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PROGRAMA SONHOS REAIS SERASA EXPERIAN - SAÚDE FINANCEIRA PARA MICROEMPREENDEDORES

Chegou o momento mais prazeroso de todos!! Pensar de que forma investir em você e no seu 
negócio!

É isso aí, chegou a hora de elaborar o PLANO DE MELHORIA! Para isso, resgate todas 
aquelas ações que você pensou e registrou ao longo dos encontros de capacitação (facebook, 
planos de ação, Índice de Inclusão Empreendedora entre outros) e pense em novas, tendo 
sempre em vista, o que elas vão trazer de melhoria, inclusive financeiramente. Isso mesmo! 
Você vai quantificar, para cada ação, qual vai ser o retorno financeiro para seu negócio.

Lembre-se das ações que não envolvem gasto de dinheiro também!

Três coisas muito importantes devem ficar claras para a elaboração deste Plano de Melhoria:

1. O Plano deve prever investimento de até R$3.500,00 na compra de equipamentos 
e/ou insumos para seu negócio. Ultrapassando este valor, você deverá sinalizar quais itens 
foram escolhidos para serem comprados com o valor acima, no caso de ser selecionado nesta 
fase final.

2. No valor de cada item solicitado você deve incluir todos os custos para que o item 
seja implantado no seu negócio. Por isso, quando for pensar nos itens de compra, lembre-se 
de pesquisar quais outros custos serão gerados para que, sendo selecionado, consigamos 
realmente atender à sua solicitação. Veja alguns exemplos:

a. Para a compra de um equipamento, você deve incluir a taxa de entrega.

b. Para reformas, além dos materiais deve estar incluso mão de obra, arquiteto/
engenheiro, se for o caso...  

c. Impostos

d. Outros

3. Entende-se como insumos e/ou equipamentos:

a. maquinários;

b. equipamentos;

c. serviços de reforma;

d. materiais de escritório;
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e. matéria-prima;

f. mobiliário e;

g. cursos de aperfeiçoamento.

Muito bem, vamos agora explicar o preenchimento do Plano de Melhoria! Ele deverá ser 
preenchido pela internet, mas você pode fazer um rascunho em casa, com a ajuda de pessoas 
ou de seu mentor, caso tenha solicitado um, utilizando o exemplo ao final deste documento.

No Formulário você encontrará 6 colunas. Explicaremos cada uma abaixo.

Coluna 1. Ação: Aqui você deve descrever a ação que será executada. Você deverá selecionar 
no mínimo 2 e no máximo 4 ações de cada atividade descrita e exemplificada abaixo, definidas 
durante os encontros de capacitação. 

• Sonho Precificado (2º encontro): para uma costureira pode ser a comprar uma máquina de 
costura para aumentar a produtividade da oficina. É importante, para o caso de insumos 
e equipamentos ter o item especificado (1 Máquina de Costura Industrial Ponto Fixo com 
1 Agulha Modelo SS9800W).

• Análise financeira (3º encontro 3): renegociar a dívida de IPTU; reduzir o aluguel de R$ 
2.500,00 para R$ 2.000,00; reduzir vendas fiadas avisando aos clientes e colocando placa 
de “não vendemos fiado”.

• Quem conheço - IIE (6º encontro): pesquisar novos fornecedores de bebida com 
conhecidos que também possuem bar e com colegas de turma; participar do Encontro de 
Integração Nacional do Crescer e Vencer

• O que sei – IIE (6º encontro): fazer curso de modelagem no Senac; se inscrever no curso 
supletivo do bairro; pesquisar conteúdos na Plataforma Tamo Junto e no Sebrae sobre 
vendas.

• Quem sou – IIE (6º encontro): fazer um curso de teatro para diminuir a timidez.

• Liste ações que te farão superar pelo menos 2 feedbaks negativos que tenha recebido. 
Feedback: poderia falar mais, ser menos tímido – Ação: fazer curso de teatro para diminuir 
a timidez. Feedback: produtos com acabamento ruim – Ação: fazer curso de corte e 
costura ou patchwork.

• Liste ao menos 2 feedbaks positivos e diga como você vai utilizá-los para ajudar no seu 
negócio. Feedback: cuidadosa com as pessoas – Ação: fazer uma pesquisa de satisfação 
com os clientes para melhorar a qualidade do serviço. Feedback: persistente – Ação: 
negociar aluguel com proprietário da loja.
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Além destas ações, você pode ainda criar outras. Veja alguns exemplos: 

• Reforma da fachada da loja com troca de revestimento da parede

• Produção e aplicação da Placa de identificação do negócio

• Selecionar e contratar um vendedor comissionado

Coluna 2. Responsável: Descrever quem vai ser responsável por executar a ação. Pode ser 
você ou outra pessoa, caso trabalhe com mais gente.

Coluna 3. Prazo: Nesta coluna você deverá escrever a data em que esta ação deverá estar 
concluída. Para o exemplo fazer curso de modelagem no Senac, é importante que você tenha 
pesquisado quando acontecem os cursos e em qual turma você vai se inscrever. Com isso 
você vai conseguir preencher quando terá iniciado o curso. Para o exemplo de negociação de 
dívida, você deve dizer qual a data em que terá feito a conversa com o proprietário. 

Coluna 4. Quanto custa: Especificar quanto custa para a ação ser realizada. Exemplos:

• Fazer pesquisa de satisfação, não tem custo nenhum se você fizer, assim como pesquisar 
novos fornecedores de bebida.

• Comprar de 1 Máquina de Costura Industrial Ponto Fixo com 1 Agulha Modelo SS9800W 
custa R$1780,00 com a taxa de entrega.

• Reforma da fachada da loja com troca de revestimento da parede custa R$ 2.500,00 com 
projeto, mão de obra e acompanhamento.

Coluna 5. Como vou conseguir este recurso: Aqui você vai selecionar uma das opções que 
estão explicadas abaixo:

• Opção Sem Custo, se descreveu na linha uma ação que não tem custo.

• Opção Crescer e Vencer, se for uma ação que você quer que o Crescer e Vence invista. 
Lembre-se: existe um limite de investimento de R$3.500 para o Crescer e Vencer. Faça a 
soma de custo destas opções ao final do preenchimento do plano de melhoria e se for o 
caso, fala os ajustes necessários.

• Opção Outros, se você ou outra pessoa irá arcar com o custo desta ação.

Coluna 6. Melhoria gerada para seu negócio: Neste campo, você deverá descrever qual é o 
benefício que a ação, quando concluída, terá para seu negócio. Por exemplo:

• Comprar de 1 Máquina de Costura Industrial Ponto Fixo com 1 Agulha Modelo SS9800W 
trará um aumento de produtividade de 30 para 100 peças semanais.
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• Curso de teatro para diminuir a timidez vai melhorar meu minha postura de vendedor.

• Negociar aluguel para com o proprietário da loja.

Coluna 7. Valor monetário gerado pela melhoria: Neste campo você deverá escrever o valor 
monetário gerado pela melhoria apontada na coluna anterior. Por exemplo:

• O aumento de produção gerado pela compra da máquina de costura levará a um aumento 
de faturamento de R$ 450,00.

• Ao melhorar minha postura como vendedor devo ter um aumento de vendas e portanto 
de faturamento de R$ 800,00.

• A negociação do aluguel vai me trazer uma economia de R$ 500,00. 

Ao final, do preenchimento, preencha as duas ultimas células do formulário com:

• cálculo do Total de Investimento, somando todos os valores da coluna 4. Quanto custa 

• cálculo do Total de Retorno, somando todos os valores da coluna 7. Melhoria gerada para 
o negócio.

Não se esqueça de enviar seu Plano de Melhoria para a equipe do Crescer e Vencer até o dia 
29/04 por meio do link: http://crescerevencer.org.br/formulario-cev/?action=new

FORMULÁRIO

1. Nome completo

2. Estado 

a) Município de São Paulo e Região Metropolitana 
b) Distrito Federal

3. Solicitou mentoria para elaborar o plano de melhoria?

a) Sim 
b) Não

4. Faturamento atual: R$________________

5. Qual é o seu objetivo com este Plano de Melhoria? Texto de apoio: escreva aqui como 
você e seu negócio vão estar após a realização deste plano de melhoria.
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6. Preencha a tabela abaixo descrevendo quais as ações necessárias para atingir este 
objetivo e seus desdobramentos:

SONHO PRECIFICADO
1. Ação 2. Responsável 3. Prazo 4. Quanto custa 

(R$)
5. Como vou 
conseguir esse 
recurso

6. Melhoria 
gerada para o 
negócio

7. Valor 
monetário gerado 
pela melhoria

1. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

2. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

3. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

4. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

ANÁLISE FINANCEIRA
1. Ação 2. Responsável 3. Prazo 4. Quanto custa 

(R$)
5. Como vou 
conseguir esse 
recurso

6. Melhoria 
gerada para o 
negócio

7. Valor 
monetário gerado 
pela melhoria

1. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

2. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

3. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

4. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar
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QUEM CONHEÇO - IIE
1. Ação 2. Responsável 3. Prazo 4. Quanto custa 

(R$)
5. Como vou 
conseguir esse 
recurso

6. Melhoria 
gerada para o 
negócio

7. Valor 
monetário gerado 
pela melhoria

1. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

2. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

3. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

4. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

O QUE SEI - IIE
1. Ação 2. Responsável 3. Prazo 4. Quanto custa 

(R$)
5. Como vou 
conseguir esse 
recurso

6. Melhoria 
gerada para o 
negócio

7. Valor 
monetário gerado 
pela melhoria

1. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

2. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

3. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

4. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar
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QUEM SOU - IIE
1. Ação 2. Responsável 3. Prazo 4. Quanto custa 

(R$)
5. Como vou 
conseguir esse 
recurso

6. Melhoria 
gerada para o 
negócio

7. Valor 
monetário gerado 
pela melhoria

1. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

2. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

3. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

4. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

FEEDBACK
1. Ação 2. Responsável 3. Prazo 4. Quanto custa 

(R$)
5. Como vou 
conseguir esse 
recurso

6. Melhoria 
gerada para o 
negócio

7. Valor 
monetário gerado 
pela melhoria

1. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

2. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

3. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

4. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar
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OUTRAS AÇÕES
1. Ação 2. Responsável 3. Prazo 4. Quanto custa 

(R$)
5. Como vou 
conseguir esse 
recurso

6. Melhoria 
gerada para o 
negócio

7. Valor 
monetário gerado 
pela melhoria

1. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

2. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

3. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

4. (  ) Sem custo
(  ) Crescer e 
Vencer 
(  ) Outros. 
Descrever como 
vai arcar

TOTAL DE INVESTIMENTO TOTAL DE RETORNO

   R$     R$
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