
 



É  possível fazer de seu pequeno negócio um 
sucesso...

Mesmo sem dinheiro, mesmo começando do zero, 
mesmo sem você entender nada de negócios...

Sem ter que contratar consultores, sem ter que estudar 
anos, sem ter que trabalhar 14 horas por dia...

Eu descobri COMO... E vou começar a te 
REVELAR agora!

Andrea Jackson









COMO FAZER UMA ESTRATÉGIA 
PARA SEU PEQUENO NEGÓCIO

Para maiores detalhes, eu tenho um 
VÍDEO TREINAMENTO GRÁTIS.

- Passo a passo muito simples;
- Aplicado aqui nos Estados Unidos; 
- Copiado em todo mundo;
- Eu aplico no meu próprio negócio;
- Trará  muito impacto para seu 

negócio também, garantido!

PARA TER UMA 
VAGA, CLIQUE 

NO BOTÃO 
ABAIXO!

QUERO MINHA 
VAGA!

http://andreajackson.com.br/maratona/
http://andreajackson.com.br/maratona/
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Neste primeiro passo você vai tentar 
responder de forma mais específica 
possível uma pergunta chave e que vai 
servir de guia para todas as suas 
decisões dentro do negócio: por que 
seu negócio existe? Isto significa que 
você tem que ter muito claro na sua 
mente porque as pessoas comprariam 
de você e quais são os problemas das 
pessoas que seu negócio ajudaria a 
resolver... Ou que necessidades as 
pessoas têm e que seu negócio vai 
ajudar a satisfazer. 

Também nessa parte da avaliação você 
precisa descobrir quem é seu cliente: 
onde ele está, o que ele deseja, como 
ele é atraído e outras informações 
relevantes sobre ele.
Este passo 1 vai te ajudar a ter mais 
claro na sua mente o que é seu 
negócio e onde você quer chegar com 
ele. Vai te ajudar e traçar a missão do 
seu negócio, que produtos ou serviços 
exatamente você deve comercializar, 
como você vai estruturar seu negócio e 
outras coisas fundamentais.
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Mesmo que você ainda não tenha 
oficialmente aberto seu negócio, você 
também precisa fazer este passo 2. 
Entender onde está seu negócio agora 
significa que você precisa descobrir 4 
informações importantes e que vão 
servir de base para a sua estratégia e 
todo o seu negócio:
- Os pontos fortes do seu negócio
- Os pontos fracos do seu negócio
- As ameaças do mercado (ou nicho)
- As oportunidades do mercado (ou 
nicho)

Sobre os pontos fortes e fracos, eu 
descobri aqui nos Estados Unidos uma 
lista de perguntas que uma vez 
respondidas, te ajudam a ter todas as 
respostas que você precisa para fazer 
este passo 2. 
Deixa eu te dar 2 exemplos:
- O que é mais lucrativo? Aqui você 
vai analisar se não está perdendo 
tempo e dinheiro vendendo algo que 
não dá lucro, quando você deveria se 
concentrar apenas no que realmente 
dá. 
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- De onde você compra matéria 
prima? Responder a esta pergunta vai 
te ajudar a analisar se está valendo a 
pena adquirir matéria prima de onde 
você compra ou se não é melhor 
pesquisar outros fornecedores com 
preço mais baixo ou melhor qualidade. 
Porque saber diminuir o custo do 
produto ou serviço é um dos grandes 
segredos para aumentar lucro, anota 
isso aí. Uma das principais metas do 
seu negócio sempre tem que ser a de 
baixar custos de produção, tá bom?

Este passo 2 vai te ajudar a entender o 
quebra-cabeças do seu negócio.  Isso 
significa que você vai saber 
exatamente quais são as peças do seu 
quebra-cabeças que já estão 
encaixadas (que são suas forças) e as 
peças que você ainda não encaixou 
(que  são suas fraquezas). Veja que 
cada peça que você não encaixou 
representa um buraco, uma lacuna no 
seu negócio, e temos que resolver isso 
nos passos adiante. Então vamos 
continuar.
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Será que não vale mais a pena se concentrar naquilo que realmente 
dá lucro e eliminar o que não dá... ou dá pouco lucro?
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Será que não existe um fornecedor que forneça matéria prima ou produtos 
de revenda mais baratos? Lembre-se de que baixar custo é aumentar lucro!

Página 17



Depois de responder a lista de perguntas sobre os pontos fortes e fracos 
do seu negócio, bem como as oportunidades e ameaças do mercado, 
você saberá exatamente onde estão as forças e fraquezas do seu negócio.
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Agora que você já descobriu por que 
seu negócio existe, informações muito 
importantes sobre seus clientes, quais 
os pontos fortes e fracos do seu 
negócio e quais as ameaças e 
oportunidades do seu mercado, agora 
sim, você vai ter informações 
suficientes para traçar a sua rota para o 
sucesso, ou seja, sua estratégia.
Agora é o seguinte: para cada lacuna 
do seu negócio, você vai estabelecer 
objetivos e metas para que em breve 
estas peças estejam todas encaixadas.

Por exemplo, vamos pegar a pergunta 
“De onde você compra matéria 
prima”. Vamos supor que você chegou 
a conclusão que seu fornecedor está te 
cobrando caro demais. Então, seu 
objetivo vai ser “Diminuir custo de 
produção em 40%”. Suas metas podem 
ser, por exemplo: Meta 1 - fazer uma 
lista de pelo menos 50 possíveis 
fornecedores no Brasil. 
E a mesma coisa você vai fazer para 
todas as lacunas que foram levantadas 
lá no passo 2.
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Para cada lacuna do seu negócio (fraqueza) você irá traçar pelo menos 
1 objetivo e estes objetivos deverão ser desdobrados em metas.
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Faça o mesmo para cada lacuna do seu negócio. 
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Agora que você já sabe quais objetivos 
e metas você precisa alcançar, chegou 
a hora de montar o seu Plano 
Estratégico para vencer.
Seguindo o meu método Maratona de 
Gestão, quando sua estratégia estiver 
pronta, ela vai ficar mais ou menos 
como a figura da próxima página. Veja 
que agora você tem um objetivo para 
cada lacuna do seu negócio, você tem 
metas para alcançar este objetivo, você 
tem prazos para chegar lá, você tem as 
ações que vão te levar até lá e você

tem as pessoas que vão ser 
responsáveis por cada ação (se não for 
você mesmo).
Você consegue perceber que agora 
você tem quase que um mapa da mina, 
um passo a passo simples e prático, 
que vai te guiar diretamente para onde 
você quer chegar? 
E agora você consegue entender 
porque saber fazer uma estratégia 
aumenta em muitas vezes as chances 
de um negócio alcançar o sucesso? 
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Agora, preste atenção: não significa que 
porque você tem uma estratégia que você vai 
chegar onde você quer. A estratégia é muito 
importante, sem dúvida, mas não é tudo. Se 
você não sabe tirar seu plano do papel e 
fazer ele realmente acontecer, não tem 
estratégia bem montada que funcione. Por 
isso, no meu treinamento Maratona de 
Gestão existe um capítulo que fala 
justamente sobre isso, sobre como fazer sua 
estratégia realmente acontecer na prática, de 
como garantir que tudo o que está na 
estratégia vai realmente dar certo. 
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COMO FAZER UMA ESTRATÉGIA 
PARA SEU PEQUENO NEGÓCIO

Para maiores detalhes, eu tenho um 
VÍDEO TREINAMENTO GRÁTIS.

- Passo a passo muito simples;
- Aplicado aqui nos Estados Unidos; 
- Copiado em todo mundo;
- Eu aplico no meu próprio negócio;
- Trará  muito impacto para seu 

negócio também, garantido!

PARA TER 
ACESSO, CLIQUE 

NO BOTÃO 
ABAIXO!

QUERO TER 
ACESSO!

http://andreajackson.com.br/maratona/
http://andreajackson.com.br/maratona/


Me faz um favor...

Mande um e-mail para mim e me conte o que você achou deste 
conteúdo e se conseguiu aplicar em seu negócio. 
Eu vou adorar ouvir sua história e comentários.

contato@andreajackson.com.br



Quer receber mais 
conteúdos como este?

Siga-me no Facebook
Assista conteúdos em 

vídeo no Youtube
E-mail para 

contato@andreajackson.com.
br

https://www.youtube.com/channel/UCOK0r0fD5gUiN5Ic42sTbYg
mailto:contato@andreajackson.com.br
https://www.facebook.com/conapem/
https://www.youtube.com/channel/UCOK0r0fD5gUiN5Ic42sTbYg
mailto:contato@andreajackson.com.br
mailto:contato@andreajackson.com.br
https://www.facebook.com/conapem/

