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Se você não tem um plano, você se tornará parte do plano
de outra pessoa. 

Ao falhar no planejamento, você está planejando falhar. 
Planejar sua vida é extremamente importante. 

Essa é a sua vida. Ela é limitada. E você só tem uma. Então
é melhor você fazer valer a pena! 

Com 2021 chegando, agora é o momento perfeito para
planejar, para refletir sobre 2020 e pensar sobre qual é o
seu propósito aqui na Terra. 

Este episódio mostra como criar o plano definitivo para o
seu futuro. Pessoalmente e nos negócios. 

Também inclui aqui 3 ferramentas que você pode usar
imediata e gratuitamente.

Espero que 2021 seja o melhor ano da sua vida, mas para
isso precisamos fazer o trabalho!

Vamos lá!

INTRODUÇÃO
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Uma breve explicação sobre as ferramentas

Neste caderno eu quero te dar algumas ferramentas para
planejar o ano de 2021. O momento é perfeito para isso
agora porque estamos próximos da virada. É um bom mo-
mento para começar a refletir sobre o ano que passou e
sobre o que está por vir e pensar: o que queremos alcançar
nesse ano? 

Vou mostrar algumas boas maneiras de fazer isso, como
passar por um processo, refletir, pensar sobre o que você
deseja alcançar e, em seguida, também vou lhe dar algu-
mas ferramentas que você pode usar para realmente colo-
car isso em prática e implementar, para que você possa
realmente alcançar o que deseja ou o que planeja, porque
não se trata apenas de planejar, é planejar e alcançar. 

A razão pela qual eu trago isso pra você é que eu descobri
que nós podemos basicamente criar nosso próprio mundo. 

Agora, muitas pessoas simplesmente saem e vivem cada
dia em um mundo que foi feito e construído por outras
pessoas, mas nunca pensam em criar seu próprio mundo. 

COMECE POR AQUI
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Os grandes mestres, não importa a área de atuação, criam
seu próprio mundo. Seja nos esportes, negócios, artes...

Quando você começa a fazer isso, a vida fica muito diverti-
da e recompensadora.

A maneira de criar seu próprio mundo é basicamente co-
meçar a partir da visão macro e ampla, definindo o futuro
que você deseja daqui a 10, 20, 30 anos ou mais e, em
seguida, fazer a engenharia reversa até o dia de hoje, tra-
zendo até as pequenas tarefas que você precisa concluir
para tornar essa meta macro de longo prazo realidade. 

É uma verdadeira arte e habilidade ser capaz de fazer isso
acontecer, ser capaz de pensar tão longe, trazer de volta
para o dia de hoje e executar.
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A primeira ferramenta é a de “visão, missão e princípios”.
Vou mostrar como você pode defini-los. Vou dar também
alguns exemplos.

A segunda é o Calendário Guerra. Esta é uma ferramenta
que você pode usar para planejar suas ações para o novo
ano, traçar suas principais iniciativas e  então executá-las e
monitorá-las dia a dia. 

A terceira é a ferramenta de criação de bons hábitos. Uma
ferramenta do livro de Charles Duhhig que é muito simples
e útil.

Essas 3 ferramentas juntas, se usadas por você durante o
ano de 2021, serão capazes de fazê-lo alcançar tudo o que
planejar e desejar para esse ano!

Na aula #09 eu explico como usar cada uma delas, então se
você não viu a Hora do Mentor #09 assista agora mesmo a
gravação pra saber como usar as ferramentas das próximas
páginas.

Dito isso, vamos às ferramentas =)
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Visão, missão e princípios

Por que você e seu negócio existem? Será que é apenas
com o propósito de ganhar dinheiro?

Este é um verdadeiro teste ácido de propósito de um
negócio.

Se você quer que você e seu negócio tenham sucesso, o
propósito precisa ser importante para você e para outras
pessoas.

Isso tem que significar alguma coisa!

Responda as perguntas abaixo, para te ajudar a definir a
visão, missão e princípios do seu negócio.

Se você ainda não tem um negócio, mas quer viver do
seu conhecimento, então escreva sobre como você quer
que seja no futuro.

Agora vamos a cada uma delas.

FERRAMENTA #1
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Por que você precisa fazer alguma coisa?

Comece definindo o problema que você vê no mundo,
quem o vivencia, por que é importante e porque você se
sente compelido a consertá-lo.
Descreva o problema abaixo:

PROBLEMA
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Onde você quer ir?

Sua declaração de visão dá a direção do negócio. É o futuro
do negócio, que então fornece o propósito. A declaração
de visão é sobre o que você deseja se tornar. É uma aspira-
ção. Escreva sua visão abaixo:

VISÃO
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Como você pretende chegar lá?

Sua declaração de missão fala sobre como você chegará
onde deseja estar no futuro. Está mais embasado na reali-
dade de hoje, objetivos e ações imediatas. Escreva sua
missão abaixo:

MISSÃO
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Quais as crenças fundamentais em sua filosofia de vida e
visão de mundo?

Seus princípios são as verdades fundamentais que servem
de base para você e seus (atuais ou futuros) clientes.
Declare seus princípios abaixo:

PRINCÍPIOS
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Da Visão, Missão e Princípios de Algumas Empresas

Para ajudá-lo a formar sua própria visão, missão e princípios,
incluí algumas das empresas mais bem-sucedidas do mundo
como exemplos. Como você verá, ousadia e clareza de pro-
pósito são diretamente correlacionado ao sucesso. Se você
vai pensar, também pode pensar GRANDE!

1. APPLE

Problema: os computadores são complexos, feios, caros,
não intuitivos e usados   apenas por cientistas em grandes
corporações. Eles devem estar disponíveis para todos.

Visão: Contribuir criando ferramentas para a mente que
avançam a humanidade.

Missão: Fazer produtos simples, intuitivos e bonitos que
qualquer pessoa pode usar para aprender sobre e se ex-
pressar.

Princípios: Faça ótimos produtos, simplicidade, diga não,
colabore, seja acessível, controle toda a experiência do
usuário, inove, nunca se contente com nada menos do que
a excelência.

EXEMPLOS
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2. MICROSOFT

Problema: os computadores são caros, complexos e fora
do alcance da pessoa média.

Visão: Capacitar todas as pessoas e organizações do plane-
ta para alcançar MAIS.

Missão: Um computador em cada mesa e em cada casa.

Princípios: integridade, honestidade, franqueza, excelência
pessoal, autocrítica construtiva, auto-aperfeiçoamento
contínuo e respeito mútuo.

3. GOOGLE

Problema: as informações do mundo estão desorganizadas
e fora de alcance.

Visão: Fornecer acesso às informações do mundo em um clique.

Missão: Organizar a informação mundial e torná-la univer-
salmente acessível / útil.

Princípios: concentre-se no usuário e tudo o mais se seguirá,
é melhor fazer uma coisa realmente muito bem, rápido é
melhor do que lento, você pode ganhar dinheiro sem fazer
o mal, sempre há mais informações por aí, a necessidade
de informação ultrapassa todas as fronteiras, você pode ser
sério sem terno, ótimo simplesmente não é o suficiente.
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4. TESLA

Problema: os carros a gasolina estão poluindo a Terra

Visão: Criar a empresa automotiva mais atraente do século
21, dirigindo a transição do mundo para veículos elétricos.

Missão: acelerar a transição do mundo para a energia sus-
tentável, tornando o carro mais emocionante do mundo,
que é elétrico.

Princípios: agir rápido, fazer o impossível, inovar constante-
mente, pensar como donos.

5. AMAZON

Problema: Pesquisar, comprar e receber produtos online é
um processo lento e doloroso.

Visão: Ser a empresa mais centrada no cliente da Terra, on-
de os clientes podem encontrar e descobrir tudo o que eles
possam querer comprar online.

Missão: Nos esforçamos para oferecer aos nossos clientes
os preços mais baixos possíveis e os melhores produtos e
serviços disponíveis, além da maior comodidade.

Princípios: obsessão do cliente, inventar e simplificar, acer-
tar muito, contratar e desenvolver o melhor, insistir nos pa-
drões mais elevados, pensar grande, ganhar a confiança
dos outros, mergulhar fundo, ter firmeza, discordar e se
comprometer, entregar resultados.
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6. UBER

Problema: o transporte não é confiável, simples e disponível
em todos os lugares.

Visão: Transporte tão confiável quanto água corrente, em
qualquer lugar para todos

Missão: Transporte mais inteligente com menos carros e
maior acesso. Transporte que é mais seguro, mais barato e
mais confiável; transporte que cria mais empregos, oportu-
nidades e maiores rendimentos para os motoristas.

Princípios: Obcecado pelo cliente, trabalhar incansavelmen-
te, surpreender e encantar os usuários, fazer sacrifícios de
curto prazo para lealdade de longo prazo, contemplar as
diferenças, se destacar da média, dar boas-vindas à diversi-
dade, ouvir opiniões e abordagens diferentes.

7. BMIND

Problema: Fazer faculdade e trabalhar das 08h as 18h é
entediante, e nenhum negócio no Brasil mostra da forma
correta como começar um negócio do zero e viver do 
conhecimento.

Visão: Ser a empresa de negócios de conhecimento mais
orientada para resultados do Brasil, onde pessoas comuns
podem começar seu próprio negócio, de qualquer lugar,
em qualquer nicho.
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7. BMIND

Missão: ajudar qualquer pessoa, em qualquer lugar, a come-
çar um negócio do qual possa viver do seu conhecimento.

Princípios:
> Obsessão pela experiência do aluno;
> Orientação para resultados;
> Pensamento de longo prazo;
> Apostas ousadas;
> Transparência radical
> Ser enxuto e frugal (restrições geram desenvoltura);
> Padrões extremamente altos (grande nem de longe é
bom o suficiente);
> O sucesso de nossos clientes é nosso sucesso;
> Simplicidade (menos é mais)
> Foco é tudo (fazer menos e melhor);
> Questionar tudo e não manter nada em segredo;
> Pensar e agir como donos;
> Autoridade não significa nada;
> Dê tudo de si, ou vá para casa.
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Calendário de Guerra 2021

Agora vamos falar sobre a ferramenta número 2, o calendá-
rio de guerra. 

Agora que definimos sua visão, missão e princípios, você
tem um sistema de crenças, uma filosofia e uma visão de
mundo, e também conhece o problema que está atacando
e conhece o futuro que deseja criar.

Então agora, você tem um propósito real, mas o propósito
não é suficiente. Tem que ser executado, tem que haver
ação para que sua visão se realize.

Pessoas que apenas pensam sobre as coisas e não agem,
nunca entendem essas coisas e entram num estado de ilu-
são sem resultados práticos pra mostrar.

Não acredito na lei da atração, a maneira como as pessoas
pensam que você pode simplesmente pensar em algo,
manter em sua mente e isso se tornará realidade. 

Mas se eu pensar em algo, mantiver em minha mente e, em
seguida, agir em direção a alcançar o resultado, sempre
acontece. 

FERRAMENTA #2
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Se você fizer um teste, e na primeira vez pensar simples-
mente sobre algo e esperar acontecer. Na segunda vez
pensar, agir e ver o resultado. Você vai rapidamente perce-
ber que a segunda abordagem da mais resultado.

Eu acredito na lei da ação !! 

Não me entenda errado, pensar e colocar na sua mente o
que deseja é tão importante quanto, mas a ação em
direção às metas é primordial!

Por isso esse calendário de Guerra vai te ajudar. 

Com ele você vai estabelecer as ações pro ano todo e vai
poder dar um zoom nos meses, semanas e dias para saber
o que precisa ser executado a cada dia para que os objeti-
vos Macro sejam alcançados.

Você tem uma aba/painel que mostra todos os meses e
você tem depois mês a mês e semana a semana em zoom
para que você possa marcas as atividades a serem execu-
tadas.

Você dessa forma vai gastar menos energia pensando no
que deve ser feito e também vai poder ter um acompanha-
mento ao longo dos meses para saber como está o anda-
mento das ações e resultados. 
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Clique na imagem abaixo, ou no link embaixo da imagem,
para poder acessar o seu calendário.

Ele é um arquivo do Microsoft Excel, e você precisa desse
aplicativo para abri-lo.

Link: https://links.bmind.com.br/calendario2021

https://links.bmind.com.br/calendario2021
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Gatilho > Ação > Recompensa

Saber o que quer alcançar e planejar de forma correta é um
grande passo, mas você vai precisar de consistência para
que o planejamento seja executado.

O segredo para ser consistente é transformar as coisas im-
portantes que precisam ser feitas em hábitos! 

Essa simples ferramenta vai te ajudar a formar bons hábitos.

Ela é ensinada no livro O Poder do Hábito, de
Charles Duhigg, 

Esse livro explica que a forma como nosso cérebro forma
hábitos é baseada em três coisas, um gatilho, uma ação e
uma recompensa.

Portanto, um gatilho é apenas algo que nos dispara ou nos
sinaliza que precisamos realizar essa ação. Portanto, um
gatilho pode ser acordar logo de manhã. Isso é um gatilho,
e outro gatilho pode ser um despertador ou qualquer coisa
que nos lembre de que algo precisa ser feito. Pode ser um
momento do dia, ou pode ser um som ou um alarme ou
algo assim.

FERRAMENTA #3
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Um bom experimento científico que mostra como isso fun-
ciona é o dos cachorros de Pavlov. Um experimento cientí-
fico bem antigo que funcionava mais ou menos assim:

Pavlov tinha um cachorro, e ele ligava uma campainha, e
então ele alimentava o cachorro com um pouco de comida,
e ele fazia isso várias vezes, e então, eventualmente, se ele
tocasse a campainha e não desse a comida ao cachorro, o
cachorro apenas ficava sentado, salivando, esperando pela
comida porque o cachorro havia associado aquele estímulo,
que era a campainha, a receber comida.

Então, o cachorro estava começando a formar um hábito, e
é isso que nós como animais também fazemos.

Seu nome é um gatilho muito forte por exemplo. Se alguém
falar seu nome você tende a virar o pescoço rapidamente
procurando identificar a pessoa e responde-la, sem nem
mesmo raciocinar sobre.

Então, se você quiser criar um hábito, precisa primeiro
pensar qual será o meu gatilho? 

Será uma hora do dia? Um alarme? Um momento específico
que sempre se repete no seu dia a dia?

Mas depois do gatilho vem a ação, e a ação é quando você
realmente faz a coisa. 
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Você determina o gatilho e assim que ele “disparar” você
vai executar a ação.

E por último temos a recompensa, que é o que você dá a si
mesmo depois de completar a ação, porque você quer dar
ao seu cérebro uma recompensa para que ele possa asso-
ciar a ação com essa recompensa e dessa forma liberar
uma sensação boa de prazer.

É assim que funciona. 

E você deve se dar um presentinho, que não precisa ser
extravagante nem nada. 

Eu usei muito como recompensa o meu café.

Eu adoro café, e eu precisava executar algumas abordagens
à clientes diariamente para gerar oportunidades de vendas
no início do meu negócio.

Então eu coloquei como gatilho meu despertador, então eu
executava abordagens inbox em redes sociais de seguido-
res e pessoas que participavam de grupos no facebook por
1 hora, e na sequência eu tomava um bom café.

Esse hábito executado por 30 dias me gerou uma receita
muito boa logo de cara quando comecei e me permitiu
alavancar rapidamente meu negócio.



AULA AO VIVO TODA 4ª FEIRA - 19h 2020

23

Simples, mas efetivo! Aqui embaixo você tem essa simples
ferramenta pra usar.

Defina quais hábitos você precisa criar para conseguir
executar seu planejamento e crie gatilho-ação-recompensa
para cada um.

GATILHO:

AÇÃO:

RECOMPENSA:

GATILHO

+/- FEEDBACK

AÇÃO RECOMPENSA
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01 - Todos os cadernos da HORA DO MENTOR possuem uma
senha, nós fazemos isso para que as pessoas tenham consciência
da importância da aula AO VIVO, como parte fundamental na hora
de você se desenvolver como mentor.

02 - Como cada aula possui uma senha diferente, sugerimos que 
você renomeio este arquivo, colocando a senha no final do nome.

Ex: renomeie este arquivo de Hora_do_Mentor_-_LIVE_009 para
Hora do Mentor - Live 097 - Senha - 2021

Assim você não terá problemas em reabrir este PDF, pois a senha
está descrita no próprio arquivo

03 - Use o site https://smallpdf.com/pt/editar-pdf para editar este
documento, escrevendo as tarefas no próprio PDF, evitando assim
ter que imprimir todas as folhas.

DICAS FINAIS
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*CLIQUE NAS LOGOS ACIMA PARA SER DIRECIONADO

https://www.youtube.com/c/BmindVivadoSeuConhecimento?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/thiagogermano.bmind/
https://t.me/thiagogermano
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