meditação chega quando há um es-
tado de pensamento puro, mas ainda 
consciente.

Coloca o mundo no 
mudo e escuta teu 
coração.
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Você já imaginou 
como será o mundo 
daqui a 5 anos? Quais 
problemas e soluções 
existirão? 

Empreendedores passam apenas 30% 
do seu tempo cuidando do presente 
e 70% construindo o futuro. Para isso, 
eles precisam imaginar aquilo que nin-
guém pensou em fazer. 

Trata-se de ver ao longe. Muito mais 
que enxergar o que está a sua frente, 
o empreendedor de sucesso imagina 
e planeja formas de criar o futuro, de 
solucionar problemas. Ele acredita em 
sua intuição, em suas ideias e mate-
rializa a imaginação. Este é o caminho 
para começar a compreender o Vis-
lumbre. 

“Enquanto o mundo inteiro 
está vendo para crer, o em-
preendedor crê primeiro e 
vê depois.”
Flávio Augusto da Silva, 
fundador da Wise-up



15

Se descobrir seus dons e talentos é 
tão importante como falamos no pri-
meiro princípio, é no Vislumbre que o 
empreendedor consegue reunir o que 
tem de melhor com o que o mundo 
de fato precisa. Para isso, é necessá-
rio exercitar habilidades específicas, 
como:

• Planejamento;
• Metas;
• Decisão;
• Perspicácia;
• Motivação;
• Curiosidade;
• Esperança;
• Disposição ao risco;
• Observação;
• Ousadia;
• Intuição; 
• Criatividade.

Você já ouviu a expressão “pensar fora 
da caixa”? Ter um pensamento novo, 
diferente dos demais, visualizar um 
problema por diversos ângulos e pen-
sar numa solução de forma criativa, 
inusitada. Para isso, é preciso se abrir 
para o mundo, buscar inspiração onde 
não é esperado e exercitar sua criati-
vidade. 

Aqui, é possível ver um passo a passo 
para pensar fora da caixa:

1. Abra-se para o mundo: Sim, tire os 
fones de ouvido, esteja mais atento às 
pessoas ao seu redor. Muitas vezes a 
inspiração está em uma conversa com 
aquela pessoa que pensa diferente de 
você, que pode ajudá-lo a ver as coisas 
por outra perspectiva.

2. Costuma ter bloqueios criativos? Am-
plie sua bagagem cultural. Leia livros, 
veja filmes, escute músicas, quanto mais 
diferente do que você está acostumado, 
melhor. Isso fará você sair da zona de 
conforto e lhe dará novas visões.

3. Tenha um bloquinho de anotações! 
Anote suas ideias, o que acontece de 
novo ao seu redor.

4. Não se autocritique: qualquer ideia é 
bem-vinda. Ela poderá vir crua em um 
primeiro momento, mas, com o passar 
do tempo, poderá ser aprimorada. Tam-
bém é necessário discutir sua ideia com 
pessoas de diferentes opiniões.

5. Seja humilde para aprender com os 
outros.

6. E, por fim, tente pensar em proble-
mas que você poderia resolver.  Grandes 
ideias vêm de resoluções.

“Se a minha mente pode imagi-
nar, eu posso realizar.”

Napoleon Hill
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EXERCÍCIO

Meta SMART
Uma das características do empre-
endedor de sucesso é conseguir 
vislumbrar o futuro, mas, mais do 
que isso, é colocar suas ideias em 
prática. Para se materializar, o pen-
samento deve vir junto com a ação. 
E, para fazer, é preciso ter planeja-
mento e metas a serem realizadas.  

Agora, faremos um exercício de pla-
nejamento muito conhecido. Trata-
-se da meta S.M.A.R.T, um acrônimo 
em inglês que traduzimos assim: 

S - específicas           “o que?”
M - mensuráveis       “quanto?”
A - atingível              “factível?”
R - relevante             “importante?”
T - temporais            “quando?”

Darei um exemplo: Eu quero pra-
ticar atividades físicas, mas sem 
planejamento sempre digo “segun-
da-feira começo”, e este dia nunca 
chega. Por outro lado, se eu planejar 
com eficácia aquilo que almejo, tor-

na-se muito mais fácil fazê-lo. Então, 
conforme a tabela ao lado…

META: Desejo emagrecer 5 kg e, 
para isso, farei exercícios físicos. 

• ESPECÍFICAS: fazer ginástica.
• MENSURÁVEIS: 3 vezes por se-

mana por 1 hora.
• ATINGÍVEL: Sim, é possível! Tenho 

esse tempo disponível.
• RELEVANTE: Muito importante, 

por causa da saúde.
• TEMPORAIS: Desde hoje até 6 

meses à frente.

Com a prática da meta SMART é 
possível criarmos uma rotina e rea-
lizarmos nossos objetivos. Imagine 
o orgulho de concluir uma tarefa, e, 
conforme nosso exemplo, colocar 
a foto antes e depois do resultado 
físico?

Este resultado também podemos 
obter em um projeto, um negócio, 
um empreendimento. É só saber 
exatamente o que queremos e colo-
car a meta para funcionar. Veremos 
a importância da ação no próximo 
princípio.
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Você sabe o que se-
para os sonhadores 
das pessoas que rea-
lizam? Isso mesmo, o 
princípio FAÇA.

O ser humano foi feito não somente 
para pensar, mas também para agir. 
Sabemos que sem ação não há vida. 
Pessoas que deixam de agir abdicam 
dos seus sonhos, do seu futuro, da sua 
ideologia, do seu ser.

Nada acontece de um dia para o outro, 
mas com o tempo e muita persistên-
cia, é possível realizar grandes feitos. 
Também é preciso não temer o erro. 
Apenas aqueles que não têm medo 
de errar, conseguem correr o risco de 
fazer algo extraordinário, que muitos 
sonham mas não colocam em prática.

“O pulo do gato é execução! 
Ter uma boa ideia é incrí-
vel, mas nada vale a pena se 
você não conseguir executar 
a sua ideia.”
Ana Fontes, fundadora da 
Rede Mulher Empreendedora



19

Você sabe colocar em prática o que 
aprendeu? Seja na faculdade, dentro de 
empresas, em palestras, eventos, na vida, 
obtemos muito aprendizado. Mas há um 
grande abismo entre o aprendizado e 
seu fruto. Somente obtemos resultado 
daquilo que fazemos e para que haja 
realização, é necessário possuir ou prati-
car outras habilidades como dedicação, 
comprometimento, foco, disciplina... Ou 
seja, as Soft Skills do Faça:

• Realização;
• Dedicação;
• Autonomia;
• Competência;
• Organização;
• Iniciativa;
• Coragem;
• Concentração;
• Foco;
• Assertividade;
• Responsabilidade;
• Disciplina.

Grandes feitos não acontecem sem uma 
parcela de coragem. Desde crianças, 
aprendemos a ter coragem seja para 
lidar com insetos, subir em árvores, 
conquistar novos amigos. Mas também 
aprendemos a ter medo: não falar com

estranhos, Deus castiga, o lobo mau 
vai te pegar, cuidado para não se ma-
chucar. Tudo isso se tornou crenças em 
nossas vidas.

O medo é próprio do ser humano, por 
causa do sentimento de autoconserva-
ção, mas até onde ele é normal? Quan-
do o medo nos impede de agir, deve-
mos tomar cuidado para não paralisar.

Somos seres em evolução, então deve-
mos aprender a trabalhar nossas emo-
ções para continuar avançando mesmo 
diante do medo. E, para isso, é preciso 
dar o primeiro passo. A autoconfiança 
só se adquire quando já estamos ca-
minhando e fazendo o que precisa ser 
feito.

Existe algo que você nunca fez, ou que 
tem vontade de fazer, mas tem medo 
de errar e não sair bem feito? Então, 
eu proponho que você Faça. Também 
tente se colocar em situações que 
saiam da zona de conforto. É preciso 
ter sempre este ideal: não gosta de 
fazer determinada coisa? Faça! Não 
consegue falar em público? Fale em 
público! Não consegue se comunicar 
com pessoas? Comunique-se! Deve-
mos treinar aquilo que não sabemos, 
para nos tornar cada vez melhores.

“O sucesso é constituído por 10% de 
inspiração e 90% de transpiração.” 

Thomas Edison
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EXERCÍCIO

Técnica Pomodoro
Você conhece a Técnica Pomodoro 
para aumentar a produtividade? 
“Pomodoro”, em italiano, signifi-
ca “tomate”. Criada pelo italiano 
Francesco Cirillo, é uma técnica de 
gestão de tempo bem conhecida, 
elaborada no fim da década de 
1980.

Ao trabalhar ou estudar, as pes-
soas costumam se distrair muito 
rápido e tornam-se improdutivas. 
A Técnica Pomodoro se baseia na 
ideia de fluxos de trabalho divi-
didos em blocos de tempo para 
estimular o foco.  A técnica traba-
lha a periodicidade de tempo con-
centrado e contempla um pequeno 
intervalo para descanso, seja ele 
para caminhar, fazer alongamento 
ou mesmo relaxar a mente.

Depois de muita pesquisa, Cirillo 
chegou ao período de 25 minutos 
como sendo o tempo ideal para 
esses blocos, também conhecidos 
como “pomodoros”. O nome da 
ferramenta se deve àqueles cronô-
metros de cozinha com o formato

de um tomate para gerenciar o seu 
tempo.

Neste exercício, faça uma lista das 
coisas que devem ser feitas e pro-
grame 25 minutos no cronômetro. 
Durante esses 25 minutos, você 
precisa focar naquilo que está sen-
do feito. Quando acabar o tempo, 
coloque 5 minutos no cronômetro 
para descanso.

Deve-se fazer 4 vezes de 25 minu-
tos, parando 5 minutos entre os 
Pomodoros. A cada 4 Pomodoros 
feitos, descanse 25 minutos. Assim, 
ao longo do tempo, é possível re-
alizar 6, 8, 10 Pomodoros por dia. 
Gradativamente, você não precisa-
rá mais do Pomodoro. O cérebro 
estará mais preparado para fazer 
as tarefas.
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Você se considera au-
tossuficiente? A res-
posta para esta per-
gunta pode ser sim 
ou não e estar igual-
mente correta. 

Como? A vida é contraditória. Mas posso 
afirmar que ninguém vive sem o auxílio 
de outras pessoas. O que seria da sua 
vida sem o professor que lhe ensinou o 
que sabe hoje? Sem os colaboradores 
da sua empresa? Sem o lixeiro ou sem o 
médico na hora da emergência?

Enfim... Estes pequenos exemplos resu-
mem que nascemos sós, mas precisamos 
de uma rede de pessoas que, mesmo às 
vezes sendo desconhecidas, estão co-
nectadas para o funcionamento de um 
todo.

“O pulo do gato é entender 
que todo projeto é concreti-
zado por uma rede de pes-
soas”. 
Augusto de Franco, especialis-
ta em redes
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Por isso, é preciso deixar o ego de 
lado e saber compartilhar ideias, ex-
periências e emoções. Conectar-se 
com o outro, e não somente com seus 
iguais, mas com pessoas que comple-
tam você, porque nada feito é de uma 
pessoa só, mas sim uma cocriação de 
várias pessoas.

Além de compreender que precisamos 
do outro para alcançar nossa pleni-
tude, temos que saber nos abrir de 
forma humanizada, recíproca, empá-
tica, escutando e dialogando, criando 
relações verdadeiras; uma rede de 
contatos sociais para as mais diversas 
finalidades: amizade, coleguismo, na-
moro, trabalho, projetos. Nem sempre 
as pessoas têm facilidade para tal feito, 
mas através das soft skills do Compar-
tilhe e de alguns exercícios, podemos 
caminhar para sermos seres mais soci-
áveis. 

• Reciprocidade;
• Relacionamento;
• Escuta ativa;
• Gentileza;
• Empatia;
• Negociação;
• Liderança;
• Colaboração;
• Respeito;
• Comunicação;
• Engajamento;
• Parceria.

O grande realizador não faz nada 
sozinho. Ter a capacidade de trabalhar 
em equipe mostra humildade, tolerân-
cia, inteligência emocional e compa-
nheirismo. 

Compartilhar é uma das habilidades 
mais exigidas no mundo de hoje, 
onde a inovação tecnológica fez am-
pliar os contatos pelas redes sociais. 
Se antes, conversar com o outro à dis-
tância requeria tempo e esforço para 
enviar cartas, telefonar, atualmente, 
basta um clique, uma foto, um vídeo 
enviado na velocidade da luz. Comu-
nicar-se tornou-se algo prático e ex-
tremamente fácil em termos técnicos, 
mas, e em termos pessoais? Já parou 
para pensar nisso?
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EXERCÍCIO

Pitch 
PITCH é uma apresentação de pou-
cos minutos para convencer o in-
vestidor ou cliente acerca das ideias 
do seu negócio, mas também pode 
ser usado para fazer entrevistas de 
emprego ou vender sua imagem 
profissional.

Como exercício, o Pitch é importan-
te para treinar as Soft Skills do Com-
partilhe. Proponho que ao apresen-
tar, seja criativo, utilize técnicas de 
convencimento.

Comece sempre pelo mais impor-
tante. Pode parecer óbvio, mas mui-
tos começam contando a história de 
como surgiu o projeto. Inicie mos-
trando a sua proposta de valor: por 
que o projeto é importante? Qual 
problema ele resolve? Quem ga-
nhará com isso? Capte a atenção do 
interlocutor logo de início; se ele se 
interessar, certamente irá chamá-lo 
para uma reunião.

O interessante é causar impacto, 
vender bem a sua ideia. Para estru-
turar um pitch convincente, acom-
panhe o roteiro a seguir que treino 
com meus alunos nas aulas de em-
preendedorismo e também com

intraempreendedores e funcionários 
de empresas: 

• Diga o seu nome e o nome do 
projeto

• Qual mercado você irá atuar? 
(para quem e por quê?)

• Qual problema vai resolver?
• Qual a solução e proposta de 

valor?
• Como você se diferencia?
• Que resultados você conseguiu 

até hoje?
• O que você precisa?

Para apresentar sua empresa no 
estilo Pitch, minha dica é: seja sem-
pre autêntico, não force a barra e 
tente encerrar sua apresentação de 
uma forma bacana. Você pode criar 
suspense ou deixar uma pergunta 
no ar. Instigue seu interlocutor, faça 
com que ele o veja como memorá-
vel. Ah, e tenha sempre à mão um 
cartão de visitas ou um e-mail ou 
site fácil de decorar. Deixe contatos 
para os próximos encontros!
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A persistência é a 
habilidade de atingir 
seus objetivos mes-
mo se deparando 
com dificuldades.

Agora você já sabe como ouvir seu 
coração, identificar quem você é ver-
dadeiramente e quais são seus desejos. 
Sabe como visualizar novas perspec-
tivas, aprendeu que sem ação nada 
acontece e sem uma rede de pessoas 
para trocar experiências, divulgar seu 
projeto e pedir colaboração, você fica-
ria estagnado. 

Então, deve saber também que para 
tudo isso acontecer é preciso persis-
tência. Porque nem sempre as pesso-
as lhe dirão sim. Pelo contrário, você 
necessita se preparar para ouvir vários 
nãos e, mesmo assim, ser persistente 
até conquistar o que almejou. Você 
verá que este princípio o ajudará muito 
nos seus projetos.

“O bambu enverga, mas não 
quebra. Você pode chegar até 
quase no chão, mas se levan-
te de novo.”
Thai Quang Nghia, 
fundador da Goóc
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Um bom empreendedor deve saber 
lidar com as adversidades. Para ele, de-
sistir não é uma opção. A persistência 
é uma habilidade tão forte que pode 
ser comparada às raízes de um bambu. 
Caso haja um vento violento, ele en-
verga, mas não quebra. 

Caso você não se considere uma pes-
soa persistente, não se preocupe. As-
sim como treinamos as outras habili-
dades do pulo do gato, podemos fazer 
exercícios e mostrar caminhos para 
alcançar a persistência. 

A persistência é a habilidade de fazer 
algo de forma focada, de atingir seus 
objetivos mesmo se deparando com 
obstáculos, quando parece que nada 
dará certo, quando seu negócio está 
por um fio. 

Ler este e-book já significa que você 
tem força de vontade para se desen-
volver como pessoa, como profissional 
e vencer na vida. Mas é preciso que 
você perceba que esta habilidade deve 
se perpetuar para além destes ensina-
mentos, deve ser posta em prática na 
vida cotidiana e nas dificuldades pro-
fissionais.

Tenha em mente que para ser persisten-
te é necessário ter paciência, convicção, 
determinação, além de outras soft skills: 

• Resiliência;
• Competência;
• Adaptação;
• Segurança;
• Paciência;
• Hábito;
• Humildade;
• Determinação;
• Consistência;
• Convicção;
• Otimismo;
• Tolerância.

Algumas dicas baseadas nas Soft Skills.

1. HÁBITO: Ao traçar sua meta, você deve 
se comprometer criando o hábito de ser 
uma pessoa regrada, cumprindo tarefas 
diariamente com determinação.

2. RESILIÊNCIA: É a capacidade de se 
adaptar às mudanças ou se reerguer do 
fracasso. Durante sua jornada empre-
endedora, você terá altos e baixos, mais 
baixos que altos, e a vontade de desistir 
pode aparecer. Para alcançar seu objeti-
vo, você deve ter tolerância, paciência e 
resistência.

3. ADAPTAÇÃO: Você deve adaptar-se 
às novas realidades. Sejam elas boas ou 
ruins. Pode ter que se adequar a uma 
nova tecnologia, a uma nova forma de 
empreender ou se adaptar à falta de de-
terminado insumo para seu negócio.

4. OTIMISMO: Acima de tudo, deve man-
ter uma atitude mental positiva para 
encarar os problemas. Acredite em você, 
tenha autoconfiança, coloque em prática 
seu aprendizado e seja um vencedor!

“Mesmo quando tudo 
parece desabar, cabe 
a mim decidir entre rir 
ou chorar, ir ou ficar, 
desistir ou lutar”
Cora Coralina



28

EXERCÍCIO

Para reflexão
Às vezes, nossos problemas se tor-
nam uma grande confusão mental, 
mas quando conseguimos respon-
der questões básicas como: por 
quê? quando? como?, chegamos a 
um caminho para a solução. É pre-
ciso organizar a mente para tomar 
decisões assertivas. 

Pode-se treinar até mesmo no dia-
-a-dia, com questões simples que 
vão desde a alimentação até aos 
exercícios físicos, estudo ou rela-
cionamento com a família. Sabendo 
fazer as perguntas certas, reedu-
cando sua forma de pensar e agir, 
a resolução de problemas torna-se 
mais fácil. 

Então, eu proponho que você escre-
va seus problemas e fracassos, res-
ponda às perguntas abaixo e reflita 
sobre suas atitudes diante dos pro-
blemas e desafios:

1. Quais são seus fracassos pesso-
ais?

2. Quando tudo parece dar errado 
como você lida com os desafios?

3. Quais aprendizados você conse-
gue tirar dos seus problemas?

4. Quais são as suas raízes para per-
sistir?

5. Como você lida com as emoções?
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Para que a transforma-
ção ocorra, é preciso 
harmonizar o caminho 
entre a mente e o co-
ração. 
A transformação ocorre de dentro para 
fora, iniciando-se no coração, mas é na 
mente que ela resulta em criações pal-
páveis e visíveis. Para se transformar, é 
necessário sair da zona de conforto e 
promover a mudança dentro de si. 

Para se transformar, procure aquilo 
que lhe falta: conhecimento, treina-
mento, terapia, exercícios, convivência 
harmônica com as pessoas. Esse pro-
cesso de busca é contínuo, porque o 
ser humano está em constante evolu-
ção, em constante transformação.

A nossa vida, a nossa profissão são o 
que permitimos que elas sejam. Caso 
estivermos incomodados com deter-
minada situação, cabe a nós mudar. 
Ninguém vai bater na sua porta e per-
guntar se você está com algum pro-
blema, se você quer transformar a sua 
vida. A consciência da crise pessoal se 
faz necessária e a mudança depende 
de você. 

“A crise é necessária para pro-
vocar uma transformação na 
forma como vemos e agimos 
no mundo”
Facundo Guerra 
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Ninguém nasce pronto, sabendo o que 
quer, como obter ou o que fazer para 
chegar lá, mas se nada está dando certo 
agora, talvez você tenha que alterar 
algo na sua vida que não está dando 
resultado. Tente ver por esta perspec-
tiva e reflita se o seu viver se enquadra 
nas soft skills do Transforme-se. 

• Equilíbrio;
• Desapego;
• Reinvenção;
• Comprometimento;
• Integridade;
• Superação;
• Visão sistêmica;
• Inteligência emocional;
• Legado;
• Protagonismo;
• Diversidade;
• Flexibilidade.

Ao transformar sua mente, você muda 
o modo como age no mundo e traz 
resultados imediatos e benefícios sur-
preendentes para a sua vida. Por isso, 
devemos nos conhecer, saber por que 
agimos e pensamos de determinada 
forma, verificar se é necessário ver a 
vida com outros olhos, de outro ângulo, 
sair da zona de conforto e ter consci-
ência de si. Acima de tudo, buscar o 
equilíbrio e flexibilidade, não temer o 
aprendizado e superar-se sempre. Tudo 
isso promove a transformação.

Em alguns momentos da vida, nos sen-
timos na zona de conforto. Ela ocorre 
quando estamos seguros em um deter-
minado local, como por exemplo em uma 
empresa, com um trabalho CLT, ganhan-
do um salário fixo. Ou quando estamos 
tão acostumados com certa situação, 
mesmo que seja ruim, que não pensamos 
em fazer outras coisas para sair dela.

Abaixo, temos um diagrama que de-
monstra como é o processo da saída da 
Zona de Conforto:

EXERCÍCIO

Saindo da zona 
de conforto
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Quando sentimos que algo não 
está certo e que está na hora 
de mudar, estamos na Zona do 
Medo... Medo de sair de onde es-
tamos, não dar certo e não termos 
para onde voltar. A falta de auto-
confiança bate à porta, podemos 
dar ouvidos a opiniões alheias, jus-
tamente por pensar que não temos 
capacidade de resolver sozinhos. 

Para sair dessa sensação de impo-
tência, você tem que ter coragem 
de buscar algo a mais, deixar de 
lado as amarras mentais e as cren-
ças limitantes e seguir em frente.

Aí você alcança a Zona de Apren-
dizagem, onde confronta seus 
problemas e desafios. Trata-se da 
fase onde você pesquisa, encontra 
pessoas que auxiliam seu cresci-
mento e interioriza o pensamento 
que você pode e consegue ir além. 
Começa lidando com problemas e 
desafios, adquire novas habilidades, 
aumenta sua bagagem cultural, 

estende sua zona de conforto, co-
meça a visualizar seu futuro empre-
endimento como algo palpável.

Na Zona de Crescimento, você 
consegue realizar seus sonhos, en-
contra seu propósito de vida, cria 
sua empresa, termina o que ideali-
zou lá atrás, atinge seus objetivos 
e busca novas metas. Aqui você já 
sabe do que é capaz, e não teme 
mais nada. Sabe que a zona de 
conforto não é para você, que de-
seja muito mais do mundo, que já 
se conhece, sabe suas fraquezas e 
fortalezas, já correu muito atrás do 
que vislumbrou e, agora, vê o seu 
sucesso.

E, então, qual o legado que você 
quer deixar para o mundo? O que 
você ensinaria para quem precisa 
sair da zona de conforto para con-
quistar o que merece e o que pre-
cisa? Imagine quantas pessoas no 
futuro poderão se inspirar na sua 
história de vida, permeada de lutas, 
esforços, superações e conquistas? 
Reflita sobre isso e compartilhe sua 
mensagem!
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Conclusão

Espero que você tenha absorvi-
do muito aprendizado com os 
seis princípios do O Pulo do Gato 
Empreendedor e consiga dar um 
grande salto na sua vida pessoal e 
profissional. 

Se você pretende investir em auto-
conhecimento (Apaixone-se), cons-
truir seu futuro (Vislumbre), tra-
balhar com foco (Faça), conseguir 
apoio (Compartilhe), vencer bar-
reiras (Persista) e reinventar-se nos 
momentos críticos (Transforme-se), 
isso significa que você interiorizou 
as habilidades explicadas na me-
todologia, que fará com que você 
transforme a si e o mundo ao seu 
redor. 

Importante salientar que esse pro-
cesso é individualizado e só funciona 
quando você o adapta às suas expec-
tativas e realidade. A missão da meto-
dologia O Pulo do Gato Empreende-
dor é influenciar e transformar a vida 
das pessoas para que elas consigam 
de fato empreender, independente se 
for abrir uma empresa ou investir em 
um projeto pessoal.

Aqui deixo um exemplo real que foi 
um dos maiores achados que encon-
trei quando estava fazendo o proje-
to do pulo do gato. Tive a honra de 
entrevistar Ozires Silva, o brasileiro 
fundador da Embraer. E é com ele que 
quero terminar essa obra.

“Ninguém consegue 
subir a escada do su-
cesso sem se esforçar 
muito.”
Ozires Silva 
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Todo menino tem um sonho: ser 
bombeiro, policial, médico, as-
tronauta... Ozires Silva, o garoto 
nascido em Bauru em 1931, tinha 
o sonho de construir aeronaves. 
Visionário, ele questionava “por 
que no país do inventor do avião 
Santos Dumont não fabricamos 
aviões?”. 

Mas as coisas não foram fáceis 
para ele. Numa época em que o 
Brasil não conseguia fabricar nem 
mesmo bicicletas, seu plano de 
construir um avião com a marca 
nacional parecia audacioso demais. 
Mesmo assim, Ozires Silva lutou, 
estudou muito, e convenceu, dos 
colegas de universidade ao presi-
dente da República, de que o so-

nho era mais que possível, era neces-
sário para a soberania do Brasil. 

Falar sobre a história da aviação no 
Brasil e não lembrar de Ozires Silva é 
impossível. Sua capacidade empreen-
dedora e seu olhar para o futuro aju-
daram a criar a Embraer e desenvolver 
a indústria da aviação brasileira.

A Embraer, no entanto, é só parte 
do legado construído por Ozires nas 
últimas décadas. Ele deixou sua mar-
ca também no governo, na educação, 
na ciência e tecnologia do País. Hoje, 
com mais de 88 anos, o menino que 
sonhava em construir aviões é um 
exemplo de empreendedorismo, pai-
xão e persistência.

“O Pulo do Gato é uma metodologia criada 
para ajudar as pessoas a desenvolver suas soft 

skills e habilidades empreendedoras.” 

Alice Salvo Sosnowski, 
criadora da metodologia
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GOSTOU DESSE 
E-BOOK? 

Aprenda ainda mais com o curso online 
O Pulo do Gato Empreendedor©! 
A metodologia exclusiva é apresentada por Alice Salvo Sosnowski e te 
ajudará a desenvolver softs skills fundamentais para o seu desenvolvi-
mento pessoal e profissional.

Confira aqui.

QUEREMOS OUVIR VOCÊ!
                         
                         Deixe seu comentário 
                         sobre este ebook.

http://www.opulodogato.org/curso  
https://forms.gle/66LmWLopW3xfCk7KA
https://forms.gle/66LmWLopW3xfCk7KA
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