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Execução:

Liderando na Incerteza



Se você é empreendedor(a) de startups, líder de times, quer
empreender um negócio inovador, é membro de uma incubadora ou
aceleradora, se é estudante acadêmico; 

Se você é intraempreendedor, um agente de transformação digital,
responsável por projetos de inovação dentro da sua organização, líder
de uma spinoff; 

Se você trabalha com educação, é inconformado com os modelos de
aprendizagem tradicionais, quer aprender sobre empreendedorismo
inovador.

Para
é este

QUEM
ebook?

Este e-book é para você que tem interesse em descobrir o que é preciso
desenvolver para criar um negócio inovador, e o que esse processo
demanda dos indivíduos que se arriscam a trilhar esse caminho.



O QUE
inclui?

O que é o Empreendedorismo Inovador;

Empreendizagem: competência-chave para todo empreendedor;

6 perfis empreendedores que o Caminho Empreendedor demanda
dos indivíduos que desejam criar um negócio inovador;

Os desafios comuns enfrentados pelos empreendedores em cada
estágio;

As competências a serem desempenhadas pelos empreendedores
para ter uma boa performance na criação de um negócio inovador;

Conteúdos de apoio para o desenvolvimento das competências;

Vídeo Case: Bate papo com fundadores e fundadoras de negócios
inovadores que compartilham como superararam cada estágio do
Caminho Empreendedor.

 

Neste ebook, compilamos o que aprendemos nos
últimos 10 anos de apoio direto a mais de 10 mil
empreendedores e empreendedoras de negócio
inovadores em todo o país. Ele inclui:
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Problemas reais: é a diferença entre o que é, e o que deveria ser. Um
problema real precisa ser validado, mais pessoas precisam senti-lo. 

Soluções de mercado: a solução precisa ter adesão de mercado. Por isso, é
necessário ter quem compre/utilize. 

Altos níveis de incerteza: empreender pressupõe incertezas que vão desde o
desconhecimento do mercado, recursos humanos, financeiros, tecnológicos e
até mesmo conhecimento do próprio empreendedor.

Antes de falarmos sobre o Perfil Empreendedor, é necessário entender o que é
empreender. Para nós,

RESOLVER PROBLEMAS REAIS,

por meio de

empreender é

SOLUÇÕES DE MERCADO,

INCERTEZA!
em ambientes com
altos níveis de 

Vamos aprofundar!

EMPREENDEDORISMOEmpreendedorismo:

Conceitos-chave
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O QUE É

INOVAÇÃO

Inovação:

Empreendedorismo
Inovador:

Outra palavra que precisamos aprofundar é o conceito de inovação. Tendo em
vista que os perfis empreendedores surgem das demandas sentidas pelos
indivíduos ao tentar criar um negócio inovador, compreender inovação se
torna fundamental. 

Inovação é a implementação de tecnologias - técnicas, habilidades, métodos e
processos - em problemas de mercado e a consequente aceitação, pelo
mesmo, da solução proposta a partir das tecnologias. A lógica com que o
mercado interage com essa inovação é o Modelo de Negócio dessa empresa
inovadora. Em outras palavras, inovação é a geração de valor de uma
tecnologia sendo capturada por um negócio.

Nem toda inovação é
empreendedora e nem
toda ação empreendedora
é, necessariamente,
inovadora.
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Os Perfis Empreendedores estão intimamente relacionados com o que
chamamos de Empreendedorismo Inovador. Ou melhor, os perfis surgem de
um trabalho intenso da Semente nos últimos anos, em que contribuímos
efetivamente com comunidades empreendedoras, formando e transformando
indivíduos em pessoas empreendedoras a partir de metodologias como o
Caminho Empreendedor e a Corporate Up. 

Empreendedorismo Inovador parte do lugar em que o empreendedor
conecta a criação de um negócio à resolução de um problema real e de
mercado, de maneira inovadora, considerando a solução em comparação à
forma como o problema é resolvido hoje. 

Neste processo de criação de um negócio inovador - considerando os
conceitos trazidos acima -, uma variável se torna fundamental: a pessoa
empreendedora.
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Empreendizagem: 

É sobre ser o responsável por
empreender a sua
aprendizagem. Mas antes,
precisamos entender que a
inovação supera a ideia e
precisa chegar ao mercado
gerando valor. É aí que se situa
a diferença entre invenção e
inovação.

A invenção é a solução tecnicamente viável de um problema,
enquanto a inovação é a solução técnica economicamente viável

do problema. A inovação é a solução de fato de um problema.

E a

pessoa
empreendedora:

Provamos que resolver problemas reais só é possível em um
processo de constante EXPERIMENTAÇÃO, OBSERVAÇÃO E
APRENDIZAGEM.
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Abordagem David A. Kolb:

David A. Kolb, doutor pela Harvard University, foi quem
atribuiu grande valor ao papel da experiência na
aprendizagem. Para o teórico da educação, é preciso
agir,refletir, conceitualizar e aplicar. Cada uma dessas
etapas faz parte de um ciclo de aprendizagem de um
indivíduo. Ao aplicar este ciclo às startups,
percebemos que se traduz em um constante testar
hipóteses, metrificar, observar resultados coletados,
aprender por meio do processamento da experiência,
criar novas hipóteses, ir pra rua e testar novamente.
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Abordagem Eric Ries:

Eric Ries, empreendedor do Vale do Silício e autor
de "The Lean Startup”, traz consigo a importância da
aprendizagem para as startups na sua essência:

“No entanto, se o objetivo fundamental do
empreendedorismo é se envolver na construção de
organizações sob condições de extrema incerteza, sua função
mais essencial é a aprendizagem. No modelo da startup
enxuta, reabilitamos a aprendizagem com um conceito que
denomino Aprendizagem Validada (AV).

A AV não é um racionalização depois do fato ou uma boa história contada pra ocultar
um fracasso. (...) É o processo de demonstrar empiricamente que uma equipe
descobriu verdades valiosas acerca das perspectivas de negócio presentes e futuras
de uma startup (...) Ela é mais completa, mais exata e mais rápida do que os
prognósticos de mercado. É o antídoto principal contra o problema fatal de alcançar o
fracasso: executar com sucesso um plano que não leva a lugar nenhum.”

"



Ries chama de aprendizagem validada o
resultado do ciclo de feedback, composto
por: construir, medir e aprender.

Ou seja, para resolver problemas reais, precisamos de um processo de
constante de experimentação, observação e aprendizagem.

Empreender e aprender são
processos constantes para

resolver problemas reais!
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Construir

Aprender Medir

Fonte: Ciclo do Feedback -
Lean Startup - Eric Ries

Testar
hipóteses

Metrificar

Observar
Resultados

Processar
Aprendizados

Novas
hipóteses



Diante deste cenário e tendo aplicado a metodologia em negócios em
diversos contextos, surgiu a necessidade de aprofundarmos nossos
conhecimentos acerca do indivíduo empreendedor, já que este também é
parte fundamental para construção de um negócio inovador. 

Assim, surgem os Perfis Empreendedores, como um anexo da nossa
metodologia-mãe. O documento é um braço de apoio que apresenta o nosso
ponto de vista para desenvolver empreendedores e empreendedoras,
auxiliando-os ainda mais na trajetória do Caminho Empreendedor.

De onde vem os 
perfis empreendedores?

Ao longo dos últimos 10 anos, na interação direta com
mais de 10 mil empreendedores das milhares de startups
atendidas em todo país, surgiu o Caminho Empreendedor,
nossa metodologia própria para desenvolver negócios
inovadores, constantemente melhorada. O método
mostra, na prática, o passo a passo da vida do
empreendedor:

Auxilia a identificar o momento que o negócio está;
Explora quais são os principais desafios relativos ao
desenvolvimento do negócio e do empreendedor;
Fornece ações sobre como o empreendedor deve
proceder para realizar cada etapa com qualidade e,
assim, minimizar os riscos ao longo de todo o
processo.
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Metodologia

Caminho
Empreendedor:
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Atenção
É ilusório tentar se enquadrar
inteiramente em um único perfil
empreendedor. Entendemos que a
liderança é situacional e, por isso,
precisa-se entender a essência de cada
um dos perfis. Afinal,  o que importa é
estar sempre buscando evolução, e não
se preocupar unicamente em
desenvolver todas as competências dos
perfis empreendedores;

Os perfis servem como norte e direção, nos ajudam a entender o que
precisa ser priorizado e o que precisa ser postergado em cada estágio;

Algumas atitudes/comportamentos precisam ser transmitidos para o
time ao longo dos estágios;

Os perfis são sobre competências, atitudes e habilidades e não sobre
identidade do indivíduo.

ATENÇÃO

Nas páginas a seguir você conhecerá os 6 tipos de
perfis empreendedores. Vamos começar?
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Entende fortemente suas habilidades e competências, busca identificar pontos
individuais de desenvolvimento e sabe quais competências são necessárias para o
negócio progredir; 

O empreendedor busca feedbacks de forma proativa como forma de identificar seus
pontos de desenvolvimento e do negócio; 

O empreendedor se coloca no lugar do cliente de forma empática, busca ao máximo
se desprender de vieses cognitivos, coloca constantemente a sua idéia à prova e
forma uma mentalidade de teste de hipóteses;

Busca entender profundamente o seu mercado, estuda de forma disciplinada e busca
conversar com os atores a fim de compreender o ambiente, tendo consciência do seu
mapeamento e funcionamento;

O empreendedor busca contatos e novos relacionamentos no mercado.

P E R F I L  1

Explorador

Neste arquétipo o empreendedor apresenta a
capacidade de buscar aprendizados, de estar
aberto às informações, de ser empático,
criativo, curioso e poder analisar o mercado
para encontrar uma oportunidade real.

DESCRIÇÃO:

COMPETÊNCIAS:

E COMO FUNCIONA NA PRÁTICA:

0101

0202

0303

0404

0505

Empatia Senso crítico Escuta ativa Busca de
informações

Persuasão
e rede de
contatos

Autoconhecimento

1414



CONTEÚDO DE APOIO :

TEDx Para início de conversa - Carolina Nalon

Problema do Cliente - Blogpost 

Pesquisa Exploratória - Blogpost

Teste de Hipótese - Blogpost

Como identificar uma oportunidade de negócio. Pense Grande - Fundação
Telefônica

Contrato de trabalho em startup - Blogpost

Como construir a equipe ideal - Blogpost

Divisão de tempo e dedicação entre a startup e a atividade que traz o seu retorno
financeiro;

Capacidade de interpretar a pesquisa e as observações realizadas, e de entender se é
necessário se desfazer das ideias iniciais ou moldá-las com base nos aprendizados
adquiridos;

Saber lidar com erros, frustrações e objeções ao longo do Caminho Empreendedor;

Compartilhar sua ideia com as pessoas, por medo de a copiarem.

Startup CaseCASE

A Jade é uma empresa de Estratégia Digital para dentistas.
Trabalhamos com Branding e Marketing de Conteúdo. 

Veja nossa entrevista com esse perfil
CLICANDO NESSE LINK AQUI

Quer entender mais
sobre esse case?

DESAFIOS COMUNS:
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https://www.youtube.com/watch?v=3qzcPcQjbMI
https://blog.sementenegocios.com.br/problema-do-cliente/
https://blog.sementenegocios.com.br/pesquisa-exploratoria/
https://blog.sementenegocios.com.br/teste-de-hipotese/
https://www.youtube.com/watch?v=YD7nW87bQhg&list=PLUf6ta1aMf1GTw4mEXVXFQ2IlMIsDe9em&index=2&t=0s
https://blog.sementenegocios.com.br/contrato-de-trabalho-em-startup/
https://blog.sementenegocios.com.br/time-startup/
https://youtu.be/8GePkYhdKe0


O empreendedor busca se conectar com as pessoas em torno do problema que está
propondo resolver para aumentar o seu aprendizado, se mostra vulnerável para
estabelecer tais conexões, estabelece diálogos e mantém o engajamento das
pessoas para contribuir com a causa;

Identifica e detecta padrões de dores e comportamentos do seu entusiasta. O
empreendedor tem plena consciência das atitudes que o seu público desempenha no
dia a dia ao conviver com o problema, e entende as motivações de cada atitude,
ausentando ao máximo seus vieses cognitivos e crenças;

Mobiliza as pessoas em torno de uma causa comum, gerando engajamento e
colaboração para co-criação da solução;

O empreendedor testa diferentes narrativas em relação a solução (tons de voz,
abordagens..) e avalia constantemente o engajamento dos entusiastas frente a elas.

P E R F I L  2

Mobilizador

Neste arquétipo o empreendedor apresenta as
habilidades de um comunicador, agitador, sabe
reconhecer padrões nas pessoas e engajá-las em
torno de uma causa. Assim, consegue identificar
um posicionamento claro que chame a atenção
das pessoas.

DESCRIÇÃO:

COMPETÊNCIAS:

E COMO FUNCIONA NA PRÁTICA:

0101

0202

0303

0404

Excelente
comunicação

Identificar
padrões

Vulnerabilidade Criar e gerir
comunidades
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Levantar informações suficientes que tragam confiança para assumir uma nova parcela
de risco;

Identificar padrões de comportamento e ações;

Conseguir ter escuta ativa e fazer as perguntas certas;

Exercitar o contra viés cognitivo para as tomadas de decisões;

Saber diferenciar evidências claras de achismos, da paixão pela ideia e de opinião própria;

Executar cada estágio com disciplina e não negligência; entender que ainda há
aprendizados concretos a adquirir antes da construção do MVP.

. 

The Origin of Product Hunt

Building a startup? Build an audience, first.

Importância de Criar grupos engajados - Blogpost

Teste de Hipótese - Blogpost

TEDx 10 regras para conversar melhor

CONTEÚDO DE APOIO:

DESAFIOS COMUNS:

Startup CaseCASE

Aplicativo para trocar experiências com mães, contratar
profissionais especializadas, acessar conteúdo e um clube
de benefícios exclusivo! A maior Rede de Apoio Materna!

Veja nossa entrevista com esse perfil
CLICANDO NESSE LINK AQUI

Quer entender mais
sobre esse case?
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https://medium.com/lets-make-things/the-origin-of-product-hunt-7acb09e2593a
https://medium.com/@rrhoover/building-a-startup-build-an-audience-first-9fbba4f1fa15
https://blog.sementenegocios.com.br/como-engajar-pessoas/
https://blog.sementenegocios.com.br/teste-de-hipotese/
https://www.ted.com/talks/celeste_headlee_10_ways_to_have_a_better_conversation/transcript?awesm=on.ted.com_9IB1&language=pt-br
https://youtu.be/xHzFt9UGCyA


O empreendedor trabalha em curtos ciclos de execução e com validação constante;

Sabe que o mais importante é o aprendizado validado, busca a entrega de valor e
melhorias na solução, sabe isolar as variáveis de teste e define bem o que precisa ser
aprendido e testado;

Tem consciência que a solução não está pronta, ao passo que sabe que precisa
resolver o problema do cliente;

Traduz para termos técnicos as demandas do mercado, e transforma esses termos
técnicos em uma solução propriamente dita;

Conhece e monitora os riscos que enfrenta na vida pessoal e no empreendimento.

E COMO FUNCIONA NA PRÁTICA:

0101
0202

0303

0404
0505

P E R F I L  3

Fazedor

O arquétipo do fazedor apresenta as
capacidades de ter foco e resiliência para
realizar entregas mas, ao mesmo tempo, de ter
muita abertura para as mudanças que irão
ocorrer durante a fase de testes do produto.

DESCRIÇÃO:

COMPETÊNCIAS:

Abertura para
compreender

feedbacks

Alta capacidade de
execução e de

entrega

Foco na entrega
de valor

Antifragilidade Auto
comprometimento

Correr riscos
calculados

Mentalidade ágil e
conhecimento sobre
metodologias ágeis
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Saber lidar com a responsabilidade pela entrega de valor;

Ter a consciência que precisa abrir mão de perfeccionismos da solução para focar no que
realmente importa;

Dificuldade em saber pivotar e mudar o rumo da solução criada;

Capacidade de priorizar bem as tarefas essenciais.

Seis etapas para implementar a metodologia Agile em sua Startup - Blogpost

Scrum e MVP: o casamento perfeito para testes em startups - Blogpost

MVP: como lançar o seu produto com pouco tempo e dinheiro - Pense Grande -
Fundação Telefônica

Product Market Fit - Blogpost

MVP de impacto - Blogpost

CONTEÚDO DE APOIO:

DESAFIOS COMUNS:

Startup CaseCASE

Rede que apoia e capacita pessoas trans para trabalhar 
na área da tecnologia.

Veja nossa entrevista com esse perfil
CLICANDO NESSE LINK AQUI

Quer entender mais
sobre esse case?
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https://blog.sementenegocios.com.br/metodologia-agile/
https://blog.sementenegocios.com.br/scrum-e-mvp-para-startups/
https://www.youtube.com/watch?v=xaCO2wKui74&list=PLUf6ta1aMf1GTw4mEXVXFQ2IlMIsDe9em&index=4
https://blog.sementenegocios.com.br/product-market-fit/
https://blog.sementenegocios.com.br/mvp-de-impacto/
https://youtu.be/nhVlDyNPYo0


Quando possui equipe, ainda delega o básico e participa ativamente da operação do
negócio;

Busca novas maneiras de aumentar sua produtividade e focar no que é essencial;

Se coloca em uma posição de escuta em relação aos clientes criando uma visão de
sucesso para o processo venda, traduzindo os aprendizados para o produto e para o
pitch de venda;

O empreendedor é bastante comunicativo e entusiasta no processo de venda,
mantendo a sua mentalidade de testes para buscar canais de tração;

Cria uma rede de apoio pessoal.

E COMO FUNCIONA NA PRÁTICA:

0101
0202
0303

0404
0505

P E R F I L  4

Vendedor

No arquétipo do vendedor o empreendedor deve
ter alta capacidade de relacionamento, disciplina e
persuasão, pois nesta fase do negócio inovador o
esforço será em saber comunicar e encaixar a
proposta de valor aos interesses do cliente.

DESCRIÇÃO:

COMPETÊNCIAS:

Persuasão Disciplina Foco em
resultados

2020



Auto motivação: aspecto relevante para todos os estágios, mas para o vendedor, a auto
motivação se torna essencial. Na caminhada, o empreendedor encontrará muitas
negativas e, normalmente, precisa delas para prosperar; 

Saber filtrar as preocupações para não impactar negativamente a equipe, e compartilhar
os desafios para a construção conjunta;

Saber lidar com a responsabilidade pelos resultados;

Conseguir entender o cliente e transformar isso em informação estratégica para o
negócio.

CONTEÚDO DE APOIO:

Aprenda o que é Inside Sales com a Meetime - Blogpost

Tipos de venda - Blogpost

Inbound ou outbound marketing, qual adotar? - Blogpost

Spin Sliing - Meetime

Hard ou soft sell? - Blogpost

DESAFIOS COMUNS:

Startup CaseCASE
Já pensou em todo o trabalho que você teria para
possuir a melhor tecnologia de venda online? Nós já
construímos tudo!

Um site multiplataforma para você vender o seu produto
do jeito que mais se adapta ao seu negócio.

Veja nossa entrevista com esse perfil
CLICANDO NESSE LINK AQUI

Quer entender mais
sobre esse case?
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https://blog.sementenegocios.com.br/inside-sales/
https://blog.sementenegocios.com.br/tipos-de-venda/
https://blog.sementenegocios.com.br/inbound-e-outbound-marketing-qual-estrategia-adotar/
https://meetime.com.br/blog/podcast/o-que-e-spin-selling/
https://blog.sementenegocios.com.br/hard-ou-soft-sell/
https://youtu.be/JsLEQsFXm4A


Para assumir o seu papel estratégico, o empreendedor apresenta um alto
comportamento diretivo junto a equipe. Não participa diretamente da execução da
entrega, mas se mantém próximo – automatiza e delega funções para o time; 

Forma times interfuncionais e utiliza habilidades dos mesmos de modo
complementar.

O empreendedor fornece feedbacks de forma sincera e empática, entendendo que o
desenvolvimento do seu time é o desenvolvimento do negócio. Cria senso de
responsabilidade e autonomia para a equipe.

O empreendedor busca ampliar sua rede de relacionamentos a fim de obter parcerias
estratégicas, estabelecimento de networking, aprendizados e mentoria com
diferentes atores do ecossistema. 

Exercita constantemente sua visão a respeito do negócio, está sempre atento a
movimentação e às tendências do mercado que está inserido, propõe mudanças para
o time e o guia para novas ações e ideias visando o alcance de resultados.

Neste arquétipo o empreendedor deve buscar sua
capacidade de visão, de análise e de liderança para
cumprir a execução do plano. Deve-se ampliar a
sua percepção sobre a empresa e criar uma visão
de futuro, aumentar sua sensibilidade para
negócios, analisar o mercado, desenvolver
estratégias e não se envolver tanto na operação,
embora deva se manter próximo.

COMPETÊNCIAS:

E COMO FUNCIONA NA PRÁTICA:

0101

0202
0303

0404

0505

P E R F I L  5

Estrategista
DESCRIÇÃO:

Priorização Visão
sistêmica

Planejamento Desenvolvimento
de equipe

Relacionamento Análise de
mercado
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Startup CaseCASE

Se desprender da operação de negócio. Entender que o empreendedor pode ser o
melhor para fazer tal atividade, mas que é necessário ensinar o time a executar para o
negócio prosperar.

Selecionar o time é um desafio frequente para os empreendedores neste estágio, e
dúvidas sobre fit com a cultura e execução são pontos de atenção.

Como fica o mercado de investimentos de risco em um cenário de crise? -
Blogpost

Como smart money de VC ajuda startups digitais - Blogpost

Contratação e Gerenciamento - Playbook Samaltman

Growth - Playbook Samaltman

Customer Success - Blogpost

Customer Value Optimization

CONTEÚDO DE APOIO:

DESAFIOS COMUNS:

Startup CaseCASE

Empresa focada no produtor rural, otimizando
tempo, organização e a gestão tributária.

Veja nossa entrevista com esse perfil
CLICANDO NESSE LINK AQUI

Quer entender mais
sobre esse case?
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https://blog.sementenegocios.com.br/mercado-de-investimentos-de-risco/
https://blog.sementenegocios.com.br/smart-money-em-startups-digitais/
https://playbook.samaltman.com/#hiring
https://playbook.samaltman.com/#growth
https://blog.sementenegocios.com.br/customer-success-o-que-e/
https://www.digitalmarketer.com/blog/customer-value-optimization/
https://youtu.be/3UuLpHOwgFk


O empreendedor desenvolve sua equipe com base nos desafios do time. 

O empreendedor utiliza sua rede de relacionamentos para buscar apoio para seus
desafios de liderança e formalização da cultura.

Capacita as pessoas na prática, compartilha informações, dicas, conhecimentos e
melhores formas de execução. 

Delega a operação em sua totalidade e foca em mensurar e acompanhar métricas e
resultados-chave para o negócio. Direciona a equipe para focar no que é essencial.

Inspira a equipe a inovar nos processos e nutre discussões a respeito da estratégia do
negócio junto aos liderados. 

Desenvolve novos líderes.

E COMO FUNCIONA NA PRÁTICA:

0101
0202

0303

0404

0505
0606

P E R F I L  6

Gestor

Neste arquétipo o empreendedor passa a ter muitas
responsabilidades e o seu foco está mais para a
gestão dos processos e das pessoas para garantia
de resultado. Por isso, a liderança se faz mais
necessária do que nunca.

DESCRIÇÃO:

COMPETÊNCIAS:

Capacidade analítica:
métricas de sucesso,
indicadores e análise

de dados.

Liderança
situacional

Gestão de
processos

Gestão de pessoas
e planejamento de
desenvolvimento
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Inteligência Emocional: neste estágio, o empreendedor já é responsável por empregar
um time e cuidar de pessoas vinculadas afetiva e financeiramente com a organização.
Logo, se manter emocionalmente estável é uma busca comum neste momento, pois há
menos espaço para grandes falhas;

Capacidade de Liderança: mais do que nunca, o empreendedor se torna a referência e o
direcionador do negócio. Saber como liderar o time e uma organização mais
estabelecida, inspirar e formar lideranças comumente são alguns dos desafios;

Continuar conectado às pessoas e buscar feedbacks da operação para tomada de
decisões.

“O inverno está chegando”: a Covid-19 e o checklist de Steve Blank para
startups - Blogpost

Inteligencia Emocional - Ramona Hacker - TEDxTUM

CONTEÚDO DE APOIO:

DESAFIOS COMUNS:

Startup CaseCASEStartup CaseCASE
Querem ajudar as escolas a dar o próximo passo
frente ao novo, engajar os alunos e responsáveis na
rotina escolar, fortalecer laços e, mais do que isso,
conectar pessoas para transformar jornadas
educacionais.

Veja nossa entrevista com esse perfil
CLICANDO NESSE LINK AQUI

Quer entender mais
sobre esse case?
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https://blog.sementenegocios.com.br/checklist-de-steve-blank-para-startups/
https://www.ted.com/talks/ramona_hacker_6_steps_to_improve_your_emotional_intelligence?language=pt-br
https://www.youtube.com/watch?v=DuW5zh95930


RESUMOResumo

Neste arquétipo o empreendedor deve ter a capacidade de buscar
aprendizados, estar aberto às informações, ser empático, criativo,
curioso, e poder analisar o mercado para encontrar uma
oportunidade real.

O arquétipo do fazedor apresenta as capacidades do empreendedor
de ter foco e resiliência para realizar entregas mas, ao mesmo
tempo, de ter muita abertura para as mudanças que irão ocorrer
durante a fase de testes do produto.

Explorador

Fazedor

Neste arquétipo o empreendedor deve desenvolver as habilidades
de um comunicador, agitador, reconhecer padrões nas pessoas e
engajá-las em torno de uma causa e, assim, poder identificar um
posicionamento claro que chame a atenção das pessoas.

Mobilizador 
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RESUMOResumo

No arquétipo do vendedor, o empreendedor deve ter alta
capacidade de relacionamento, disciplina e persuasão, pois nesta
fase do negócio inovador o esforço será em saber comunicar e
encaixar a proposta de valor aos interesses do cliente.

Neste arquétipo o empreendedor passa a ter muitas
responsabilidades e o seu foco está mais para a gestão dos
processos e das pessoas para garantia de resultado. Por isso, a
liderança se faz mais necessária do que nunca.

Vendedor

Gestor

Neste arquétipo o empreendedor deve buscar sua capacidade de
visão, de análise e de liderança para cumprir a execução do plano.
Deve-se ampliar a sua percepção sobre a empresa e criar uma visão
de futuro, aumentar sua sensibilidade para negócios, analisar o
mercado, desenvolver estratégias e não se envolver tanto na
operação, embora deva se manter próximo.

Estrategista
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