Faça o download ou leia online Nada Easy Tallis Gomes , Sempre desconfie das fórmulas mágicas! Nestas páginas, você conhecerá a
realidade de quem tenta fazer com que uma start-up dê certo no Brasil. Tirar uma...

Ler Livro Online Nada Easy Tallis Gomes
Faça o download ou leia online Nada Easy Tallis Gomes ,
Sempre desconfie das fórmulas mágicas! Nestas páginas,
você conhecerá a realidade de quem tenta fazer com que uma
start-up dê certo no Brasil.
Tirar uma ideia do papel é uma arte; fazer isso em um cenário
hostil como o mercado brasileiro, é quase impossível. Escalar
seu negócio, crescer exponencialmente é o sonho de todo
empreendedor, porém, como fazer isso?
Neste livro, Tallis Gomes, fundador da Easy Taxi e da Singu,
apresenta o passo a passo das etapas para validar de forma
correta a sua ideia, abrir seu empreendimento e fazê-lo
crescer, sem desperdiçar tempo e recurso produzindo algo
pelo qual as pessoas não pagariam. Tallis mostra que assim
como ele conseguiu se tornar um empreendedor bemsucedido apesar de vir de uma origem muito pobre, uma
cidade pequena e de não ter concluído a faculdade, você
também pode criar um negócio de sucesso se tiver a coragem
e a disciplina necessária para tanto.
Aqui você vai aprender:
- Como ter uma ideia viável
- Como transformar sua ideia em produto
- Como construir seu time
- Como se proteger juridicamente
- Como levantar capital na realidade brasileira
- Como escalar seu negócio
- Qual é a hora de vender a empresa
Tome posse das lições de quem já foi listado pela revista Forbes como um dos 30 jovens mais
transformadores do Brasil, eleito o Young Leader of The Year nos EUA e eleito pelo MIT um dos
jovens mais inovadores do país.
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Faça o download ou leia online Nada Easy Tallis Gomes , The regular type of help
documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because nada easy are considered unsuitable to
get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your nada easy so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
nada easy are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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