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Introdução ao FELS 

 
Empresários transformam o mundo e moldam o futuro. Eles concentram a sua energia 
na resolução de problemas, tornando as coisas melhores à sua volta e criando um 
impacto positivo na vida de todos. 
 
Como fundador em série, mentor, investidor e consultor de muitas empresas em todo o 
mundo, estou em contato com um grande número de empresários, e tenho uma visão 
em primeira mão dos desafios que enfrentam na prossecução dos seus objetivos 
empresariais altamente ambiciosos. Ao apresentar minhas palestras e workshops, e 
também atuando como intermediário entre fundadores e investidores por meio da 
plataforma eleva8or que cofundei, observei as características específicas que 
distinguem os mais bem-sucedidos em cada tipo de negócio. 

 
Algumas dessas características vantajosas são obviamente técnicas e específicas de 
cada indústria ou campo, mas o que tenho notado são as "soft skills" subjacentes que 
são comuns a todos - um estilo de vida holístico e completo que a pessoa segue para 
alcançar tais vantagens. Isto é o que eu chamo o florescente estilo de vida empresarial 
(FELS), que é na verdade uma fórmula simplificada para o sucesso, prosperidade e 
realização. 
 
Aqui estão as 10 principais características como um breve resumo de como eu as vejo, 
pois passei muitos anos aspirando crescer em todas essas áreas e ajudar a educar os 
outros (note que a lista está em ordem aleatória e não significa prioridade relativa): 

 

 

Ideação e criação 
 

Uma paixão pela ideação e criação, ou seja, a apresentação de novas 

ideias para enfrentar problemas de mercado e melhorar a qualidade 

de vida em geral, e a formulação de soluções e modelos adequados 

com uma base sólida de perspicácia empresarial, bem como algum 

senso comum e inteligência de rua. 

Autodescoberta e autoaperfeiçoamento 
 

Um forte desejo de descobrir e melhorar a si próprio, 
inteligência emocional e carácter forte. Também requer uma 
sensação de descobrir e valorizar os talentos dos outros, 
colocando os talentos certos nos lugares certos para 
desbloquear o potencial máximo. 

 
 

Capacidade de aprendizagem contínua 

Uma contínua adição e actualização de conhecimentos por meio 
do estudo, leitura, curiosidade e conversa inquisitiva. Isto vai de 
mãos dadas com um compromisso de liderança intelectual e com o 
amor de partilhar conhecimentos com os outros por meio do 
ensino ou da tutoria. 

https://www.eleva8or.com/
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Uma mente aberta e equilibrada 

Uma mente aberta, atraída pela novidade, lógica, ética, equilíbrio 
e elegância, rejeitando preconceitos, intolerância e brigas. 

Diversos passatempos e atividades 
Tenha uma variedade de hobbies e atividades que desafiam a 
mente e a empurram para alturas maiores, como aprender línguas 
ou desfrutar das artes e atividades criativas! 

 

 
 

 

Monitoramento de tendências tecnológicas 
 

Estar na vanguarda da tecnologia - acompanhando as últimas 

inovações e desenvolvimentos científicos, concentrando-se nas 

áreas profundas que empurram os limites das capacidades 

humanas. 

 
 

Viagem e exploração 

Um amor por viagens e exploração, compreendendo diferentes 
culturas e motivações, construindo o cidadão global e o estilo de 
vida nômade digital. 

 
 

Usando as ferramentas certas 

Encontre e utilize as ferramentas certas (produtos, dispositivos, 
hacks, software etc.) para um fim específico. 

 
 

Hábitos de vida saudável 
Hábitos de vida saudáveis que promovem clareza mental e desempenho, 
tais como alimentação saudável, aptidão física e bom sono. 

 
 

Crescimento espiritual 
Forte profundidade espiritual e prática (de acordo com sua própria fé), 
bem como a vontade de servir sua nação e sociedade. 
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Esta fórmula pode ajudar cada um de nós a ter mais sucesso no complexo mundo do 
empreendedorismo, desafiando empreendimentos empresariais ou qualquer outra 
aspiração profissional, tornando-nos as melhores versões de nós mesmos, mental e 
fisicamente. Pelo que tenho observado daqueles que seguem este estilo de vida, ele 
pode conferir muitos benefícios aos seus aderentes, a começar por uma renda 
substancial e um status de influência na sociedade, a realização de sonhos e ambições 
para toda a vida, e uma vida plena de emoção e aventura! Trata-se também, é claro, 
de melhorar o mundo à nossa volta e ajudar a torná-lo um lugar melhor para todos. 

 
Para ajudar a aumentar a conscientização sobre isso, lancei recentemente um 
movimento global de conteúdo para compartilhar e publicar ideias úteis de estilo de 
vida em um blog dedicado e em inúmeros canais de mídia social voltados para a região, 
atualmente publicados em 14 idiomas (uma coleção desses artigos está disponível no 
final deste livro). Também dediquei meu website pessoal a esta causa, usando 
exemplos da minha própria vida e jornada para demonstrar estes pilares em ação. 

 
 

 

Cent
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(Aussian, Turkish, Serbian) 

 
 

Global 

(English) 

 
Middle East 

(Arabic) 

 

 
 
 

 
Latin America 

(Spanish, Portugues) 

 

 
Africa 

(Swahili, French) 
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n
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t
a
inent 

(Hindi, Bengol) 

 
ASEAN Region 

(Bahasa, Chinese, 
Tagalog) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este e-book é um guia simplificado e prático sobre como aplicar estes princípios da 
melhor maneira possível. O livro está dividido em três seções principais; a primeira 
seção é a introdução e uma breve introdução a mim mesmo e o que me inspirou a 
conceitualizar e escrever sobre FELS. 

 
Na segunda seção, mergulho em cada um dos estilos de vida FELS, explicando o que são 
e dando exemplos concretos da sua aplicação. Eu disseco cada um dos pilares e ofereço 
exemplos práticos de como aplicá-los. 
 
Na terceira parte, contactei mais de trinta empresários de renome do nosso tempo e 
pedi-lhes para destacar, com a ajuda de exemplos pessoais, os pilares dos FELS que 
correspondem à sua vida e percurso profissional. 
 
Finalmente, vou apresentar exemplos de blogs das nossas redes globais de redes sociais 
que destacam cada um dos pilares do FELS. Por último, mas certamente não menos 
importante. 

https://my-fels.life/posts/
http://www.aimankabli.com/
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Quando você começar a aplicar estes princípios, pode ser mais fácil focar em cada pilar 
de cada vez, e então você verá que eles se encaixam perfeitamente e se constroem um 
no outro para formar um sistema completo que se tornará natural e habitual para você. 
 
Por meio deste livro, espero que se comprometa a incorporar todos os aspectos do FELS 
na sua rotina diária. FELS é dar sentido aos muitos aspectos da sua vida, tornando-o 
uma pessoa melhor, mental e fisicamente, e, em última análise, um melhor 
empreendedor e líder do futuro! 
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Sobre mim: 
Você verá vários trechos da minha vida e jornada nos próximos capítulos, mas aqui está uma 
versão mais concisa e 'formal': 

 
• Formação: Engenheiro Industrial, MBA com especialização em Gestão 

Estratégica, e atualmente a obter um Certificado em Inovação e 
Empreendedorismo na Universidade de Stanford. 

 
• Carreira corporativa: Vários cargos seniores de RH e estratégia em 

organizações como Unilever, Fundo Monetário Internacional e Emirates Airline. 

 
• Experiência empresarial: empreendedor em série e investidor, com um 

portfólio diversificado de startups tecnológicos, incluindo plataformas web 
inovadoras e aplicações móveis (mais recentemente eleva8or.com). 

 
• Orador e mentor: numerosos compromissos como mentor, orador, juiz, 

consultor, painelista, conferencista e treinador. Tenho aconselhado centenas 
de startups e investidores, incubadoras/aceleradoras, caixas de areia e outras 
entidades no ecossistema. 

 
• Vida Geral: De herança mista, visitei 86 países até a data, e vivi em vários 

deles, incluindo os EUA, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e partes 
da Europa e da Ásia. Meus interesses incluem fotografia e videografia, saúde e 
nutrição, ciência e tecnologia, filmes e música, e sempre aprendendo coisas 
novas! 

 
Em vez da típica foto formal com aspecto sério, aqui está uma pequena coleção de 
cenas de mim em ação fazendo as coisas que eu amo! 

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Df9aMmSzIHnI
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Pilar 1: Ideação e criação 
 
 

O que isso envolve? 

 
Trata-se essencialmente de encontrar novas ideias para resolver problemas de mercado 
e de vida. O principal objetivo é identificar potenciais necessidades e formular soluções 
e modelos adequados, com o objetivo de gerar valor e melhorar o mundo que nos 
rodeia. Esta abordagem é construída sobre uma base sólida de senso empresarial, senso 
comum e inteligência de rua. 

 
Você provavelmente já ouviu falar de startups famosos que tiveram grandes ideias e as 
implementaram, como algumas delas: 

 

 

• Airbnb – Os fundadores criaram uma alternativa ao alojamento em 
hotel para os visitantes, simplesmente colocando colchões de ar num 
quarto de hóspedes, oferecendo uma refeição matinal caseira 
cozinhada e chamando-lhe "air bed & breakfast". 

 

 

• M-Pesa – O fundador encontrou uma forma simples e segura de 
transferir dinheiro por meio do celular no Quênia, onde faltam 
estradas e sistemas bancários. 

 

 

• Uber – Um dia, o fundador esperou muito tempo por um táxi e 
pensou em criar uma plataforma para facilmente encomendá-los 
em qualquer lugar, a qualquer hora. 

 
É claro que as ideias não se limitam a negócios ou tecnologia como estes exemplos, 
mas podem ser sobre qualquer aspecto da vida onde algo precisa de ser melhorado ou 
perturbado. 
 
A ideação e a criação andam de mãos dadas. Primeiro, deve haver uma ideia a partir da 
qual se cria uma solução. Ao desenvolver a solução, pense em algo que tenha a base de 
um modelo de negócio. 
 
Se você espera ser o cérebro por trás da próxima grande ideia, este é um estilo de vida 
que você deve adotar! Reserve algum tempo para fazer um brainstorming criativo e 
encontre um grupo de amigos ou colegas que possam validar as suas ideias. 

 

Portanto, considere o seguinte. -  
• Que empresas você admira? Se tivesse a oportunidade de gerir uma empresa 

que admira, o que faria de diferente? 
• Quais são os principais desafios que você, seus amigos ou sua comunidade 

enfrentam? Que produto ou serviço você acha que poderia enfrentar tal 
desafio? 

https://www.airbnb.com/
https://www.safaricom.co.ke/personal/m-pesa
https://www.uber.com/nl/en/
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Se olharmos para as empresas, compreender quem é o seu mercado-alvo e quem elas 
ignoram é outra forma. As empresas ignoram os potenciais consumidores de duas formas 
diferentes. -  

• Ao não considerar um grupo demográfico específico que necessita dos seus serviços 
como um alvo potencial ou 

  

• Oferecendo serviços ou produtos a preços fora do alcance de um determinado grupo 

de pessoas.e 
 

Portanto, se você é dono de um negócio, esta é a maneira de pensar que você vai 
acabar se destacando em vez de ser empurrado para o lado por jovens que pensam fora 
da caixa! Um bom negócio resiste ao teste do tempo    
  
Depois de encontrar um negócio viável (ou dois), aproveite a oportunidade para 
pesquisar o mercado relevante e analisar o que os jogadores e concorrentes existentes 
estão a fazer. Você pode até mesmo ir ao ponto de escrever um breve plano de 
negócios, realizar pesquisas iniciais sobre as preferências dos clientes e talvez até 
preparar slides de apresentação para potenciais parceiros ou investidores.  
  
E você tem que entender que para ter sucesso em um estilo de vida assim, você tem 
que abrir mão do medo do fracasso. O medo sufoca a criatividade, e você não será 
capaz de criar ou ter ideias. Você tem que ser corajoso e corajoso, e acreditar que 
mesmo as suas ideias mais loucas valem a pena. 

 

As vantagens deste pilar 
Os benefícios de adotar um estilo de vida de ideação e criação serão muitos, não só para 
você, mas também para a sua comunidade. Eles podem incluir 

 
As ideias são o pilar do progresso – Quando você se esforça para desenvolver 
novas ideias, você se concentra em criar novas soluções que podem ajudar a 
lançar um novo negócio e colocá-lo no reino dos grandes inovadores. 

 
Agarrar oportunidades – Você identifica uma oportunidade e transforma uma 
ideia em algo benéfico para a sociedade. 

 
Muitas fontes de renda- Se você tomar tempo para pensar e transformar suas 
ideias em um negócio, você vai acabar tendo muitas fontes de renda. Quem 
não ia querer isso? É o sonho de qualquer empresário ganhar dinheiro com os 
seus sonhos! Por isso não desistas! 

 
Como empresário em série, tenho estado envolvido em muitas atividades de 
idealização e muitas ideias surgiram como produtos reais (principalmente no campo da 
tecnologia, tais como aplicações e plataformas web). Nem todos foram bem-sucedidos, 
claro, mas o fracasso rápido e a iteração fazem sempre parte do processo criativo. 
 
Atualmente, estou fazendo um curso sobre como encontrar uma nova inspiração, como 
parte do programa de certificação que estou seguindo com Stanford. O foco é 
realmente a noção de que precisamos pensar radicalmente e gerar um monte de ideias 
para encontrar algumas que sejam viáveis. Este é talvez o processo que a maioria dos 
bons empreendedores usam, quer se apercebam ou não! 

 
Se você se sente preso no seu processo de criação, aqui está um  artigo da FELS que 

pode ajudá-lo a "desentupidificar" e reacender a sua fibra criativa interna para fazer 

https://online.stanford.edu/programs/stanford-innovation-and-entrepreneurship-certificate
https://my-fels.life/2020/08/25/getting-unstuck-6-ways-to-get-your-creativity-back/
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essas grandes ideias fluir novamente. 
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Pilar 2: Autodescoberta e autoaperfeiçoamento 
 

 

O que isso envolve? 
 

Uma tendência para a autoexploração e descoberta introspectiva, identificando pontos 
fortes e áreas de melhoria em áreas como talento, resiliência, inteligência emocional e 
força de caráter. Também requer um sentido de descobrir e desenvolver os talentos 
dos outros, colocando os talentos certos nos lugares certos para desbloquear todo o seu 
potencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo created by creativeart from www.freepik.com 

 

Uma das formas mais fáceis de se conhecer é entrevistar outros, ou fazer testes 
psicométricos e emocionais online. Estes testes podem ser divertidos e úteis! Se feito 
da maneira certa, eles podem ajudá-lo a ter uma boa ideia das suas capacidades 
latentes e preferências que, de outra forma, podem ser difíceis de ver. 
 
A autodescoberta significa descobrir o que te faz fazer tique-taque! A partir daí, você 
pode determinar o tipo de atividades que você provavelmente irá realizar a longo prazo 
e nas quais você provavelmente terá sucesso porque o faz com paixão e não sente que 
está trabalhando. 
 
Um dom adicional a ter é reconhecer as habilidades e talentos dos outros e ajudá-los a 
lapidá-los, identificá-los, localizá-los e colocá-los nos lugares certos para revelar o seu 
potencial. Se você está em uma posição como CEO de uma start-up ou de uma empresa 
para contratar e treinar pessoas, esta habilidade é essencial. Em tal papel, você é 
essencialmente um conhecedor de talentos, capaz de pintar uma tapeçaria com os 
talentos que possui e liberar a magia interior que todos eles têm. 

http://www.freepik.com/
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Como isso se manifesta na vida quotidiana? 
 

• Você conhece suas preferências e pode expressá-las com confiança - Uma vez 
que você compreenda e aceite quem você é, você se tornará mais confortável 
e confiante em suas escolhas. 

 
• Você toma tempo para o autocuidado e o rejuvenescimento – Desta forma você 

conhece seus limites quanto ao quanto você pode gastar, e também sabe que 
atividades você pode fazer para se acalmar ou descansar. 

 
• Buscar desenvolvimento pessoal e melhoria contínua – Uma pessoa consciente 

está sempre pronta para se expor a conhecimentos e ideias que lhe permitirão 
tornar-se uma pessoa e um líder mais eficazes. 

 

Os benefícios da autodescoberta e do autoaperfeiçoamento 

Faça avaliações para descobrir como construir sobre os seus pontos fortes e abordar 

os seus pontos fracos. Uma pessoa consciente de si mesma que investe no seu próprio 

desenvolvimento geralmente não tem limites para o que pode alcançar. Alguns dos 

benefícios são: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image by creativeart from www.freepik.com 

 
A capacidade de se sentir confortável na sua própria bolha. Autoconsciência 
significa que você será capaz de investir seu tempo e esforço em atividades 
que se ajustem à sua personalidade. Você pode então simplesmente entrar no 
estado de "fluxo" em que o trabalho vem naturalmente como uma paixão. 

 
Torne-se um especialista em talentos. Curiosamente, a autoconsciência 

também permite que você colete dos talentos e atributos dos outros. Como 

fundador, você estará recrutando pessoas para complementar suas habilidades 

e talentos. O seu negócio é mais uma tapeçaria de todos os talentos 

disponíveis na sua equipe. Um fundador consciente pode selecionar talentos 

inestimáveis e colocá-los em posições que libertem o seu potencial. 

http://www.freepik.com/
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Capacidade de forjar e manter relacionamentos pessoais e profissionais 
significativos: Somente uma pessoa consciente de si mesma pode gerar 
relacionamentos significativos. Uma pessoa assim pode dar e receber, e 
tornar-se capaz de compreender as inúmeras consequências dos seus atos e 
palavras. A sua capacidade de gerir tensões entre si e os outros, e mesmo de 
mediar entre outros, é um benefício adicional de autoconscientização. 

 
Seja mais feliz. Muitas histórias circulam sobre o empresário solitário, 
constantemente preocupado e deprimido. Embora o empreendedorismo possa 
ser estressante, ninguém tem que internalizar os aspectos estressantes da 
jornada. Com forte autoconsciência, você pode superar todos os obstáculos - 
os dias maus e os bons - na busca do seu sonho final. Tomemos o exemplo da 
Oprah : ela teve seus altos e baixos, realizou muito e falhou publicamente. 
Embora ela fale abertamente de seus fracassos, ela não permite que eles 
definam quem ela é. 

 
Tenha uma sede de sucesso. A pessoa consciente quer ter sucesso e sente que 

o merece! Depois de mergulhar nas suas emoções e tomar conta de como 

reage ao seu ambiente, você se torna mais enérgico, disposto e apaixonado 

por transformar muitos aspectos da sua vida e da sua comunidade para 

corresponder à sua verdade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.oprah.com/index.html
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Pilar 3: Aprendizagem ao longo da vida 
 
 

O que isso envolve? 

Trata-se da busca e aquisição contínua de conhecimento por meio do estudo, leitura, 
curiosidade e conversa inquisitiva. Vai de mãos dadas com um compromisso de 
liderança intelectual e com o amor de partilhar conhecimentos com os outros por 
meio do ensino ou da tutoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Image by creativeart from www.freepik.com 

 

Exemplos de pessoas que seguem este princípio 
 
 

 

 

mage source: @BrianG 

witter Handle 

Brain Grazer 

Alguns de vocês devem ter lido o famoso livro de Brian Grazer sobre 
curiosidade. Este livro conta como ele se tornou um produtor de sucesso 
em Hollywood ao ter conversas curiosas . Ele conhece pessoas em posições 
importantes e aprende com elas. Tente tornar-se um líder de pensamento em 
um campo que você conhece bem e compartilhe seus conhecimentos ao longo 
do caminho. 

 

 
mage source: trevorno 

Trevor Noah 
Em uma entrevista intitulada Trevor Noah by the book, Trevor 
compartilha seu amor pelos livros. Ele diz que gosta de ler para 
entender as questões da sociedade, e porque o Daily Show exige que 
ele esteja bem informado. Trevor é um comediante e orador muito 
articulado. A sua compreensão e explicação das questões pode ser 
atribuída ao tempo que ele passa nos livros! 

 

 

Robin Li 
O homem mais rico da China apresenta a história de como ele passou 
da pobreza para a riqueza. Ele atribui seu grande sucesso ao seu amor 
pelos livros e seus estudos, principalmente nos anos acadêmicos de sua 
vida. 

http://www.freepik.com/
https://twitter.com/briangrazer%3Flang%3Den
http://www.grazeriscurious.com/
https://www.trevornoah.com/
https://www.nytimes.com/2016/11/06/books/review/trevor-noah-by-the-book.html
http://ir.baidu.com/management/robin-li
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Os benefícios da aprendizagem ao longo da vida 

 
O conhecimento é importante! O conhecimento é importante! A aprendizagem 
contínua é a base para todos os outros aspectos da vida. Pense nisso, sem tirar 
tempo para aprender, não há nada de significativo que você possa fazer ou 
alcançar? Nos dias de hoje, os conhecimentos e habilidades são muito 
acessíveis e baratos. Com plataformas como Udemy, Coursera, e online 
learning platforms online criadas pelas principais universidades, há muito para 
se aprender! 

 
Você se torna um líder de pensamento - Ser um líder de pensamento significa 
que você pode construir uma marca como uma autoridade em um determinado 
campo. O efeito de tal imagem será que as pessoas confiarão no seu negócio 
como uma extensão da sua personalidade. A confiança terá por consequência o 
aumento das vendas, o que fará crescer o seu negócio e os seus lucros. Além 
dos benefícios para o seu negócio, como indivíduo você tem uma grande 
satisfação em saber que as pessoas confiam em você para entender as 
questões complexas do nosso tempo. 

 
O famoso personagem fictício Sherlock Holmes explicou uma vez os componentes do 
seu incrível poder de raciocínio da seguinte forma: observação cuidadosa, dedução 
lógica sólida e uma ampla base de conhecimento de fundo preciso. É esta última parte 
que é essencial para transformar as observações do mercado em deduções e soluções 
ponderadas! 
 
Para aplicar este princípio à minha própria vida, tento expandir ao máximo a minha 
base de conhecimentos, e a partir de uma variedade de fontes. Eu tento ler cerca de 
15-20 livros informativos por ano, alguns dos quais estão na minha lista de leitura 
selecionada. Você verá que eles cobrem muitas áreas diferentes que podem parecer 
não relacionadas ao meu trabalho, tais como biohacking, astrofísica, psicologia 
avançada e mais, mas eu acho que todos eles são úteis à medida que se juntam para 
me ajudar a dar sentido ao mundo. 
 
Também assisto a muitas palestras e documentários/séries TED que são facilmente 
acessíveis em plataformas como Netflix e YouTube. Além disso, não perco uma 
oportunidade de aprender diretamente das pessoas por meio de uma boa conversa. 

 
Também gosto muito de transmitir o conhecimento que adquiro, seja por meio dos 
meus  blogs e redação, palestras e workshops abertos, ou diretamente por meio de 
mentoria e coaching para empreendedores. Acho isso muito satisfatório e uma grande 
oportunidade para expandir e refinar meus conhecimentos por meio de feedback e 
interação com os outros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.udemy.com/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://www.edx.org/
https://aimankabli.com/my-blogs/
https://aimankabli.com/talks/
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Pilar 4: Viagem e exploração 
 
 

O que isso envolve? 
 

O amor à viagem e à aventura, a compreensão de diferentes culturas, geografias, 

topografias e motivações, construindo o cidadão global e o estilo de vida nômade 

digital. 

 
Já visitei 85 países, e ainda sinto 
que tenho um longo caminho a 
percorrer.  

 

Viajar é útil para ajudá-lo a 
ampliar o seu horizonte cultural. 
Permite-lhe compreender as 
diferentes motivações das pessoas 
em outras partes do mundo. 

 

 Nem todos são construídos da 
mesma forma na forma como 
observam as coisas e resolvem os 
problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Image by freepik from www.freepik.com 

 
 

Viajar também é tão bom como remédio para a alma! É um bom remédio contra o 
estresse, ansiedade e depressão, melhorando a saúde mental e física.  
 
Como empreendedor, você pode se inspirar na forma como outras pessoas e culturas 
resolveram seus problemas e fizeram coisas na vida. A apreciação cultural e racial é 
essencial para os empresários, porque servimos a todos, à humanidade, e precisamos 
entender a sociedade. 

 
Neste tempo, é possível adotar uma forma de vida digital nômade. Este estilo de vida é uma 
grande parte da minha vida pessoal, pois dirijo um blog de viagens e também produzi um 
eBook dedicado aos benefícios das viagens para a mente. Confira e veja como uma 
jornada de exploração pode agregar valor e inspiração à sua vida! 

 
 
 
 

http://www.freepik.com/
https://aimansadventures.blog/
https://aimansadventures.blog/globalistas-ebook/
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Exemplos de empresários de sucesso que valorizam as viagens 
 

cofundador da Lyft,é uma daquelas pessoas que  
 
 
 
 
 
 
 

I 

 
l 

 

Image source: tim.blog 

empreendedoris
mo com a paixão 
pelo transporte. 

Logan adora viajar por inspiração, mas também por razões 
práticas. É por meio das viagens que ele descobre formas de 
melhorar o seu negócio e resolver os problemas dos 
consumidores. Ele está constantemente a mudar o seu modelo 
de negócio com base nas suas experiências na estrada 

 
um empresário e empresário extraordinário que vive em 

São Francisco, e é conhecido por suas extensas viagens. Será que 
os seus hábitos de viagem foram o motivo pelo qual ele viu a 
oportunidade de ser consultor e investidor no Uber, Facebook, 
StumbleUpon, Evernote, entre outros? Talvez também a sua 
paixão por línguas estrangeiras (incluindo o chinês) o ajude nos 
seus negócios internacionais e na descoberta de pedras preciosas 
escondidas! 

 

Importância e benefícios da viagem 

 
Alargue o seu horizonte cultural – As pessoas têm características únicas 
devido à sua língua, história, geografia, cultura e valores. Aprender sobre 
diferentes culturas enriquece a sua mente e alma. Os empreendedores servem 
à humanidade; portanto, você deve levar tempo para viajar e entender as 
pessoas que pretende servir. 

 
Inspirador – A magia da viagem é que ela o introduz a novas cenas e 
experiências. A novidade estimula a mente a surgir com novas ideias e 
perspectivas. Depois de uma viagem, você volta ao seu negócio e pode 
descobrir que é mais fácil encontrar novas ideias que perturbam as existentes. 

 
Melhorar as habilidades de comunicação – Viajar para diferentes partes do 
mundo e estar exposto a novas culturas e pessoas ampliará suas habilidades de 
comunicação, tanto verbal como de linguagem corporal. Você será desafiado a 
pensar em formas alternativas/criativas de comunicação fora da sua norma! 

 
Construa paciência – Sair da sua zona de conforto ajuda a construir carácter e 
tolerância. Pode até mesmo pressioná-lo a aprender novas habilidades para 
navegar e interagir com sucesso com as variáveis do seu novo ambiente. 

 
Abertura de espírito – Viajar te forçará a quebrar preconceitos sobre pessoas 
de outras culturas ou raças, o que o ajudará a dissipar quaisquer preconceitos 
ou estereótipos inerentes. 

 
O estilo de vida digital nômade está rapidamente se tornando uma tendência global. As 
pessoas podem trabalhar de qualquer parte do mundo e fazer o seu trabalho enquanto 
se tornam cidadãos globais. As viagens tornaram-se fáceis e organizadas graças aos 
avanços da tecnologia, e os países tornaram-se muito mais seguros e fáceis para 
conhecermos. 

 

 

Logan Green,  

 

mage source: Logan Gree 

ogangreen) Twitter 

 

 

 
 

 

 

Tim Ferriss,   

 

https://twitter.com/logangreen
https://tim.blog/about/
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Pilar 5: Utilização das ferramentas certas 
 
 

 

O que isso envolve? 

Encontre e use as ferramentas certas (produtos, dispositivos, dicas, software, etc.) 

para o propósito certo. Descubra dicas ou atalhos para fazer as coisas no menor 

tempo possível. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image by creativeart from www.freepik.com 

 

Começar um negócio é uma tarefa assustadora. Dadas as diversas habilidades e experiências 
necessárias para criar e manter um novo negócio de sucesso, muitas pessoas fracassam. No 
entanto, certas ferramentas, particularmente as de TI, são essenciais para criar uma 
vantagem sustentável. Os benefícios podem vir sob a forma de economia de tempo, redução 
de custos e melhorias operacionais gerais. 

 

Espera-se que você se antecipe à sua agenda e responda a e-mails, gerencie equipes, 
certifique-se de que seu site funciona, organize projetos e mantenha contato com sua rede. 
Felizmente, há muitos recursos para ajudar a simplificar tudo isso. O truque é selecionar 
apenas aqueles que irão acrescentar valor ao seu negócio e não apenas comprar tudo o que 
está disponível. 

  

Além das ferramentas, há também hacks e truques úteis que você pode aprender e adaptar 
para contornar certos obstáculos ou criar atalhos na sua rotina de trabalho. 

http://www.freepik.com/
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Exemplos de ferramentas que os empresários precisam 

 
i. Ferramentas de marketing 

Como em média uma pessoa passa cerca de 5 horas por dia ao telefone, pode ser necessário 
investir em ferramentas de marketing móvel para o seu negócio. Algumas das ferramentas 
que você precisa para o marketing móvel são ferramentas de notificação push, SMS ou 
mensagens em formato de mensagens. As ferramentas de marketing também o ajudam a 
recolher dados valiosos sobre o comportamento dos seus clientes, e permitem-lhe modificar 
as suas estratégias com base nos interesses e comportamentos dos seus clientes.  
  
Outros recursos de marketing úteis incluem os kits de e-mail marketing e de mídia social, 
que você pode encontrar em abundância on-line. 

 
ii. Sistema de Gerenciamento de Conteúdo 

Um sistema de gestão de conteúdos permite-lhe gerir a sua presença na web à sua 
maneira, sem a necessidade de programadores externos. Estudos mostram que 97% dos 
consumidores visitam a página web de uma empresa antes de visitar uma loja ou 
empresa, e a maioria confia no visual do site para julgar a qualidade e o 
profissionalismo da empresa. Meus próprios sites estão principalmente em WordPress, 
mas é claro que existem outras plataformas similares. 

 
iii. Google Analytics 

Os desafios que enfrentamos em 2020, como raça humana, mostraram realmente a 
importância das ferramentas tecnológicas. Hoje, mais do que nunca, os empresários 
precisam entender como os visitantes usam seus sites e aplicações. Google Analytics 
ajuda-o a saber que páginas são úteis para os visitantes do seu site, quais não são, 
quantos dos seus visitantes compram os seus produtos ou serviços etc. Atualmente 
utilizo-o para todos os meus sites. 

 
iv. Trabalhar com organizações profissionais de emprego certificadas 

Estas parcerias permitem à sua empresa recorrer a especialistas e talentos da indústria 
que de outra forma não poderia pagar. Os OPE também ajudam a sua empresa a 
cumprir os requisitos fiscais locais e oferecem incentivos e benefícios competitivos aos 
funcionários. 

 
v. Plataformas para encontrar e contratar freelancers 

Outra ferramenta essencial que você pode usar nos primeiros dias de seu negócio é 
terceirizar o talento que você precisa em plataformas como Fiver ou Upwork. Estas 
plataformas oferecem um grande número de freelancers que foram selecionados e 
avaliados por clientes passados, e um painel de controle simples para gerenciar todo o 
seu trabalho e pagamentos. Pessoalmente, tenho um exército de freelancers em todo o 
mundo que gerem o meu trabalho de uma forma rentável, sem a necessidade de 
pessoal ou escritórios a tempo inteiro! 

 
vi. Ferramentas de gerenciamento de projetos 

Ferramentas de gerenciamento de projetos como o Trello permitem monitorar o 
desempenho de uma equipe descentralizada. É um quadro onde você pode mapear 
tarefas, atribuir tarefas, mencionar membros específicos da equipe, inserir links e 
documentos etc. Com ferramentas de gerenciamento de projetos, você também investe 
em um aplicativo de bate-papo em equipe que conecta seus funcionários e lhe dá uma 
plataforma para se comunicar e se engajar nos objetivos da empresa. 
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Pilar 6: Acompanhamento das últimas tecnologias 
 
 

O que isso envolve? 
 

Estar na vanguarda da tecnologia - acompanhando as últimas inovações e desenvolvimentos 
científicos, concentrando-se em áreas criativas profundas que elevam os limites das 
capacidades humanas. 

 
Para tirar proveito da tecnologia certa, você precisa estar ciente do que está 
acontecendo no mundo da tecnologia, como física quântica, nanotecnologia, 
descobertas espaciais, robótica e drones, inteligência artificial biotecnológica, 
aprendizagem de máquinas, cadeia de bloqueios, realidade virtual e aumentada 
etc. 

 
Absorver todas essas coisas na sua mente lhe dará a vantagem, pois você pode 
facilmente se basear em novos princípios e seguir as tendências emergentes. Isto pode 
ajudá-lo a participar em moldar o futuro do mundo e diferenciar-se do que as empresas 
"normais" fazem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image by freepik from www.freepik.com 

 

Como se manter atualizado em relação à tecnologia  
• Assine os blogs e newsletters da indústria – Pode ser útil assinar feeds como 

PopSci, Gartner, etc. Feeds como PopSci, TechCrunch e Wired irão fornecer-
lhe as melhores práticas, oportunidades, notícias sobre o desenvolvimento da 
indústria, e muito mais. Você encontrará as melhores práticas, oportunidades, 
notícias sobre os desenvolvimentos da indústria e muito mais. 

http://www.freepik.com/
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• Mantenha-se atualizado com a comunidade de código aberto – Tópicos de 

tendências em comunidades de código aberto são uma ótima maneira de 

entender como a indústria está evoluindo. As questões estreladas no GitHub, 

por exemplo, podem lhe dar uma ideia da próxima grande revolução no mundo 

da tecnologia. 
 

• Ver vídeos online – Em plataformas como YouTube ou Netflix que fornecem 
informações abrangentes sob a forma de documentários sobre vários tópicos. 
Ter tempo para assistir documentários sobre tecnologia é a maneira certa não 
só de entender as tendências, mas também a sua história e os catalisadores de 
mudança. 

 
• Procure nas redes sociais – pense nos cientistas e nas pessoas desta área. Eles 

estão sempre na vanguarda das novas tecnologias na sua área de interesse. Se 
você fez alguma pesquisa, tenho certeza que encontrará podcasts e canais do 
YouTube que você pode assinar, ouvir e ter uma noção das mudanças que 
estão no horizonte. 

 

Por que você deve se manter atualizado em relação à tecnologia? 
 

As novas tecnologias são lançadas a um ritmo acelerado e, muitas vezes, as tecnologias 
inferiores são objeto de uma grande publicidade. As tecnologias superiores tornam-se a 
reserva de especialistas e especialistas da indústria.  
  
Como empresário, você não deve cair na armadilha de conhecer apenas as tecnologias 
da moda, porque elas serão tomadas mais rapidamente por outros e perderão sua 
vantagem.  Os empresários devem, portanto, concentrar-se neles pelas seguintes 
razões: 

• Manter-se relevante – Os clientes exigem que as empresas forneçam 
experiências personalizadas em todas as fases do processo. A única forma de 
alcançar esse entendimento íntimo dos clientes é adotar novas tecnologias que 
forneçam informações precisas. 

A relação custo-benefício sempre foi um cliente. No entanto, para conseguir 
uma boa relação custo-benefício, é sempre essencial adoptar tecnologias 
que reduzam os custos de produção. Ao ignorar a tecnologia, sua empresa 
corre o risco de ficar atrás das necessidades dos clientes 

 
• Vantagem competitiva– A adoção de novas tecnologias também dá uma 

vantagem competitiva sobre a concorrência, pois ajuda as pequenas empresas 
a se destacarem e perturbar e perturbar as grandes empresas estabelecidas. 
Exemplos desta dinâmica abundam em vários campos emergentes como 
FinTech, EdTech, Biotech e muitos outros. 

 
• Integração e diferenciação – Uma boa compreensão das tecnologias disponíveis 

permite-lhe integrar novas tecnologias no seu modelo de negócio e oferecer 
serviços mais avançados e económicos do que os seus concorrentes. 

 
Nos últimos sete anos, mais ou menos, tenho tido o hábito de assistir regularmente a 
conferências globais fintech para ter uma ideia sobre as tecnologias estão a florescer 
ou a morrer  (fotos e detalhes aqui ). Pode ser uma mistura de exposições, exposições 
de tecnologia, hackathons, concursos de pitch e outros. 

 

https://aimankabli.com/tech-events/
https://aimankabli.com/tech-events/
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Às vezes, assisto a alguns desses eventos como palestrante ou mentor, para me 
beneficiar da interação com novos empreendedores e empresas. Isso definitivamente 
fortaleceu minha capacidade de treinar e aconselhar as estrelas, aproveitando todo o 
novo conhecimento sobre o que o mundo está fazendo. 
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Pilar 7: Estilo de vida saudável 
 
 

 

Em que consiste este pilar?  
 

Os hábitos de vida saudável que promovem a clareza e o desempenho mental incluem uma 
dieta saudável, boa condição física e bom sono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Image by schantalao from www.freepik.com 

 

O mais importante a focar é a clareza mental e o desempenho. Para um empresário, a 
gestão de peso também é benéfica, claro, mas acima de tudo, recomendo manter um 
estilo de vida que promova a atenção mental e o conforto físico.     
  
Pode ser difícil seguir dietas de moda, algumas das quais podem ou não funcionar, mas 
trata-se de fazer mudanças marginais que, cumulativamente, têm um impacto 
significativo no seu bem-estar. As grandes melhorias são aquelas que são simples e que 
você será capaz de fazer regularmente, pois o que conta é o esforço consistente. 
  
Um exemplo que recomendo é  Bulletproof Diet de Dave Asprey. Como biohacker, ele 
projetou esta dieta para impulsionar o pico de desempenho mental de empresários 
ocupados, com os efeitos agregados da perda de peso e definição corporal. A dieta tem 
como objetivo maximizar as gorduras saudáveis e reduzir os hidratos de carbono 
inflamatórios (em alguns aspectos semelhantes à famosa dieta Keto), ao mesmo tempo 
que se concentra na eliminação das toxinas que nos podem roubar o nosso melhor 
desempenho físico e mental. 

http://www.freepik.com/
https://www.bulletproof.com/diet/bulletproof-diet/bulletproof-for-beginners/
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Exemplos de estilos de vida saudáveis 
• Uma boa qualidade de sono– O sono insuficiente pode prejudicar o seu 

julgamento e até mesmo os seus movimentos. De acordo com WebMD, a perda 
de sono torna-o menos capaz de se concentrar, raciocinar e resolver 
problemas com equilíbrio e graça! 

 
• Dieta e hidratação – Como mencionado acima, uma boa nutrição e hidratação 

tem a ver com a optimização da sua dieta para apoiar a clareza mental, 
concentração e tomada de decisões. Boas proteínas e gorduras saudáveis são 
importantes, assim como a fibra, pois contrabalançam os efeitos negativos dos 
hidratos de carbono. As fibras também ajudam a digestão e a remoção de 
resíduos do seu corpo. 

 
• Exercício e hidratação – Beba muita água e exercício para aumentar o seu ritmo 

cardíaco durante pelo menos 20 minutos todos os dias. Você deve gostar do 
exercício e ser capaz de se manter no longo prazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo created by master1305 from www.freepik.com 

 
Vantagens de estilos de vida saudáveis para os FELS 

 

• Você já viu um empreendedor estúpido? – Um empreendedor precisa de estar 
no topo do seu jogo mental. O seu negócio e todos os outros aspectos do FELS 
dependem do estado do seu jogo mental! Hábitos saudáveis significam que 
você pode desenvolver ideias, perseguir seus interesses e montar seu negócio 
para superar seus concorrentes. 

 
• Coragem – Todo empresário de sucesso lhe dirá: é preciso coragem! Você deve ter 

a resistência mental, emocional e física para perseguir o seu sonho. Não vai ser 
fácil, e há tantos fatores que podem puxá-lo para baixo ou mantê-lo longe do seu 
objetivo. Não se deixe ser um dos seus próprios tropeços! Para saber mais sobre 
este conceito, consulte o livro do mesmo título de Angela Duckworth 

 
Como me concentro na pesquisa e prática destes tópicos, criei uma espécie de diário 
nutricional  onde guardo fotos e comentários sobre os diferentes alimentos com os quais 
me deparo. Eu também criei um questionário para testar meus conhecimentos básicos 
de nutrição. Com uma simples caneta, você poderá testar seus conhecimentos e 

https://www.webmd.com/sleep-disorders/features/10-results-sleep-loss
https://www.webmd.com/sleep-disorders/features/10-results-sleep-loss
http://www.freepik.com/
https://angeladuckworth.com/grit-book/
https://angeladuckworth.com/grit-book/
https://angeladuckworth.com/grit-book/
https://angeladuckworth.com/grit-book/
https://angeladuckworth.com/grit-book/
https://angeladuckworth.com/grit-book/
https://angeladuckworth.com/grit-book/
https://angeladuckworth.com/grit-book/
https://angeladuckworth.com/grit-book/
https://angeladuckworth.com/grit-book/
https://angeladuckworth.com/grit-book/
https://aimankabli.com/nutrition-blog/
https://aimankabli.com/nutrition-blog/
https://angeladuckworth.com/grit-book/
https://angeladuckworth.com/grit-book/
https://aimankabli.com/nutrition-quiz/
https://angeladuckworth.com/grit-book/
https://angeladuckworth.com/grit-book/
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preencher todo o questionário! 

https://angeladuckworth.com/grit-book/
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Pilar 8: Crescimento espiritual 
 
 

 

O que isso envolve? 
 

Substancial profundidade espiritual e prática (de acordo com a própria fé ou preferências), 
bem como empatia e compaixão, e vontade de servir à própria nação e sociedade. 

 

Eu não estou aqui para defender nenhuma fé 
específica. No entanto, qualquer que seja o 
caminho que você escolha seguir, ter 
profundidade espiritual te ajuda a manter uma 
certa estabilidade. 

 
Você precisa encontrar uma maneira de 
expressar seu lado espiritual. Pode ser 
expresso de diferentes maneiras, como 
compaixão, gratidão, empatia ou servir a 
sua comunidade. Também pode ser tão 
simples como pertencer a uma ideia, a um 
pensamento ou a um movimento. 

 Image by photoangel from www.freepik.com 

Encontre algo que se ajuste à sua fé ou preferências naturais, pois práticas espirituais 
consistentes e significativas evitarão que você se queime.  A espiritualidade também 
lhe dará uma razão mais profunda para fazer o que você faz. O dinheiro é essencial, 
mas você logo perceberá que é uma motivação inconstante. 

 
Exemplos de práticas espirituais 

 
Mais uma vez, não estou a defender nenhuma prática espiritual em particular. Tudo o 
que estou a fazer é partilhar ideias para que você considere por si próprio o que pode 
ou não funcionar para si. Aqui estão algumas práticas espirituais que você deve adotar 
como parte do seu estilo de vida FELS: 

 
• Meditação - Penso na meditação em termos do esforço que faço para adicionar ou 

subtrair o impacto emocional dos eventos do meu subconsciente. Você sabia que 
90% das pessoas vivem suas vidas do subconsciente e não de sua mente consciente? 
E que a mente subconsciente controla 90% do seu comportamento? 

 
A meditação é uma oportunidade para libertar emoções que você tem apegado 
a experiências negativas e que influenciarão a sua tomada de decisão todos os 
dias. Também o ajuda a estar atento ao seu ambiente e à relação que você 
tem com tudo o que o rodeia. Veja this amusing book sobre ser 10% mais feliz 
por meio da meditação! 

http://www.freepik.com/
https://www.tenpercent.com/dan-harris-books
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• Gratidão - Uma pessoa ingrata vive uma 
vida azeda! Especialmente se você sente 
que nada no seu negócio está indo do jeito 
que você pensava, fique grato pelo que 
você tem. 

 
Tome tempo para contar as coisas que estão 
indo bem e cultive um profundo sentimento 
de gratidão por essas coisas. Em tempos 
difíceis, é a maneira mais fácil de manter 
viva a esperança, e em tempos bons, é a 
melhor maneira de se manter centrado e 
concentrado. Ser grato também o ajuda a 
manter a positividade e a esperança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Image by Juanita Foucault from Pixabay 

 

Tome tempo para contar as coisas que estão indo bem e cultive um profundo 
sentimento de gratidão por essas coisas. Em tempos difíceis, é a maneira mais 
fácil de manter viva a esperança, e em tempos bons, é a melhor maneira de se 
manter centrado e concentrado. Ser grato também o ajuda a manter a 
positividade e a esperança! 

 
• Voluntariado - Pense nisso como qualquer coisa que você faça pelos outros. 

Passe tempo regularmente, digamos uma vez por mês, fazendo algo que 
beneficie outra pessoa que não você! O serviço aos outros é subestimado, e é 
realmente bom fazer algo pelos outros! Tenta empatizar com as pessoas que 
conheces e coloca-te no lugar delas. 

 
Encontre maneiras práticas e significativas de cultivar a consciência de quem você 
é, seus valores e sua bússola moral. O que quer que saia deste exercício irá ajudá-
lo a permanecer de castigo e a colher os benefícios descritos no próximo capítulo. 

 

Os benefícios da profundidade espiritual 

 
Paz - As pessoas que alcançaram uma profundidade espiritual significativa são 
super pacíficas! Eles têm um temperamento equilibrado, capaz de expressar 
gentilmente a decepção ou o prazer com compaixão e compreensão. A paz te 
permite viver uma vida que está acima das suas emoções. Para o empresário 
que vive de acordo com os princípios FELS, o seu sucesso baseia-se de facto na 
forma como gere as suas emoções. A paz é como um navegador e o que é o seu 
instinto. Com a prática, você vai descobrir que sempre tomará a decisão que 
lhe traz paz e evitará aquela que provavelmente lhe roubará a paz. 

 
Coragem- Ela separa o joio do trigo :) Normalmente, um empresário não tem 
medo do risco. Atreve-se a ter grandes sonhos e a tomar decisões ousadas. Mas 
você não pode encontrar coragem se não tomar tempo para construir sua 
profundidade espiritual. Digamos que você não toma tempo para construir sua 
profundidade espiritual... nesse caso, todas as decisões aparentemente 
ousadas que você tomou são imprudentes, e você só teve sorte! 

 
Sabedoria- Dito de forma simples, compreensão é conhecimento aplicado 
corretamente. Isso faz sentido, não faz? Apenas por meio da sabedoria é que 
você pode tomar decisões inteligentes, equilibradas e sustentáveis. 
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Pilar 9: Uma mentalidade aberta e equilibrada 
 
 

O que isso envolve? 
 

Uma mente aberta é atraída pela novidade, lógica sadia, boa ética, equilíbrio e elegância; 

ela rejeita preconceitos, intolerância e brigas desnecessárias. 
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O empreendedorismo é uma novidade, criar coisas que não existiam antes... mas tem 

de se ser lógico. Rejeitar tudo o que tenha a ver com intolerância e quezílias. Isto irá 

torná-lo mais refinado e elegante nas soluções que conceber. 

 
Mantenha-se concentrado no equilíbrio e na elegância. Você gosta de um artista. Os 

artistas são imparciais e veem apenas beleza e simetria em tudo. As suas mentes 

abertas e criativas permitem-lhes pensar em como equilibrar as coisas, os desenhos, as 

cores e produzir arte cativante. 

 
Como podemos manter uma atitude de abertura e equilíbrio? 

• Entre uma mentalidade de crescimento e uma mentalidade fixa – Fomente 

uma mentalidade de ousadia e aceitação de desafios, fazendo todos os 

esforços para que as coisas sejam feitas. Aprenda a celebrar os seus fracassos, 

aceite comentários difíceis e rejeite quaisquer pensamentos negativos que 

possam surgir. 

 
• Ouça mais do que fala – Já ouviu a frase "ouça mais e fale menos"? Bem, 

abertura e equilíbrio só podem ser alcançados se você puder realmente 

fazer isso! Você precisa ser capaz de ouvir as pessoas em vez de responder 

rapidamente ao que elas têm a dizer. Ouça profundamente para 

compreender os seus pensamentos e sentimentos. 

 

Rejeitar preconceitos – Tire um tempo para introspecção e pergunte-se: "Quais 

são os meus preconceitos na minha carreira, relacionamentos e associações? O 
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preconceito pode levá-lo a estereotipar, ou seja, a atribuir comportamentos 

ou qualidades a um grupo particular de pessoas. Os tipos de preconceitos 

incluem preferências sexuais, religiosas, raciais e culturais, entre outros. A 

adopção do método FELS irá ajudá-lo a livrar-se de alguns dos seus 

preconceitos. Para se livrar dos seus preconceitos, você precisa ampliar sua 

perspectiva, o que você pode fazer mantendo sua aprendizagem contínua, 

viagens exploratórias e profundidade espiritual. Para saber mais sobre estes 

conceitos importantes, leia este artigo da FELS . 

 
• Boa ética  – Ter um alto nível de moral é outra 

forma de criar equilíbrio. Com uma boa ética, 

você não terá que lutar consigo mesmo ou com os 

outros por uma decisão, porque você já sabe o que 

precisa ser feito. A ética também é uma 

característica chave da liderança... fazendo a 

coisa certa no momento certo e para o bem maior 

da humanidade. 

 
• Procure opiniões diversasProcure opiniões diversas – Às vezes você pode ser 

uma equipe tão unida que você começa a ver as coisas da mesma maneira. 

Para evitar perder o equilíbrio, é essencial buscar opiniões diversas de pessoas 

fora de sua equipe. Para alcançar o equilíbrio em sua equipe, considere 

assumir o papel daquele chefe que sempre desafia a equipe a pensar fora da 

caixa. 

 
• Esteja à vontade com seus erros - sejam eles seus ou dos outros, esteja 

sempre à vontade com os erros. Dentro da sua equipa, recompense as pessoas 

que se esforçam por procurar novas oportunidades ou tentar novas formas de 

fazer as coisas, mesmo que elas falhem no início. Aplique o mesmo princípio a 

si mesmo, sendo paciente consigo mesmo quando você tenta coisas novas e 

elas não funcionam como planejado. 

 

Os benefícios da abertura e do equilíbrio 

Você se torna mais receptivo a boas ideias - Você não tem que tirar a próxima 
grande ideia da lua! Tudo o que você tem que fazer é estar aberto para 
perceber e agir sobre as oportunidades ao seu redor. O equilíbrio, por outro 
lado, é domar os seus próprios desejos e excessos. É o que lhe permite tomar 
decisões inteligentes e é um exercício de sabedoria. 

 
Você pode construir e manter uma equipe vencedora – As pessoas respeitam os 
líderes que são respeitosos e têm uma atitude aberta e equilibrada. Com este 
tipo de mentalidade, você não só terá uma grande equipe, mas será capaz de 
motivá-los a longo prazo em direção a um objetivo comum. 

 
Você se tornará mais confiável - você se tornará – totalmente comprometido 
com aqueles ao seu redor. Você também estará confiante para tomar decisões, 
forjar novas parcerias e assim por diante, porque estará acostumado a tomar 
decisões inteligentes e sábias, que servirão como prova. 

 
Seja um mediador imparcial de desacordos – Se houver um desacordo dentro 
de sua equipe ou diretoria, aqueles ao seu redor confiarão em você como um 
árbitro imparcial das diferenças. Você estará no centro do seu negócio 
enquanto todos confidenciam suas ideias, vulnerabilidades e medos em você. 

https://my-fels.life/2020/09/04/keeping-an-open-mind-how-to-reduce-implicit-biases/


30 | The Flourishing Entrepreneurial Lifestyle  

 
 
 

 

Pilar 10: Diversos passatempos e atividades 
 
 

O que isso envolve? 
 

Uma variedade de passatempos e atividades pode levar a mente a maiores alturas, e 
também oferecer-lhe novas inspirações fora das suas tarefas habituais. Um pouco de 
diversão também não faz mal! 

 
Isso pode ser feito de qualquer forma; por exemplo, fiz alguns esportes radicais que me 
tiram da minha zona de conforto... Já fiz saltos de base, já pilotei um avião pequeno e 
já fiz paraquedismo interior. 

 
Qualquer coisa que você faça que proporcione uma distração positiva e o estique um 

pouco, pode ajudar. Tira-te da tua zona de conforto e permite que você se sinta 

inspirado! Muitos empresários encontram soluções fazendo algo completamente fora da 

sua rotina normal de negócios e, às vezes, recolhendo novas ideias criativas do próprio 

negócio. 

 
Exemplos de passatempos e atividades diversificados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Atividades físicas - Qualquer coisa que o envolva fisicamente deve ser 
incorporada no seu estilo de vida. Desportos divertidos como o karting, voar 
num pequeno avião, correr e outras atividades aventureiras são úteis para 
fazer fluir a sua energia. 

 
• Desafios de resistência – Alguma vez se ensopou numa banheira cheia de água 

gelada? Ou segurou uma tábua durante 10 minutos? Atividades de resistência 
(feitas com cuidado) podem ajudá-lo a construir a força física e mental que 
você precisa como empresário. 
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• Apreciação das artes – Há muita beleza e elegância nas artes! Mergulhar em 
qualquer forma de arte, por exemplo, visitar museus, ver teatro de arte ou 
mesmo aprender ou tocar um instrumento musical... Tudo isso tem um efeito 
calmante e ajuda a clarear a mente. 

 
• Entretenimento eletrônico – As distrações também podem ocorrer dentro de 

casa. Computadores, vídeos e jogos de computador, por exemplo, 
especialmente aqueles em que tens de procurar coisas ou resolver puzzles 
(não aqueles em que tens de disparar sem pensar), podem ajudar-te a 
desenvolver concentração e precisão ao mesmo tempo que oferecem novas 
perspectivas na resolução de problemas. 

 
• Voluntariado - Pense nisso como qualquer coisa que você faça por outras 

pessoas. Passe tempo regularmente, digamos uma vez por mês, fazendo algo 
que beneficie outra pessoa que não você! O serviço aos outros é subestimado 
porque é bom fazer algo pelos outros. 

 
Exemplos de empresários com diversos passatempos e atividades 

 
Tim Ferris – Toda semana, Tim toma um tempo para aprender uma nova habilidade e 
depois a ensina ao seu público em um show que ele chama de Tim Ferris Experiment. 
Ele dedicou tempo para aprender Jujitsu, motociclismo, pôquer profissional e bateria, 
entre outras coisas. Que ótima maneira de manter nossas mentes estimuladas e 
engajadas, certo? 

 
Lewis Howes – Ele é um renomado atleta de handebol, figura pública e empresário. 
Além de ser um atleta, Howes é um banhista de gelo banhista de gelo, uma atividade 
conhecida por melhorar a resistência física e mental. 

 
Os benefícios de uma variedade de passatempos e atividades 

Melhora a criatividade – A propósito, você só é tão impressionante quanto as 
atividades que faz. Vamos assumir que tudo o que fazes é ver televisão o dia 

todo. Nesse caso, você provavelmente é desinteressante ☹. Mas para se 

tornar excitante e desenvolver ideias criativas, arranje tempo para fazer 
coisas excitantes! 

 
Aumenta a produtividade – A energia para ser produtivo aumenta cada vez 
mais quando você gasta energia fazendo atividades divertidas e envolventes. 
Experimenta. Quando você está preso a um projeto ou problema e não 
consegue fazer nenhum progresso significativo, saia e faça algo divertido, 
emocionante e que lhe dará um impulso. Nove em cada dez vezes, quando 
você voltar ao seu projeto, você terá energia e ideias renovadas para dar um 
pontapé em alta! 

 
Nestas páginas você pode ver algumas das atividades paralelas que eu faço que 
aparentemente não estão relacionadas ao meu trabalho!  Você também pode acessar 
minha coleção global e rara de música e alguns dos meus outros passatempos 
multimídia. 

 
 
 
 

https://tim.blog/
https://tim.blog/tv/
https://tim.blog/tv/
https://lewishowes.com/
https://www.instagram.com/p/CEKgbaOgCki/
https://aimankabli.com/memories/


 

 


