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Apresentação Serasa Experian 
 

A Serasa Experian acredita que mobilizar a sociedade em torno de causas relevantes,  como a 
inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, assim como promover 
transformações sociais efetivas, compõem o seu papel de empresa cidadã. 
 
Os programas e projetos executados concretizam o investimento social da Serasa Experian, 
cujo propósito principal é contribuir para o desenvolvimento social e econômico do país. 
Elegemos o empoderamento econômico como nossa principal causa, entendendo que as 
desigualdades socioeconômicas fragilizam o desenvolvimento do país e comprometem o 
crescimento saudável de uma Nação. Por meio de ações com foco em educação financeira, 
orientação financeira e no fortalecimento de microempreendedoras, acreditamos contribuir 
para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 
 
Compreendemos investimento social como a aplicação de recursos privados para ações sociais 
de interesse público, de forma planejada, monitorada e sistemática e que tem por finalidade 
promover as transformações sociais que garantam, de forma sustentada, o acesso aos direitos 
da cidadania e uma vida digna para todos. 
 
Acreditamos que o nosso investimento social deve, portanto, mobilizar a sociedade em torno 
de causas relevantes, promover transformações sociais efetivas, influenciar e fortalecer 
políticas pública e é alinhado a estes princípios, que, neste momento, lançamos mais um 
programa social: Programa Sonhos Reais: Saúde Financeira para Microempreendedores. 
 
A Serasa Experian é líder na América Latina em serviços de informações para apoio na tomada 
de decisões das empresas. No Brasil, é sinônimo de solução para todas as etapas do ciclo de 
negócios, desde a prospecção até a cobrança, oferecendo às organizações as melhores 
ferramentas. Com profundo conhecimento do mercado brasileiro, conjuga a força e a tradição 
do nome Serasa com a liderança mundial da Experian. Criada em 1968, uniu-se à Experian 
Company em 2007. Responde on-line/real-time a 6 milhões de consultas por dia, auxiliando 
500 mil clientes diretos e indiretos a tomar a melhor decisão em qualquer etapa de negócio. É 
a maior Autoridade Certificadora do Brasil, provendo todos os tipos de certificados digitais e 
soluções customizadas para utilização da tecnologia de certificação digital e de Notas Fiscais 
Eletrônicas (NF-e), tornando os negócios mais seguros, ágeis e rentáveis. 
 
Constantemente orientada para soluções inovadoras em informações para crédito, marketing 
e negócios, a Serasa Experian vem contribuindo para a transformação do mercado de soluções 
de informação, com a incorporação contínua dos mais avançados recursos de inteligência e 
tecnologia. 
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Aliança Empreendedora 
 

A Associação Aliança Empreendedora é uma organização sem fins lucrativos, intitulada OSCIP 
(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), que trabalha com projetos de apoio a 
microempreendedores, implantação de negócios inclusivos junto a empresas e disseminação 
da cultura empreendedora no Brasil. Iniciou suas atividades em 2005, em Curitiba-PR, com a 
missão de “Unir forças e viabilizar acessos para que pessoas e comunidades de baixa renda 
possam ser empreendedoras, promovendo a inclusão e o desenvolvimento econômico e 
social”, e a com a seguinte visão: “Fazer da economia um lugar para todos”. 
 
Hoje, a Aliança Empreendedora conta com quatro escritórios no Brasil (Curitiba-PR, São Paulo-
SP, Recife-PE e Salvador-BA) e já formou em sua metodologia mais de 56 ONGs que trabalham 
com empreendedorismo e geração de renda em 19 estados, aumentando assim o seu impacto 
no território brasileiro. 
 
Como resultado do trabalho realizado, a Aliança recebeu alguns prêmios e reconhecimentos: 
Líder Parceiro da Fundação Avina em 2005, Fellowship Ashoka Empreendedores Sociais 2007, 
Top Social da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing (ADVB SP) 2008, Finalista do 
Prêmio Empreendedor Social Folha de São Paulo e Fundação Schwab 2008, Integrante da 
Young Global Leaders (Fórum de Jovens Líderes Globais) do Fórum Econômico Mundial 2010, 
Membro da Clinton Global Initiative 2010, Organização não governamental mais confiável do 
Brasil na categoria “Geração de trabalho e renda” pela Revista Reader’s Digest 2010, 
Metodologias “Escalada Empreendedora”, “Caminhos da Reciclagem” e “CriAtive” intituladas 
Tecnologias Sociais pela Fundação Banco do Brasil 2011, Metodologia “Escalada 
Empreendedora” - terceiro lugar no Prêmio FINEP de Inovação 2011/ Região Sul, categoria 
Tecnologia Social. 
 
Durante os nove anos de atuação, a Aliança Empreendedora contabiliza mais de 70 projetos e 
serviços para empresas e governos de diversas cidades, baseando seu trabalho em soluções 
para prover o acesso de microempreendedores a conhecimento sobre gestão e 
empreendedorismo, crédito e comercialização. A realização desses mais de 70 projetos 
resultou no apoio direto a mais de 18.000 microempreendedores. Dentre eles, surgiram 
muitos líderes comunitários e cases de sucesso que inspiram pessoas e organizações, além de 
incentivar o desenvolvimento local.  
 
A partir de 2014 a Aliança Empreendedora oferece apoio a empreendedores por meio da 
Plataforma O Tamo Junto que é um programa focado na colaboração entre 
microempreendedores brasileiros e vários atores que possam ajudar o seu negócio a crescer. 
O Tamo Junto foi desenvolvido para microempreendedores, formalizados ou não, cujo negócio 
se encontra em um período de instabilidade ou de falta de controle. Na plataforma 
http://www.tamojunto.org.br/ ele pode acessar diversos conteúdos e profissionais que podem 
ajuda-lo nas suas dificuldades.  

Saiba mais em: http://www.aliancaempreendedora.org.br/, curta nossa Fan Page no 
Facebook: http://www.facebook.com/aliancaempreendedora e siga-nos no Twitter: 
http://www.twitter.com/aliancaempreendedora. 

 
 
 

http://www.tamojunto.org.br/
http://www.aliancaempreendedora.org.br/
http://www.facebook.com/aliancaempreendedora
http://www.twitter.com/aliancaempreend
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Programa “Programa Sonhos Reais: Saúde Financeira para 
Microempreendedores” 

 
O Programa Sonhos Reais: Saúde Financeira para Microempreendedores é recomendado para 
empreendedores individuais ou grupos produtivos, atuantes em quaisquer setores, 
formalizados ou não, que desejem conhecer melhor seu negócio financeiramente, assim como 
buscar formas alternativas de potencializar seu empreendimento. 
 
Este programa foi desenvolvido com o intuito de integrar o negócio do empreendedor ao seu 
sonho pessoal, auxiliando-o a ter o controle sobre seu desenvolvimento por meio do 
planejamento de ações simples. Pretende também trabalhar um significado diferente de 
riqueza por meio da identificação e ativação de relações não financeiras existentes em sua 
rede de contatos, potencializando seu crescimento.  O Programa também estimula a redução 
da inadimplência causada por falta de informação e/ou cultura consumista/imediatista, além 
de desmistificar e oferecer acesso a crédito produtivo orientado, de forma responsável.  
 
A metodologia desenvolvida usa como base para fixação do conteúdo e mudança de 
comportamento, diversos desafios, vivências e atividades que envolvem concretamente o 
negócio do empreendedor, possibilitando o “learning by doing”, ou seja, o aprender fazendo. 
Este modelo permite que o empreendedor analise suas atitudes e possa repensá-las para 
promover mudanças conforme o necessário e possível. 
 
Além disso, todos os encontros estimulam o empreendedor a ser protagonista na busca por 
informações por meio de diversos canais, incentivando sua autonomia e independência. 
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OBJETIVOS DO PROGRAMA 
 
 
O Programa Sonhos Reais: Saúde Financeira para Microempreendedores tem como objetivo 
contribuir para a mudança de comportamento de empreendedores de baixa renda, 
promovendo um novo olhar sobre gestão financeira, abordando-a a partir dos sonhos e 
trazendo um outro significado de riqueza para atingi-los. Além disso, busca desmistificar a 
prática de poupar e o acesso ao crédito, apresentando-os como atalhos para a realização dos 
sonhos. 
 
O propósito deste Programa é propiciar condições para que o participante desenvolva 
competências para: 
 
1. Dimensão Cognitiva 

• Entender a importância de conhecer as finanças pessoais e do próprio negócio. 

• Saber como planejar, controlar e analisar suas finanças pessoais e do negócio. 

• Conhecer ferramentas de gestão financeira (físicas e virtuais). 

• Entender o crédito como forma de investimento em si e no negócio, catalisando o seu 
desenvolvimento econômico. 

• Saber onde buscar informações sobre finanças e crédito. 

• Entender a poupança como uma forma de investimento e de segurança financeira. 

• Compreender a riqueza para além da posse de dinheiro. 
 
2. Dimensão Atitudinal 

• Motivar-se, a partir do seu sonho pessoal e do negócio, a melhorar sua gestão financeira. 

• Mudar o condicionamento relacionado às más decisões financeiras, a partir da 
identificação do seu comportamento padrão. 

• Não ter medo de acessar o crédito, quando necessário. 

• Comprometer-se com o uso responsável e consciente do crédito, desde a tomada até a 
quitação. 

• Predispor-se a poupar dinheiro. 

• Comprometer-se com a realização dos desafios que serão propostos ao longo do 
programa. 

 
3. Dimensão Operacional 

• Desenvolver o planejamento de suas finanças pessoais e do negócio. 

• Adotar ferramentas de controle e análise financeira. 

• Acessar o crédito de forma responsável e consciente, sempre que julgar necessário. 

• Executar os desafios propostos ao longo do programa. 
 
 
 
  



6 
 

 
 

Microcre
dito 

 Abertura 
 + IIE 

Saúde Financeira 

 1 
 2  3  4 

 
 

Mentoria 

ENCONTRO DE 
INTEGRAÇÃO 

REGIONAL 

PLANO DE 
MELHORIA 

 5  Encerra-
mento + IIE 

 6 

ENCONTRO DE 
INTEGRAÇÃO 

NACIONAL 

ESTRUTURA DO PROGRAMA SONHOS REAIS: SAÚDE FINANCEIRA PARA 
MICROEMPREENDEDORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Neste programa, o apoio aos empreendedores atuantes é realizado em 1 módulo.  
 

o Encontro de Abertura e Encontro 1 (4hs): “Organize-se para Sonhar e Realizar!” 
Encontro de integração entre facilitador e participantes e apresentação do projeto, da 
organização e da metodologia como um todo. Este encontro contempla a aplicação de 
2 partes do Índice de Inclusão Empreendedora (Quem sou e Quem conheço) para 
coleta de informações situacionais dos empreendedores. 

o Encontro 2 (4hs): “Tornando o Sonho Possível” e aplicação das outras 2 partes do 
Índice de Inclusão Empreendedora (O que sei e O que ganho) 

o Encontro 3 (4hs): “Conhecendo os Controles Financeiros” 
o Encontro 4 (4hs): “Descobrindo Atalhos (Poupança/Fundo e Crédito)” 
o Encontro 5 (4hs): “Ligações Valiosas” 
o Encontro 6 (4hs): “O futuro” - é o último encontro do ciclo. Tem como objetivo ser um 

fechamento para o processo de apoio pelo qual os empreendedores passaram, 
prevendo atividades de avaliação do módulo, devolutiva e entrega de certificados. 
Este encontro tem duração de 4hs e conta com nova aplicação do Índice de Inclusão 
Empreendedora para coleta de informações situacionais que serão comparadas à 
primeira aplicação do encontro de abertura. 

 
CARGA HORÁRIA 
 
O Programa Sonhos Reais: Saúde Financeira para Microempreendedores possui uma carga 
horária de 24h, incluindo os seis encontros da metodologia, abertura, fechamento e 02 
aplicações do IIE. 
 
PÚBLICO-ALVO 
 
Microempreendedores de baixa renda, que já possuem um negócio individual ou coletivo em 
funcionamento e que desejam organizar suas finanças pessoais e/ou do negócio. 
 
TURMAS 
 
40 participantes  
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Materiais Necessários 
 
Para aplicar o Programa Sonhos Reais: Saúde Financeira para Microempreendedores, serão 
necessários os seguintes materiais: 

• ANEXO 1 – Apresentação SERASA, AE e 
Projeto 

• ANEXO 2 – Perfil do Empreendedor 

• ANEXO 3 – Copo Vazio 

• ANEXO 4 – Sonhos 

• ANEXO 5 – Cartão de crédito de brinquedo 

• ANEXO 6 – Perfil de cada personagem  

• ANEXO 7 – Kit controles financeiros 

• ANEXO 8 – História “Uma separação 
benéfica” 

• ANEXO 9 – História Manicure Express 

• ANEXO 10 – Controle pessoal e do negócio  

• ANEXO 11 – Controle pessoal e do negócio 
(exemplo preenchido) 

• ANEXO 12 – Fluxo de caixa e Livro caixa 

• ANEXO 13 - Sites e outras ferramentas de 
controles financeiros 

• ANEXO 14 – Apresentação e-Wally 

• ANEXO 15 – Ficha de Mentoria 

• ANEXO 16 – Cadernetas individuais 

• ANEXO 17 – Controle de movimentações 

• ANEXO 18 – Folha de acordos  

• ANEXO 19 – Tarjetas com os papéis e 
tarefas 

• ANEXO 20 – Operações Financeiras 

• ANEXO 21 – Sobre Empréstimos e 
Financiamento 

• ANEXO 22 – Tarjeta tarifas empréstimo 

• ANEXO 23 – Controle de empréstimos  

• ANEXO 24 – Opções de Microcrédito 

• ANEXO 25 – Desafio Final 

• ANEXO 26 – Cego, mudo e manco 

• ANEXO 27 – Orientações para 
preenchimento do Plano de Melhoria 

• ANEXO 28 – Tabela do Plano de Melhoria 

• ANEXO 29 – Ficha de Avaliação 

• ANEXO 30 – Certificado 

• Adesivos de bolinhas 

• Borrachas 

• Caixa com chave (ou cadeado) 

• Calculadoras (20) 

• Câmera fotográfica 

• Canetas 

• Canetas hidrocor 

• Canetinhas 

• Cartão de crédito de brinquedo 

• Colas 

• 10 copinhos de separação de 
economias nomeados: compra de 
materiais para o trabalho, telefone 
fixo, celular, escola das filhas, 
mercado, conta de luz e água, gás, 
cabelo, manutenção da moto e festa 

• Datashow 

• Envelopes 

• Fita crepe 

• Flipchart 

• Folhas sulfite 

• Giz de cera 

• Lápis 

• Lápis de cor 

• Laptop 

• Notas de dinheiro de brinquedo 

• Post- it (pequeno) 

• Post-it (redondo) 

• Rolo de barbante (3) 

• Tapetes (6) 

• Tarjetas 

• Tarjetas com os princípios do AoH 

• Tarjetas com as etapas do Programa 

• Tesoura 

• Vendas (20) 
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Encontro 1 – Organize-se para Sonhar e Realizar 
 
O encontro “Organize-se para Sonhar e Realizar” tem o objetivo de apresentar o projeto e 
sensibilizar os empreendedores para terem uma participação ativa no projeto. 
 
O propósito deste encontro é propiciar condições para que o participante desenvolva 
competências para: 
 
1. Dimensão Cognitiva 

• Entender o projeto, o fluxo do projeto e como ele podem beneficiar os empreendedores. 

• Resgatar os sonhos pessoais e profissionais dos empreendedores. 

• Conhecer e compreender quais são os fatores de sucesso de um empreendedor (IIE) 

• Compreender o IIE como uma ferramenta de auto avaliação 
 

2. Dimensão Atitudinal 

• Predispor-se a preencher o IIE de forma franca. 

• Predispor-se a envolver-se no projeto, frequentando os encontros e participando das 
atividades. 
 

3. Dimensão Operacional 

• Definir as regras conjuntas de convivência do grupo para os encontros 

• Responder às questões do IIE (Quem sou e Quem conheço) e fazer uma auto avaliação 
sobre suas competências 

• Identificar e priorizar seus sonhos pessoais e sonhos para o negócio  
 

 
Carga Horária 
4 horas 
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Plano do encontro 1 
 

TEMAS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS RECURSOS TEMPO 

Abertura 

Atividade 1: Apresentação da 
Equipe 

Exposição dialogada 
- 

15’ 

Atividade 2: Apresentação do 
Projeto 

Exposição dialogada 

• ANEXO 1 - Apresentação Serasa AE e 
Projeto 

• Datashow 

• Laptop 

• Folha de Flipchart 

• Fita crepe 

35’ 

Atividade 3: Apresentação dos 
participantes 

Discussão em grupo 

• Bola (ou bola de papel) 

• Canetas hidrocor 

• Folha de Flip Chart com Mural de 
Contatos 

• Folha de Flipchart com A-Há! 

60’ 

Atividade 4: Contrato de 
Convivência 

Art of Hosting 
Discussão em grupo 

• Flipchart 

• Canetas hidrocor 

• Tarjetas com princípios do AoH 
• Folha de Flipchart com 

Estacionamento 

• Fita crepe 

15’ 

IIE 
Atividade 5: Cálculo do IIE – 
Quem sou e Quem Conheço 

Atividade Prática • Guia IIE e anexos 80’ 

Levantamento dos 
Sonhos 

Atividade 6: Identificação dos 
Sonhos 

Atividade Prática 

• ANEXO 2 - Perfil do Empreendedor  

• Canetas 

• Canetinhas 

• Folhas sulfite 

• Giz de cera 

• Lápis de cor 

30’ 
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Encerramento Atividade 7: Avaliação  

Que bom, que pena, que tal 

• 3 envelopes (“que bom”, “que pena” 
e “que tal”) 

• Tarjetas pequenas ou post its 

• Canetas  
Copo Vazio 

• ANEXO 3 – Copo Vazio 

5’ 

TEMPO TOTAL: 4 HORAS 
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Atividade 1 – Apresentação da equipe 

 
Objetivo 
Apresentar facilitadores e parceiros – local e Serasa Experian 
 
Tempo 
15 minutos 
 
Recursos Necessários 
- 
 
Procedimentos 

• Receba os participantes e dê as boas vindas em nome da Aliança Empreendedora e do 
projeto 

• Apresente-se comentando um pouco da sua experiência, suas expectativas e motivação 
para estar ali. 

• Dê espaço aos outros facilitadores para que também se apresentem. 

• Convide os parceiros (Serasa Experian e parceiros locais) para que também façam suas 
apresentações. Não se esqueça de fazer um registro fotográfico da participação dos 
parceiros neste momento e também em outros no futuro em que possa se verificar a 
participação mais ativa destes. 

• Diga aos participantes que terão a oportunidade de se apresentarem logo, mas que antes 
você  fará a apresentação do projeto. 

  



12 
 

Atividade 2 – Apresentação do Crescer e Vencer Processo Seletivo para 
Microempreendedores, Serasa Experian e Aliança Empreendedora 

 
Objetivo 
Apresentar aos empreendedores a Aliança Empreendedora, a Serasa Experian e o Crescer e 
Vencer Processo Seletivo para Microempreendedores, para que conheçam a 2ª etapa do 
processo seletivo pelo qual irão passar.  
 
Tempo 
25 minutos 
 
Recursos Necessários 

• ANEXO 1 - Apresentação Serasa AE e Projeto 

• Datashow 

• Laptop 

• Folha de Flipchart 

• Fita crepe 
 

Procedimentos 

• Deixe claro para os empreendedores que eles podem interrompê-lo a qualquer 
momento para esclarecer as dúvidas que surgirem. 

• Esta apresentação não deve ultrapassar 25 minutos. 

• Depois, utilizando o ANEXO 1 - Apresentação Serasa AE e Projeto, apresente os slides: 
o Slide 1 – Capa: Deixe projetado este slide quando iniciar a atividade. 
o Slide 2 – Parabenize os participantes, pois eles foram selecionados entre mais 

de (analise os números de inscritos e diga neste momento este número para 
que possam compreender a extensão de seu sucesso ao compor este grupo) e 
conseguiram passar para a 2ª etapa do processo seletivo. Celebre a conquista 
com eles, se julgar pertinente, puxe uma salva de palmas reconhecer a 
conquista. 

o Slide3: Diga que o Crescer e Vencer é um projeto que envolve 2 organizações e 
um programa para ser realizado. A Serasa Experian, o Programa de 
Voluntariado Sonhos Reais e a Aliança Empreendedora. Convide-os para 
conhecer um pouquinho de cada um. 

o Slide 4: Pergunte se alguém já ouviu falar da Serasa Experian. Espere a 
contribuição do grupo e complemente as colocações  Apresentando-a com 
maior detalhe e precisão, seguindo o slide e dando mais informações sobre a 
organização,, que tipos de serviços presta para pessoa jurídica, quantas 
consultas a crédito faz e o serviço pessoa física. 

o Slide 5: Diga que o Programa sonhos Reais é o programa interno da Serasa 
Experian no Brasil que estimula o voluntariado. Criado em 2010, tem o 
objetivo de apoiar consumidores e microempreendedores na gestão financeira 
de suas casas e negócios. Diga que no Crescer e Vencer, os 
microempreendedores poderão solicitar mentoria a partir do 4º encontro e 
que mais adiante veremos o que ela é como vai funcionar. Se tiver tempo, leia 
a fala da empreendedora que participou de uma versão anterior do projeto. 

o Slide 6: Diga que a Aliança Empreendedora é a organização que está 
executando o Crescer e Vencer e que é uma ONG que atua desde 2005, há 10 
anos, em Curitiba-Paraná. A AE apoia microempreendedores de baixa renda 
ampliando o acesso a conhecimento, redes, mercados e crédito para que 
desenvolvam ou iniciem seus empreendimentos. Com isso ajuda a criar 
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oportunidades de negócio e por meio do empreendedorismo, contribuindo 
com a inclusão econômica e social do público que atende. Diga ainda que até o 
ano de 2015, mais de 19 mil microempreendedores passaram pela AE e que 
83% deles aumentam suas competências empreendedoras. 

• Diga que agora que já sabem quem são as organizações e projetos encolvidos no 
Crescer e Vencer, vamos ver com detalhes o que é e como vai funcionar esta 2ª etapa 
de seleção. Passe para o próximo slide. 

o Slide 7: Leia os objetivos do Crescer e Vencer.  
o Slide 8: Se houverem outras turmas acontecendo, informe ao grupo o número 

de pessoas e a localidades onde estão/vão acontecer. 
o Slide 9: Diga que a 2ª Etapa de seleção vai ter as ações descritas no slide. Leia 

pausadamente cada uma e diga que eles vão conhecer em detalhe cada uma 
nos próximos slides. 

o Slide 10: Diga que quem quiser participar da 2ª etapa, obrigatoriamente 
precisa participar dos encontros de capacitação. A capacitação está dividida 
em 6 encontros de 4hs cada que acontecerão 2 vezes por semana, sempre no 
mesmo horário. Ela é focada no desenvolvimento de competências 
empreendedoras e melhoria da saúde financeira do microempreendedor, 
autoconhecimento, entendimento e planejamento do negócio, poupança, 
redes e parcerias. Vamos ter várias atividades práticas que simulam o dia a dia 
do empreendedor no negócio, desafios e momentos de troca de experiências 
entre vocês! A presença nos encontros e os desafios que vocês levarão para 
casa para fazer e trazer nos encontros seguintes contarão ponto na seleção 
final. Pergunte se alguém tem alguma dúvida até o momento. Responda-as e 
siga para o próximo slide. 

o Slide 11: Após o curso os empreendedores apoiados poderão receber 
mentoria, que é o apoio de uma pessoa com bons conhecimentos e/ou 
experiência em negócios, para ajudar vocês individualmente no 
desenvolvimento de habilidades e busca de caminhos para o fortalecimento 
e/ou crescimento dos seus negócios. O mentor pode ajudar também na 
criação do Plano de Melhoria, que é uma atividade cujo preenchiomento é 
requisitos necessários para a seleção final. A mentoria tem duração prevista de 
6 meses, ou seja, 6 encontros, um por mês, de cerca de 2hs que o mentor terá 
com vocês, que pode ser presencial ou online. Isso é o mínimo, se vocês e os 
mentores combinarem de ter mais, não tem problema nenhum! No 3º 
encontro vamos passar para vocês o link para preencherem a ficha de 
solicitação de mentoria. Ninguém é obrigado a acessar este benefício. Em 
seguida pergunte quais empreendedores têm interesse em solicitar a 
mentoria. Diga que está fazendo esta pergunta, pois estamos selecionando e 
treinando também estes mentores e é importante termos uma ideia de 
quantos deles tem interesse neste momento. Eles podem mudar de ideia 
depois, sem problemas. Peça para levantar a mão quem tem interesse e anote 
o número de pessoa. Pergunte se alguém tem alguma dúvida, responda às que 
surgirem e passe para o próximo slide. 

o Slide 12: Diga que fizemos um levantamento com organizações e bancos que 
oferecem microcrédito a pessoas físicas e jurídicas para investimento no 
negócio, com as informações descritas no slide (leia cada uma) e que em breve 
falaremos mais sobre isso e entregaremos para eles este documento.  

o Slide 13: Diga que depois que os encontros terminarem, quem quiser se 
candidatar à seleção final para receber os benefícios descritos no slide (leia o 
benefício), deverão enviar o Plano de Melhoria para a equipe do Crescer e 
Vencer, até o dia 29/04 para ser analisado pelo Comitê de Seleção que vai 
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definir que serão os 2 empreendedores de cada região a receber o benefício. 
Diga que teremos um momento até o final dos encontros, para explicar o 
Plano de Melhoria com detalhes, para que não fique nenhuma dúvida. 

o Slide 14: Por fim teremos os Encontros de Integração! O Regional (informe a 
data deste encontro segundo o cronograma pevisto pelo Serasa e Aliança 
Empreendeodra e tem o objetivo juntar as turmas desta região, cerca de 80 
empreendedores, para trocarem experiências, adquirir novos conhecimentos 
e vocês poderão ampliar a sua rede de contatos. Além disso, é neste encontro 
que iremos divulgar quem serão os 2 microempreendedores daqui que 
receberão o benefício final!! Também divulgaremos qual mentor que se 
destacou no apoio de vocês. Eles também serão beneficiados com um troféu 
de reconhecimento e participarão do Encontro de Integração Nacional. Vai ser 
emocionante!! O Nacional vai acontecer em São Paulo em agosto e vai reunir 
os empreendedores com os cabeças da Serasa Experian, os mentores que se 
destacaram, além de também levarmos outras pessoas e empreendedores 
para inspirar vocês em seus negócios! Todos podem participar deste encontro, 
no entanto, como será realizado em São Paulo, só conseguiremos pagar os 
custos dos 2 selecionados do DF. 

o Slide 15: Em seguida mostre o slide 15 e diga que este é um resumo da 2ª 
etapa. Leia cada etapa pausadamente. 

o Slide 16: Pergunte se alguém ficou com alguma dúvida. Diga que não tem 
dúvida boa nem ruim, dúvida é dúvida e eles podem perguntar o que 
quiserem, relacionado ao que foi apresentado até agora. Esclareça as dúvidas 
que surgirem. 

• Agradeça e por fim, diga aos empreendedores que vocês estarão juntos por algum 
tempo, e que terão agora a oportunidade de se conhecerem um pouco e de 
compartilharem e alinharem suas expectativas para com as capacitações. 

 
Orientações 

• Não esqueça de passar para a equipe de mentoria 
(ariel@aliancaempreendedora.org.br e mauricio@aliancaempreendedora.org.br), o 
número de empreendedores que tem interesse em solicitar a mentoria, de preferência 
até o dia seguinte. 

• Talvez um alinhamento cuidadoso com o parceiro e sua apresentação seja importante 
para que não exceda muito o tempo previsto.   

 

Atividade 3 – Apresentação dos Participantes 

 
Objetivo 
 
Permitir que os participantes conheçam uns aos outros e os negócios uns dos outros, além de 
compartilhar sua principal expectativa com relação ao programa e iniciar a construção de um 
documento que servirá para acompanhar o autodesenvolvimento ao longo de todo o curso. 
 
Tempo 
60 minutos 
 
Recursos Necessários 

• Bola (ou bola de papel) 

• Canetas hidrocor 

• Folha de Flipchart com Mural de Contatos 

mailto:ariel@aliancaempreendedora.org.br
mailto:mauricio@aliancaempreendedora.org.br
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• Folha de Flipchart com A-Há! 
 

Procedimentos 

• Inicie a atividade dizendo que agora os participantes terão a oportunidade de se conhecer 
melhor, além de expressar e compartilhar sua principal expectativa com relação ao 
programa. 

• Convide os empreendedores a formarem um círculo e explique que cada um terá a 
oportunidade de se apresentar dizendo seu nome, cidade e atividade.  

• Mostre que você está com uma bola nas mãos e que vai fazer sua apresentação e jogar a 
bola para outro participante para que se apresente e jogue a bola novamente. Oriente os 
participantes a só falarem quando estiverem com a bola nas mãos e a serem breves em 
sua apresentação. 

• Inicie apresentando-se e jogue a bola para um participante. 

• Acompanhe até que todos se apresentem e recolha a bola. 

• Convide os participantes a sentarem-se novamente nos grupos. 

• Distribua tarjetas e canetas hidrocor para cada grupo. 

• Peça aos participantes para escreverem nas tarjetas suas expectativas com relação à 
capacitação. Diga a eles que terão 10 minutos para essa atividade. 

• Oriente os participantes a trazerem suas tarjetas para serem coladas em um flipchart na 
frente da sala.  

• Passados os 10 minutos pergunte se todos já trouxeram suas expectativas e convide 
aqueles que ainda não o fizeram a trazer suas expectativas e colar no flipchart. 

• Faça uma leitura geral das expectativas, cuidando para explicar quais delas poderão ser 
atendidas ao longo do programa e quais não. 

• Apresente o estacionamento e se achar pertinente colocar assuntos de expectativas que 
não serão atendidas (validando sempre com o grupo) 

• Tire a folha de flipchart com as expectativas e cole na parede ou em algum lugar que fique 
visível para todos. Se for possível, mantenha esse flipchart na parede ao longo de todos os 
encontros (ou retire-o e cole novamente a cada encontro).  

• Diga que criamos algumas ferramentas que vão ajudar durante os encontros, tanto a eles 
quanto aos facilitadores e que ficarão disponíveis em todos eles. Deixe uma folha de 
flipchart para cada uma previamente preparada, cole na parede e apresente: 

o A-Há! – Aqui eles poderão escrever coisas que eles viram ao longo do curso 
que fizeram sentido. Aquelas fichas que caíram, coisas que foram muito 
valiosas. 

o Mural de Contatos - durante os encontros eles poderão trocar mais 
informações e conhecer melhor uns aos outros, inclusive podem fazer 
parcerias entre eles para potencializar seus negócios. Neste espaço cada um 
deles poderá deixar seu cartão de visita ou seu contato durante os encontros 
para quem quiser. Caso existam mais turmas de capacitação acontecendo 
paralelamente, explique que o mural servirá para todas as turmas e que, 
assim, eles poderão conhecer e contatar também os empreendedores das 
outras turmas. 

• Pergunte se ficou alguma dúvida, responda-as e agradeça a participação de todos nesta 
atividade  

• Diga que agora que já se conheceram um pouco vão pensar nas regras de convivência 
deste grupo. 

 
Orientações 

• Peça por e-mail, antes do encontro, para que quem tiver cartão de visita, que traga neste 
encontro.  
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Atividade 4 – Contrato de Convivência 

 
Objetivo 
Estabelecer, juntamente com os empreendedores, quais serão as regras de convivência que 
regerão o grupo ao longo do programa. 
 
Tempo 
15 minutos 
 
Recursos Necessários 

• Flipchart 

• Canetas hidrocor 

• Tarjetas com os princípios do AoH 

• Folha de Flipchart com “Estacionamento” 

• Fita crepe 
 

Procedimentos 

• Numa folha de flipchart escreva o título “Contrato de Convivência”. 

• Inicie a atividade dizendo aos empreendedores que a partir de agora, vocês formam um 
grupo que caminhará junto por algum tempo. Por isso, é importante que vocês 
estabeleçam um contrato de convivência, com algumas regras que serão acordadas em 
conjunto e seguidas por todos. 

• Diga que como ponto de partida, você trouxe alguns princípios que regem a boa 
convivência de qualquer grupo. Caso ache necessário, cite que esses princípios fazem 
parte de uma metodologia chamada Art of Hosting (em português, “A arte de anfitriar”). 

• Os princípios são: 
o  Fale com intenção 
o  Ouça com atenção 
o  O que é dito no grupo pertence ao grupo 
o  O silêncio é parte da conversa 
o  Cuide do bem estar do grupo 
o A responsabilidade é compartilhada 

• Apresente aos participantes cada um dos princípios, mostrando a tarjeta correspondente 
e perguntando sempre: 

o  O que vocês entendem por esse princípio? 
o Querem adotá-lo como princípio deste grupo? 

•  À medida que eles forem aceitando os princípios, cole-os na folha de flipchart.  

•  Depois, pergunte aos empreendedores se existe algum outro princípio que eles gostariam 
de incluir no contrato de convivência. Caso haja, certifique-se de que todos concordam 
com ele e entendem o que significa, e anote-o então no flipchart. 

• Diga ainda que existem alguns pontos importantes que eles precisam acertar e que 
precisam ser incluídos no contrato. Discuta com eles as seguintes questões:  

o dias e horários dos encontros; 
o tolerância para atraso; 
o uso de celular; 
o e outros pontos que você e eles acharem importantes. 

• Para finalizar, diga que você concorda com os pontos que foram colocados no contrato e 
vai assiná-lo para mostrar comprometimento com o seu cumprimento. Peça para que, um 
a um, os empreendedores também assinem o contrato, mostrando que se comprometem 
com ele. 
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• Apresente também o “Estacionamento” e explique que este será um espaço para o 
facilitador escrever ideias dos empreendedores e questionamentos que não façam 
necessariamente parte dos temas abordados nesta capacitação, mas que nem por isso 
são menos importantes. Estes temas deverão ser abordados ou encaminhamos de alguma 
forma até o último encontro. Deixe o estacionamento colado em um lugar visível. 

 
Orientações 

• Comente que é interessante que, de preferência, deixem os celulares  desligados ou no 
vibra-call, para não atrapalhar o desenvolvimento das atividades, mas que se precisarem 
sair para atender alguam ligação importante não há problema. 

• Se possível, mantenha o contrato de convivência colado na parede de um encontro para 
outro. Caso contrário, recolha-o ao final dos encontros e cole-o novamente antes do início 
de cada novo encontro. 

 
 

Atividade 5 – Cálculo do IIE – Quem sou e Quem conheço 

 
 
Objetivo 
Aplicar os módulos “Quem sou” e “Quem conheço” do IIE com os participantes. 
 
Tempo  
80 minutos  

 
Recursos Necessários  

• Guia de aplicação do IIE e anexos 
 

Procedimentos  

• Utilize o Guia de Aplicação IIE seguindo as instruções para a aplicação dos módulos Quem 
Sou e Quem Conheço. 

• Lembre de solicitar aos participantes a informação atualizada sobre a escolaridade.  
  



18 
 

Atividade 6 – Identificação dos sonhos  

 
Objetivo 
Ajudar os participantes a perceber que todo empreendedor iniciou seu negócio a partir de um 
sonho. Coloca-los em contato com sonhos pessoais e do negócio que os impulsionam a tomar 
atitudes e iniciativas, priorizando os mais importantes. 
 
Tempo 
30 minutos 
 
Recursos Necessários 

• ANEXO 2 – Perrfil do Empreendedor 

• Canetas 

• Canetinhas 

• Folhas sulfite 

• Giz de cera 

• Lápis de cor 

Procedimentos 

• Inicie a atividade pedindo aos participantes que possuem algum sonho para levantarem a 
mão. 

• Diga que todos nós temos sonhos, porque sonhos são o início de tudo! São eles que nos 
impulsionam. Quem não sonha, não realiza. Mas às vezes esquecemo-nos dos sonhos por 
causa do dia a dia que nos toma com seus pequenos e/ou grandes detalhes. 

• Pergunte se alguém se lembra de seus sonhos, do que os impulsiona, motiva e os enche 
de energia para tocar o dia a dia! Ajude na reflexão dos participantes para resgatarem os 
sonhos que eles possuem. Para isso, faça perguntas que os ajudem a refletir:  

o Como iniciaram a ideia do seu negócio? 
o Quais eram/são seus sonhos? 

• Aguarde a contribuição dos participantes, dando espaço para que, aqueles que quiserem, 
compartilhem seus sonhos. 

• Diga que agora eles terão a oportunidade de refletir sobre seus negócios para então 
pensar em seus sonhos. 

• Distribua o Perfil do Empreendimento (anexo 2) impresso em papel A4 para cada um. 

• Explique que o perfil do empreendedor é como se fosse a página de seu negócio no 
Facebook e que eles poderão atualizá-lo ao longo dos encontros, adicionando novas 
informações e incluindo os aprendizados da capacitação no perfil. 

• Oriente para que preencham as informações básicas (coluna da esquerda) de seu perfil 
em 10 minutos. 

• Diga a eles que ainda não devem preencher a parte do “sonho” ou das “ações” de seu 
facebook, pois serão preenchidas no próximos encontros. 

• Passados 5 minutos, diga para os participantes que eles têm 5 minutos para terminar. 

• Assim que acabarem os 10 minutos, convide a turma a dar forma ao seu sonho. Para isso, 
peça para que peguem uma folha sulfite e representem seu sonho, por meio de escrita, 
desenho, enfim, da forma como acharem melhor. 

• Lembre-os que, como empreendedores, eles têm sonhos pessoais e para o negócio. Peça 
para que representem ambos, destacando qual é qual. 

• Diga que terão 10 minutos para esta etapa da atividade. 
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• Dê o sinal de início da atividade e quando der 5 minutos do total do tempo, diga, de 
maneira delicada para não atrapalhar o processo, que eles ainda têm 5 minutos para ir 
finalizando a representação do sonho. 

• Passado o tempo, pergunte se todos conseguiram identificar o que é sonho pessoal e 
sonho para o negócio. Caso alguém não tenha conseguido, dê mais 3 minutos. 

• Em seguida peça para que priorizem um sonho pessoal e um do negócio, caso tenham 
levantado mais de um. Diga que a priorização é muito importante para que possam 
concentrar energias e recursos para atingi-los um a um. Dê 5 minutos para esta etapa da 
atividade. 

• Provoque uma reflexão sobre a importância de se correr atrás do sonho, para que ele se 
torne realidade. Formule perguntas que provoquem esta reflexão, tais como:  

o “O que vocês já fizeram por este sonho?”  
o “O que é preciso e o que fazer para torná-lo realidade?” 

• Diga aos participantes para continuarem essa reflexão em casa até o próximo encontro, 
quando eles terão a oportunidade de continuar trabalhando em seus sonhos. Diga 
também que se, ao refletir em casa, quiserem mudar a priorização, podem fazê-lo, mas 
devem trazer isso para o encontro seguinte. 

 

Atividade 7 - Avaliação 

 
Objetivo 
Fazer o fechamento deste encontro, com uma avaliação simples e rápida. 
 
Tempo 
5 minutos 
 
Recursos Necessários 
Que bom, que pena, que tal 

• 3 envelopes (“que bom”, “que pena” e “que tal”) 

• Tarjetas pequenas ou post its 

• Canetas  
Copo Vazio 

• ANEXO 3 – Copo Vazio  
 
Procedimentos 

• Diga aos empreendedores que o encontro de hoje chegou ao fim, mas antes, você 
gostaria de saber o que foi mais marcante para eles neste dia. 

• Pergunte se alguém tem algo a comentar sobre o encontro de hoje. Conduza a facilitação 
de forma a permitir que quem tem contribuições a fazer o faça, mas também cuidando 
para não exceder o tempo.  

• Depois, diga que você também gostaria de fazer uma breve avaliação de como foi esse 
encontro para eles. Para fazer essa avaliação, explique que você deixou colados na parede 
3 envelopes “Que bom”, para que eles digam o que foi legal no encontro e que deve 
continuar; “Que pena”, para que digam o que não gostaram ou que acham que não deve 
acontecer nos próximos encontros; e “Que tal”, para que deem sugestões de melhorias, 
coisas que podem ser feitas nos próximos encontros. 

• Convide os participantes a escrever nas tarjetas ou post its o que tem a dizer de “que 
bom”, “que pena” e “que tal” e colocar nos envelopes antes de sair da sala. Reforce a 
importância de eles se expressarem, para que os encontros sejam cada vez melhores e 
diga que as avaliações são anônimas, então eles podem ser honestos. 

• Caso você queira fazer a avaliação em outro formato, abaixo estão outras 3 opções: 
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Copo Vazio 

• Entregue 1 cópia do ANEXO 3 – Copo Vazio para cada empreendedor e deixe à 
disposição, no centro do grupo, alguns lápis de cor.  

• Convide os empreendedores a pintarem o copo, pensando que dentro dele estão 
colocando sua satisfação em relação ao encontro. Quanto mais satisfeitos, mais cheio o 
copo, e vice-versa. Diga que não é necessário eles se identificarem. 

• Combine o tempo de 5 minutos para essa atividade. 

• Ao final, peça para que eles entreguem para você a folha. 
 

Termômetro 

• Convide os empreendedores a se levantarem e formarem um círculo. 

• Peça para que, com a mão, eles indiquem se o encontro foi bom ou ruim. O sinal de 
positivo indica satisfação máxima, o negativo indica satisfação mínima e o intermediário 
indica satisfação média. 

• Peça para que, ao mesmo tempo, eles coloquem as mãos pra frente, com o sinal que 
indique sua avaliação.  

• Observe os resultados. 
 

Avaliação em 1 palavra 

• Convide os empreendedores a se levantarem e formarem um círculo. 

• Peça para eles dizerem, em 1 palavra, como foi o encontro de hoje ou como estão saindo 
do encontro.  

• Deixe os empreendedores livres para falarem quando se sentirem a vontade. Ninguém é 
obrigado a falar. 

• Você também pode fazer sua avaliação, dizendo uma palavra. 

 

• Após a avaliação, agradeça as contribuições dadas pelos empreendedores e encerre o 
encontro, lembrando o dia, a hora e o local do próximo encontro do programa. 

• Lembre-os também de trazerem o sonho e o perfil do facebook, assim como os materiais 
que eles preencheram nesse encontro, pois serão utilizados no próximo. 

 
Orientações 

• Faça as mudanças que julgar necessárias para os próximos encontros, com base no 
resultado das avaliações e nas contribuições dadas pelos empreendedores. 

• Lembre-os de trazer os materiais entregues hoje (facebook) assim como o sonho 
construído por eles, para o próximo encontro 
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Encontro 2 – Tornando o Sonho Possível  
 
O encontro “Tornando o Sonho Possível” tem o objetivo de sensibilizar o empreendedor para a 
importância de utilizar controles financeiros simples, como a separação das finanças pessoais 
das do negócio. 
 
O propósito deste encontro é propiciar condições para que o participante desenvolva 
competências para: 
 
1. Dimensão Cognitiva 

• Relacionar a realização do sonho pessoal e do negócio com a boa gestão financeira. 

• Saber como separar as finanças pessoais e do negócio. 

• Compreender o IIE como uma ferramenta de auto avaliação 
 
2. Dimensão Atitudinal 

• Motivar-se a organizar suas finanças, para alcançar seus sonhos. 

• Predispor-se a separar as finanças pessoais e do negócio. 

• Predispor-se a realizar o desafio proposto no encontro. 

• Predispor-se a participar da atividade vivencial. 
 
3. Dimensão Operacional 

• Responder às perguntas do IIE (O que sei e O que ganho) e fazer uma autoavaliação. 

• Identificar os custos e prazos de seus sonhos pessoais e sonhos para o negócio. 

• Calcular o quanto precisará por dia, semana e mês, para alcançar seu sonho para o 
negócio no prazo estipulado. 

• Utilizar a ferramenta apresentada para separar as finanças pessoais e do negócio. 

• Vivenciar situações que envolvem decisões financeiras, possibilitando a identificação de 
comportamentos prejudiciais. 

 
Carga Horária 
4 horas 
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Plano do encontro 2 
 

TEMAS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS RECURSOS TEMPO 

Abertura Atividade 1: Abertura Discussão em Grupo 
- 

15’ 

IIE 
Atividade 2: Cálculo do IIE – O 
que ganho e o que sei 

Atividade Prática • Guia IIE e anexos 60’ 

Sonhos 
Atividade 3: Precificação dos 
Sonhos e Plano de Ação 

Atividade Prática 

• Calculadoras 

• Folhas onde os participantes 

anotaram seus sonhos no encontro 

anterior 

• ANEXO 4 – Sonhos (um por 
participante) 

40’ 

Importância dos 
controles 
financeiros 

Atividade 4: Feira de Artesanato Atividade Prática 

• Calculadoras 

• Canetas 

• Dinheiro de brinquedo 

• ANEXO 5 - Cartão de crédito de 
brinquedo 

• Saquinho com uma papeleta de cada 
personagem 

• ANEXO 6 - Perfil de cada personagem  

• ANEXO 7 – Kit controles financeiros  

75’ 

Atividade 5: Controle do 
dinheiro pessoal e do negócio 

 
Exposição Dialogada 
Discussão em Grupo 

• ANEXO 8 – História “Uma separação 
benéfica” 

• 10 copinhos para separação de 
economias 

• ANEXO 9 – História Manicure Express 

25’ 
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• Datashow 

• Laptop 

Encerramento 

Atividade 6: Desafio Desafio 
• Slide 1 do ANEXO 10 – Controle 

pessoal e do negócio (uma cópia 
colorida por participante) 

20’ 

Atividade 7: Fechamento Discussão em grupo 

Que bom, que pena, que tal 

• 3 envelopes (“que bom”, “que 
pena” e “que tal”) 

• Tarjetas pequenas ou post its 

• Canetas  
Copo Vazio 

• ANEXO 3 – Copo Vazio  

5’ 

TEMPO TOTAL: 4 HORAS
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Atividade 1 – Abertura 

 
Objetivo 
Levantar os principais aprendizados do encontro anterior e iniciar o encontro de hoje. 
 
Tempo 
15 minutos 
 
Recursos Necessários 
- 
 
Procedimentos 

• Organize o espaço em grupos de 8 pessoas. 

• Receba cordialmente os participantes, convidando-os a se sentarem nos círculos. 

• Antes de iniciar as atividades do dia, convide os empreendedores a fazer uma breve 
revisão sobre o que foi visto no encontro anterior. Faça as seguintes perguntas e 
proponha que discutam em seus grupos: 

o O que vocês se lembram do encontro anterior?  
o Qual a importância de pensar em nossos sonhos pessoais e para o negócio? E 

qual a importância de priorizar os sonhos? 

• Dê um tempo para que conversem nos grupos e ao final pergunte se algum deles gostaria 
de fazer alguma colocação para o grande grupo. 

• Pergunte se eles refletiram sobre seus sonhos e sua priorização e se trouxeram seu perfil 
de facebook preenchido. 

• Diga aos participantes que neste encontro será dada continuidade à atividade de 
aplicação do IIE e que eles continuarão falando sobre seus sonhos e como realiza-los. 

• Traga também os principais pontos da avaliação (que bom, que pena e que tal) do 
encontro anterior. Caso tenham pontos que devam ser incluídos no contrato de 
convivência, pergunte a todos se estão de acordo e inclua-os. 
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Atividade 2 – Cálculo do IIE – O que ganho e o que sei 

 
Objetivo 
Aplicar os módulos “O que ganho” e “O que sei” do IIE com os participantes. 
 
Tempo  
60 minutos  

 
Procedimentos  

• Utilize o Guia de Aplicação IIE seguindo as instruções para a aplicação dos módulos O que 
ganho e O que sei. 

 
 

Atividade 3 – Precificação dos sonhos e plano de ação 

 
Objetivo 
Retomar os sonhos levantados no encontro anterior para agora estabelecer prazos e custos 
para trazê-los para a realidade. 
 
Tempo 
40 minutos 
 
Recursos Necessários 

• 20 Calculadoras 

• Canetas 

• Folhas onde os participantes anotaram seus sonhos no encontro anterior 

• ANEXO 4 – Sonhos (um por participante) 

• ANEXO 2 – Perfil do Empreendedor (preenchido pelos participantes) 
 
Procedimentos  

• Inicie a atividade relembrando os participantes dos sonhos levantados no encontro 
anterior e diga que eles irão dar agora um primeiro passo para a realização dos sonhos 
que eles priorizaram. Entregue para cada participante uma cópia do ANEXO 4 – Sonhos, 
convidando-os a colocar seu nome e data do encontro.  

• Em seguida, convide-os a preenchê-lo primeiro com uma descrição do sonho para o 
negócio, a data na qual querem ter o sonho realizado e quanto vai custar realiza-lo. Peça 
que façam as anotações de prazo e custo em separado. O mesmo deve ser feito para o 
sonho pessoal. Diga que terão 10 minutos para isso. 

• Caso os empreendedores tenham trazido sonhos não precificáveis (como por exemplo: 
ter uma renda estável, aumentar as vendas,...), estimule a reflexão para transforma-lo em 
um sonho precificável. Você pode partir das perguntas: “De que forma ele teria uma 
renda mais estável?”, “Quer aumentar as vendas para quê?”, “Como atingir esses sonhos 
(como por exemplo, curso para se aprimorar em alguma técnica, curso de administração 
de empresas, comprar um maquinário que o permita produzir mais, contratar um 
vendedor, um consultor, um designer,...). Você deve dizer que, por ser um curso voltado 
para Saúde Financeira, é importante que ele precifique o sonho ou o como ele vai atingir 
esse sonho. 

• Neste momento, lembre-os de que é importante pensarem não somente numa data em 
que gostariam que o sonho se realizasse, mas numa data que julguem ser possível. 
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• Depois de preencherem, entregue 4 calculadoras por grupo e oriente-os no cálculo de 
preenchimento da tabela “Dia/Semana/Mês/Ano” para que possam descobrir qual será o 
investimento que precisarão fazer por dia, semana, mês e ano para que possam realizar 
esses sonhos. Para isso, peça que sigam o seguinte passo-a-passo: 

o dividir o investimento total do sonho pelos meses estimados para atingi-lo; 
o dividir por 4, para saber quanto precisarão economizar por semana; 
o finalmente, verifique se a turma prefere dividir por 7 ou 5 (dias da semana) 

para saber a economia diária que se faz necessária, e proceda com a divisão. 

• Vá dando as instruções uma de cada vez, circulando entre os empreendedores para ajuda-
los quando necessário. 

• Ao final, convide os empreendedores a se sentarem novamente nos grupos, caso já não 
estejam, e fazerem o processamento da atividade utilizando o CAV – Ciclo de 
Aprendizagem Vivencial. Você pode sugerir as seguintes perguntas, na sequencia, para a 
discussão nos pequenos grupos (deixe as perguntas visíveis para os participantes durante 
sua discussão em um flipchart ou no projetor): 

o Como foi para vocês fazer essa atividade? 
o O que vocês perceberam com esta atividade? 
o O que aprenderam com esta atividade? 
o De que forma vocês podem aplicar esses aprendizados no seu dia-a-dia? 

• Dê um tempo para que os participantes conversem nos grupos sobre as perguntas e ao 
final pergunte a eles quem gostaria de compartilhar com o grande grupo suas reflexões. 
Peça aos representantes de cada grupo para serem breves nesse compartilhamento. 

• Faça um fechamento do processamento, resgatando as principais falas dos 
empreendedores. Caso não tenha vindo pelas falas da turma, diga que antes de planejar 
como atingir um sonho, é muito importante definir prazos e custos para conseguir atingi-
lo. Muito importante também é saber de onde vai vir o dinheiro para realiza-los, 
considerando todos os custos que o empreendedor vai ter no caminho.  

• Reforce que essas definições também são muito importantes para diminuir a chance de 
ficarem frustrados. Uma vez que temos claro qual é o sonho, quanto custa e o prazo em 
que queremos atingi-lo, não caímos na armadilha de “achar que dava para conquista-lo 
antes ou a um custo menor”. 

• Para finalizar a atividade diga que agora eles terão 5 minutos para pensar em duas ações 
que podem fazer para alcançar os sonhos.  

• Peça aos participantes que retomem o “facebook” (ANEXO 2 – Perfil do Empreendedor) 
preenchido no encontro passado para preencher o quadro do sonho no perfil do 
facebook: eles devem priorizar o sonho para o negócio e definir 2 ações para alcança-lo. 

• Ao final dos 5 minutos faça um fechamento da atividade dizendo que a partir de agora, 
eles irão se concentrar no sonho para o negócio, já que ele pode ajuda-los muito a 
alcançar o sonho pessoal. 
 

Orientações 

• Caso algum empreendedor diga que já tomou uma decisão que irá impactar 
financeiramente sua vida pessoal ou do negócio, como algo que envolva compras 
grandes, contrair de dividas, ou algo do tipo (como pegar empréstimo para comprar um 
carro, crediário em alguma loja,...), diga que este tema vai ser tratado nos próximos 
encontros e que, caso ainda não tenha colocado a decisão em prática, seria interessante 
esperar, uma vez que traremos informações que podem fazê-lo repensar a forma como 
vai fechar o negócio. 

 
 

Atividade 4 – Feira de artesanato 
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Objetivo 
Fazer com que os participantes simulem uma atividade do seu cotidiano, na qual precisam 
registrar e controlar seus gastos e ganhos, podendo refletir sobre suas próprias atitudes na 
vida real. 
 
Tempo 
75 minutos 
 
Recursos Necessários 

• Calculadoras 

• Canetas 

• Dinheiro de brinquedo 

• ANEXO 5 - Cartão de crédito de brinquedo 

• Saquinho com uma papeleta de cada personagem (2 empreendedores, 3 clientes, 1 
fornecedor, 2 filhos) 

• ANEXO 6 - Perfil de cada personagem (uma cópia por grupo) 

• ANEXO 7 – Kit controles financeiros (Nota fiscal, Livro Caixa , Fluxo de Caixa, Controle de 
encomendas) 

 
Procedimentos 

• Convide os empreendedores a participar de uma atividade em que eles poderão refletir 
sobre seu próprio comportamento. 

 
a) Divisão das equipes e definições iniciais (5 min) 

• A atividade será realizada nos grupos que se formaram no início do encontro (grupos de 8 
pessoas) 

• Passe o saquinho com os personagens para o primeiro grupo, pedindo para cada um do 
grupo tirar um papelzinho e memorizar. Peça para devolverem o papelzinho sorteado ao 
saquinho e repita o procedimento com os demais grupos. Você tem 5 minutos para isso. 

 
b) Orientação para os papeis (10 min) 

• Reúnas os participantes de acordo com os personagens que tiraram e oriente-os 
conforme os papeis de cada um. 
o EMPREENDEDOR: entregue ao grupo um papel de perfil do empreendedor (ANEXO 6). 

Diga que só eles poderão ver este papel. Entregue o ANEXO 7 – Kit Controles 
Financeiros (livro caixa, fluxo de caixa, nota fiscal e controle de encomendas), 2 notas 
de R$10,00, 1 nota de R$20,00, 2 notas de R$5,00 e 1 nota de R$50,00, uma 
calculadora e canetas. Diga que eles estão participando de uma feira referência na 
cidade com foco no artesanato, seu negócio, e que nela os empreendedores podem 
tanto vender no varejo quanto fechar grandes negócios no atacado ou conseguir 
fornecedores muitos importantes para o desenvolvimento do seu negócio. Seus 
produtos são: estatuetas de madeira, entalhadas à mão, que custam R$30,00 no varejo 
e R$25,00 no atacado. Diga que eles têm uma máquina de cartão. O empreendedor 
precisará comprar embalagens para entregar as estatuetas embaladas para os clientes. 
Os dois empreendedores do mesmo grupo estão na mesma feira e vendem o mesmo 
produto (são concorrentes). Peça para irem se familiarizando com os materiais 
entregues, enquanto você dá as orientações para os outros participantes. Pergunte se 
alguém tem alguma dúvida e responda às que surgirem. 

o CLIENTE: entregue um papel de perfil do Cliente (ANEXO 6). Diga que só eles poderão 
ver este papel. Oriente-os a abordar o empreendedor dizendo que gostaria de comprar 



28 
 

3 unidades do seu produto. Entregue R$75,00 em notas de brinquedo para cada um, 
bem como um cartão de crédito de brinquedo (ANEXO 5). Diga que poderão 
pechinchar, tentar pagar com cartão, parcelar, fazer encomendas.... Eles que irão 
decidir se vão ou não comprar. Em cada grupo haverão 2 empreendedores e os 
clientes poderão comparar preço, atendimento, etc. Pergunte se alguém tem alguma 
dúvida e responda às que surgirem. 

o FORNECEDOR: entregue um papel de perfil do Fornecedor (ANEXO 6) junto com 2 
notas fiscais de produto e 2 recibos. Diga que só eles poderão ver este papel. Oriente-
os a abordar o empreendedor dizendo que é o fornecedor de embalagens e que está 
vendendo embalagens para transporte das estatuetas. Você tem uma promoção muito 
boa que só poderá fazer na feira: 500 unidades por 150,00, já com um rolo de plástico 
bolha incluído. Diga que o fornecedor somente poderá fazer este preço para 
pagamento em dinheiro. Para pagamentos em cartão o preço vai para R$ 250,00 e fora 
da feira para R$300,00. Pergunte se alguém tem alguma dúvida e responda às que 
surgirem. 

o FILHO(A): entregue um papel de perfil do Filho(a) (ANEXO 6).  Cada participante com 
papel de filho(a) é filho(a) de um empreendedor – estabeleça as relações, para que 
saibam com clareza quem devem abordar. Diga que só eles poderão ver este papel. 
Oriente-os a abordar o empreendedor dizendo que sua avó pediu para pegar dinheiro 
para pagar a conta de luz de casa (R$40,00) que já está atrasada e se não pagar, será 
cortada no dia seguinte. Diga que a luz não pode ser cortada de forma alguma, pois 
amanhã é o dia que vão receber os gringos em casa, que deverão fazer uma 
encomenda de estatuas de madeira para exportação e que a avó mandou não voltar 
sem o dinheiro! Pergunte se alguém tem alguma dúvida e responda às que surgirem. 

• Quando terminar de orientar, peça que os grupos se posicionem em lugares diferentes da 
sala e diga que eles terão 20 minutos para realizar a atividade, ou seja, todos os 
participantes precisam atuar em seus papéis nesse tempo. 

• Dê o sinal de início. 

• Durante a atividade, fique atento à execução dos papeis pelos grupos e, se necessário, 
faça intervenções para que todos atuem e a atividade aconteça. 

• Ao final do tempo, peça para todos voltarem para o grande grupo. 

• Recolha o dinheiro do grupo que representou o papel de “EMPREENDEDOR”. Faça então 
as seguintes perguntas: 

o Qual é o saldo atual de dinheiro que vocês possuem? 
o Qual foi o valor total de vendas da feira? 
o Qual foi o total de despesas que vocês tiveram na feira? 
o Dessas despesas, quanto foi relacionado ao negócio e quanto foi despesa 

pessoal? 
o Se você comprou algo, tem um recibo ou nota fiscal do que comprou? 
o Tem anotado alguma encomenda? 

• Aguarde as contribuições do grupo. 

• Faça então o processamento da atividade, nos grupos, seguindo o CAV – Ciclo de 
Aprendizagem Vivencial. Você tem 20 minutos para este processamento. Você pode 
utilizar o seguinte roteiro de perguntas como um roteiro guia para a discussão dos grupos 
(deixe as perguntas visíveis para os participantes durante sua discussão em um flipchart 
ou no projetor): 

o Como vocês se sentiram realizando a atividade? 
o Como foi o desenrolar da negociação com clientes, fornecedores e com o 

filho(a)? 
o Vocês conseguiram cumprir suas atividades na feira e também controlar o 

dinheiro que estava entrando e saindo? 
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o Se fizéssemos essa atividade novamente, vocês fariam alguma coisa diferente? 
o Algo do que aconteceu aqui, já aconteceu na vida real de vocês? 
o O que aprenderam com a atividade? 

• Dê 10 minutos para que os participantes conversem nos grupos sobre as perguntas e ao 
final pergunte a eles quem gostaria de compartilhar com o grande grupo suas reflexões.  

• Faça um fechamento do processamento, utilizando as principais falas que surgiram. 
Destaque a importância de se manter um controle financeiro no negócio, para evitar 
possíveis problemas. 

• Agradeça aos participantes e diga que na próxima atividade, eles terão a oportunidade de 
praticar um pouco mais o controle das suas finanças pessoais e do negócio. 

 
Orientações 

• Certifique-se de que tem quantidade suficiente de notas de dinheiro de brinquedo, perfis 
e controles impressos para a atividade.. 

• Tente evitar ao máximo dar mais informações do que as aqui indicadas como orientação 
para atividade (consígnia). 

• Ao realizar as perguntas e o processamento ao final da atividade, tome cuidado para não 
dar uma conotação de “julgamento” do grupo que representou o papel de 
empreendedor. 

 
 

Atividade 5 – Controle do dinheiro pessoal e do negócio 

 
Objetivo 

• Compreender a importância de fazer a separação e o controle do dinheiro pessoal e do 
negócio. 
 

Tempo 
25 minutos 
 
Recursos Necessários 

• ANEXO 8 – História “Uma separação benéfica” 
ou 

• 10 copinhos para separação de economias nomeados: compra de materiais para o 
trabalho, telefone, escola das filhas, mercado, conta de luz, conta de água, gás, cabelo, 
manutenção da moto e festa 

• ANEXO 9 – História Manicure Express 

• Datashow 

• Laptop 
 
Procedimentos 

• Comece a atividade perguntando quem da turma faz algum tipo de controle financeiro do 
seu negócio. Conforme os empreendedores forem dando sua contribuição, faça perguntas 
de aprofundamento, considerando o tipo e forma de controlar o negócio. 

• Agradeça e pergunte quem separa finanças pessoais das do negócio. Conforme forem 
contribuindo, pergunte como é feita esta separação. 

• Agradeça e diga que uma das grandes causas de falência dos negócios é justamente o 
descontrole das finanças causado pela mistura entre o dinheiro pessoal e o do negócio. 
Não basta saber comprar, vender e pagar contas. É preciso saber de onde o dinheiro está 
vindo e para onde ele vai, seja para o negócio, seja para coisas pessoais. 
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• Diga que essa separação muitas vezes não é registrada. O pequeno e microempreendedor 
geralmente é o único funcionário do negócio e acumula muitas tarefas, sobrando pouco 
tempo para registrar esta separação: é o filho que pede dinheiro para comprar material 
escolar ou um sorvete; é a conta de luz da casa que vence hoje e ele usa o dinheiro do 
caixa para pagar; ou está precisando comprar matéria prima e, não tendo o dinheiro 
necessário, acaba usando o cheque especial ou o cartão de crédito da conta pessoal. É 
neste momento que o empreendedor faz a mistura do negócio com o pessoal e é dessa 
tomada de decisão que pode surgir uma grande cilada. 
 

• Para este encontro são apresentadas duas ferramentas que poderão ser trabalhadas. 
Cabe ao facilitador escolher e decidir qual atividade é mais apropriada para o grupo: 

 
História “Uma separação benéfica” 

• Utilize o ANEXO 8 – Historia “Uma separação benéfica” para conduzir essa explicação. 

• Leia o anexo com os participantes – solicite que cada quadrinho seja lido por um dos 
participantes. 

• Conduza a leitura de modo a permitir interação entre os participantes. Traga também 
exemplos pessoais. 

• Diga que não é exatamente um pecado usar dinheiro pessoal na empresa e vice-versa. 
Afinal, no fim das contas “tudo sai do mesmo bolso”. O problema é que essa mistura 
passa despercebida! O cuidado está em simplesmente separar e identificar os gastos e 
ganhos do negócio e os gastos e ganhos pessoais! Isso é extremamente relevante para a 
boa saúde do negócio e do empreendedor. 

• Mas quando não é feito este controle, o grande problema é que fica muito difícil saber de 
onde está vindo o dinheiro, ou pior, por onde se está perdendo dinheiro! Se a situação 
financeira estiver boa, será que é a sua empresa que está gerando dinheiro? Ou será que 
está perdendo dinheiro e nem está vendo!? 

 
História “Manicure Express” 

• Utilizando o ANEXO 9 – História Manicure Express, apresente para o grupo o exemplo da 
Vânia na seguinte sequência: 

o Slide 1 
Vânia é uma empreendedora que mora no Rio de Janeiro. Como uma boa 
empreendedora, identificou uma necessidade e abriu seu negócio. 

o Slide 2 
Ela abriu um negócio de manicure Express e atende onde as clientes delas 
precisarem. No trabalho, em casa e até na praia. E ela atende de moto! 

o Slide 4 e 5 
O negócio dela era tão interessante que recebeu a oportunidade de participar 
do Programa Caldeirão do Huck no quadro “Mandando bem”. Em 2013.  

o Slide 6 e 7 
O programa ofereceu para a Vânia capacitações com a Aliança Empreendedora 
para ela melhorar seu atendimento, controles administrativos/financeiros, 
entre outros para melhora e potencializar seu negócio.  

o Slide 8 a 10 
Depois das capacitações, ela passou por alguns testes para ver se ela estava 
aplicando os novos conhecimentos e ferramentas para garantir que o prêmio 
que ela receberia seria bem utilizado! Além de fazer a unha de uma atriz 
exigente, foi desafiada a atender3 clientes em lugares diferentes da cidade. Ela 
foi filmada e avaliada durante este dia.  
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Apesar de alguns imprevistos, como pegar o caminho errado e chegar 
atrasada, tomar bronca do patrão da cliente porque a cliente estava querendo 
fazer a unha na entrada do trabalho, ela demostrou sempre muito 
profissionalismo, orientando-as sobre uso de materiais e mostrando que 
entende do negócio! 

o Slide 11:  
O Caldeirão do Huck também foi até a casa dela, ver como ela fazia a gestão 
financeira da casa e do negócio, como ela separava o dinheiro do negócio do 
dinheiro pessoal e ela mostrou que tinha um recipiente para cada tipo de 
despesa.  
Utilizando os 10 copinhos de separação de economias, diga aos 
empreendedores que ao final de todos os dias, ela pega todo o seu 
faturamento e divide igualmente em 10 latinhas. Sim! Latinhas! Cada uma 
para um gasto específico: compra de materiais para o trabalho, telefone fixo, 
celular, escola das filhas, mercado, conta de luz e água, gás, cabelo, 
manutenção da moto e festa (aliás ela conhece tudo de mecânica da moto 
para não ter que gastar com mecânico).  
E quando sobra algum dinheiro na latinha depois de pagar a conta, ela 
mantém na própria latinha. Não mexe porque se preocupa também com 
emergências! 

o Slide 12 
Diga que ela tem também uma latinha para a festa de aniversário dela, que é 
seu grande momento de prazer que compartilha com suas pessoas queridas. 
Em 2012 foram 300 pessoas!! Para isso, ela teve que identificar todos os 
gastos dela, separando despesas pessoais das do negócio.  

o Slide 13: 
Ela ganhou o prémio do Caldeirão do Huck no quadro “Mandando Bem”. Ela 
manda muito bem e não tem retirada fixa.  

o Slide 14: 
Diga que os empreendedores podem ver vários vídeos com a Vânia no 
programa no site da rede (http://globotv.globo.com/rede-globo/caldeirao-do-
huck/v/vania-passa-por-teste-para-saber-se-esta-pronta-para-ampliar-o-
negocio/2271742/). Podem também digitar no Youtube “Caldeirão do Huck 
Vânia manicure express” que vários deles vão aparecer. 

• Pergunte aos empreendedores o que eles acharam da história da Vânia e o que mais 
chamou a atenção deles. Aguarde as contribuições, fazendo perguntas de 
aprofundamento se achar necessário. 

• Conduza a apresentação de modo a permitir interação entre os participantes. Traga 
também exemplos pessoais. 

• Diga que não é exatamente um pecado usar dinheiro pessoal na empresa e vice-versa. 
Afinal, no fim das contas “tudo sai do mesmo bolso”. O problema é que essa mistura 
passa despercebida! O cuidado está em simplesmente separar e identificar os gastos e 
ganhos do negócio e os gastos e ganhos pessoais! Isso é extremamente relevante para a 
boa saúde do negócio e do empreendedor. 

• Mas quando não é feito este controle, o grande problema é que fica muito difícil saber de 
onde está vindo o dinheiro, ou pior, por onde se está perdendo dinheiro! Se a situação 
financeira estiver boa, será que é a sua empresa que está gerando dinheiro? Ou será que 
está perdendo dinheiro e nem está vendo!? 
 

 

http://globotv.globo.com/rede-globo/caldeirao-do-huck/v/vania-passa-por-teste-para-saber-se-esta-pronta-para-ampliar-o-negocio/2271742/
http://globotv.globo.com/rede-globo/caldeirao-do-huck/v/vania-passa-por-teste-para-saber-se-esta-pronta-para-ampliar-o-negocio/2271742/
http://globotv.globo.com/rede-globo/caldeirao-do-huck/v/vania-passa-por-teste-para-saber-se-esta-pronta-para-ampliar-o-negocio/2271742/
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• Ao finalizar a apresentação e discussão sobre a separação benéficoa, diga que você 
gostaria de propor um desafio para eles cumprirem até o próximo encontro. 

 
Orientações 

• Caso você não tenha laptop e datashow disponíveis para apresentar a história da Vânia, 
imprima os slides e passe para os empreendedores verem as imagens, enquanto você 
conta a história. 

 
 

Atividade 6 – Primeiro desafio 

 
Objetivo 
Dar aos empreendedores a oportunidade de vivenciar a experiência de separar as finanças 
pessoais das do negócio de forma simples, podendo tomar o exercício como prática diária. 
 
Tempo 
20 minutos 
 
Recursos Necessários 

• Slide 1 do ANEXO 10 – Controle pessoal e do negócio (uma cópia colorida por 
participante) 

 
Procedimentos 

• Lembre os empreendedores que o próximo encontro vai acontecer em 6 dias e entregue 
para cada um deles uma cópia do slide 1 do ANEXO 10 – Controle pessoal e do negócio. 

• Diga aos empreendedores que o desafio é, nos próximos 6 dias, eles anotarem todas as 
entradas e saídas de dinheiro do negócio, separando as entradas e saídas que são do 
negócio e as entradas e saídas que são pessoais. O preenchimento é realizado da seguinte 
forma:  

o Anotar, no quadro verde, todas as entradas de recurso do negócio (vendas à 
vista, vendas a prazo que foram recebidas no período, etc.); 

o Anotar no quadro laranja, todas as saídas de recurso referentes ao negócio 
(compra de insumos, pagamento de custos fixos, etc.); 

o Anotar no quadro vermelho, todas as saídas pessoais realizadas no período, 
que são pagas com o dinheiro do negócio e pessoal; 

o Anotar no quadro azul todas as entradas pessoais realizadas no período 
(salários ou pagamentos pessoais de outros trabalhos que desenvolve, bolsa 
família, pensão...). 

• Ressalte que os dados levantados podem ser do período que acharem interessante, 
semana ou mês. É importante trabalharem em cima de um período que tenha tido tanto 
entradas quanto saídas, para poderem ter dados para análise no próximo encontro. 

• Pergunte aos empreendedores se eles topam o desafio. Se sim, agradeça a disposição e 
passe para a próxima atividade. 

 

Atividade 7 – Fechamento 

 
Objetivo 
Fazer o fechamento deste encontro, com uma avaliação simples e rápida. 
 
Tempo 
5 minutos 
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Recursos Necessários 
Que bom, que pena, que tal 

• 3 envelopes (“que bom”, “que pena” e “que tal”) 

• Tarjetas pequenas ou post its 

• Canetas  
Copo Vazio 

• ANEXO 3 – Copo Vazio  
 

Procedimentos 

• Diga aos empreendedores que o encontro de hoje chegou ao fim, mas antes, você 
gostaria de saber o que foi mais marcante para eles neste dia. 

• Pergunte se alguém tem algo a comentar sobre o encontro de hoje. Conduza a facilitação 
de forma a permitir que quem tem contribuições a fazer o faça, mas também cuidando 
para não exceder o tempo.  

• Depois, diga que você também gostaria de fazer uma breve avaliação de como foi esse 
encontro para eles. Para fazer essa avaliação, explique que você deixou colados na parede 
3 envelopes “Que bom”, para que eles digam o que foi legal no encontro e que deve 
continuar; “Que pena”, para que digam o que não gostaram ou que acham que não deve 
acontecer nos próximos encontros; e “Que tal”, para que deem sugestões de melhorias, 
coisas que podem ser feitas nos próximos encontros. 

• Convide os participantes a escrever nas tarjetas ou post its o que tem a dizer de “que 
bom”, “que pena” e “que tal” e colocar nos envelopes antes de sair da sala. Reforce a 
importância de eles se expressarem, para que os encontros sejam cada vez melhores e 
diga que as avaliações são anônimas, então eles podem ser honestos. 

• Caso você queira fazer a avaliação em outro formato, siga as opções descritas no 1º 
encontro. 

• Após a avaliação, agradeça as contribuições dadas pelos empreendedores e encerre o 
encontro, lembrando o dia, a hora e o local do próximo encontro do programa. 

• Lembre-os também de trazerem o desafio preenchido, assim como todo o material que 
receberam e preencheram durante os encontros. 

 
Orientações 

• Faça as mudanças que julgar necessárias para os próximos encontros, com base no 
resultado das avaliações e nas contribuições dadas pelos empreendedores. 
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Encontro 3 – Conhecendo os Controles Financeiros 
 
O encontro “Conhecendo os Controles Financeiros” tem o objetivo de demonstrar para os 
participantes a importância do planejamento e controle para a realização dos sonhos. 
 
O propósito deste encontro é propiciar condições para que o participante desenvolva 
competências para: 
 
1. Dimensão Cognitiva 

• Entender a interdependência entre planejamento, controle e análise financeira para o 
alcance dos sonhos. 

• Conhecer ferramentas simples de planejamento e controle financeiro. 

• Saber analisar os dados financeiros levantados por meio dos controles. 

• Conhecer e entender o funcionamento da e-Wally e as vantagens que pode trazer para 
seu negócio. 

 
2. Dimensão Atitudinal 

• Predispor-se a planejar, controlar e analisar as finanças do negócio. 

• Predispor-se a acessar e utilizar a e-Wally. 
 
3. Dimensão Operacional 

• Calcular o quanto precisará por dia, semana e mês, para alcançar seu sonho para o 
negócio no prazo estipulado. 

• Fazer uma análise do controle preenchido no desafio do encontro anterior. 
 
 
Carga Horária 
4 horas 
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Plano do encontro 3 

 

TEMAS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS RECURSOS TEMPO 

Abertura Atividade 1: Abertura Discussão em Grupo - 15’ 

Desafio 
Atividade 2: Conversa sobre os 
desafios 

Desafio 
• Slide 1 do ANEXO 10 – Controle 

pessoal e do negócio (preenchido 
pelos empreendedores) 

30’ 

Controles e Análises 
Financeiras 

Atividade 3: Conhecendo os 
controles financeiros 

Atividade Prática 

• Calculadoras 

• Canetas 

• Slide 1 do ANEXO 10 – Controle 
pessoal e do negócio (preenchido 
pelos empreendedores) 

• Slide 1 do ANEXO 11 – Controle 
pessoal e do negócio (preenchida pela 
AE) 

• Slide 2 do ANEXO 10 – Controle 
pessoal e do negócio  

• ANEXO 7 – Kit controles Financeiros 

• ANEXO 12 – Fluxo de Caixa e Livro 
Caixa 

50’ 

Atividade 4: Análise financeira Atividade Prática 

• Calculadoras 

• Canetas 

• ANEXO 4 – Sonhos (preenchido pelos 
empreendedores no encontro 
anterior) 

• Slide 1 do ANEXO 10 – Controle 
pessoal e do negócio (preenchido 
pelos empreendedores no desafio) 

40’ 
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• ANEXO 11 – Controle pessoal e do 
negócio (versão preenchida pela 
Aliança Empreendedora) 

• Slide 2 do ANEXO 10 – Controle 
pessoal e do negócio (preenchido na 
atividade anterior) 

• ANEXO 7 – Kit controles financeiros – 
Fluxo de caixa (preenchido na 
atividade anterior) 

• ANEXO 7 – Kit controles financeiros – 
Livro caixa (uma cópia por 
empreendimento) 

• ANEXO 13 - Sites e outras ferramentas 
de controles financeiros 

Atividade 5: Apresentação e-
Wally 

Exposição dialogada 
• ANEXO 14 - Apresentação e-Wally 

• Datashow 

• Computador   

80’ 

Mentoria 
Atividade 6: Apresentação da 
Mentoria 

Discussão em grupo 

• Flipchart 

• ANEXO 15 - Fichas de mentoria 

• Adesivos de bolinhas (ou lápis de cor / 
giz de cera) 

20’ 

Encerramento Atividade 7: Avaliação Discussão em grupo 

Que bom, que pena, que tal 

• 3 envelopes (“que bom”, “que 
pena” e “que tal”) 

• Tarjetas pequenas ou post its 

• Canetas  
Copo Vazio 

• ANEXO 3 – Copo Vazio  

5’ 

TEMPO TOTAL: 4 HORAS 
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Atividade 1 – Abertura 

 
Objetivo 
Levantar os principais aprendizados do encontro anterior e retomar o desafio proposto. 
 
Tempo 
15 minutos 
 
Recursos Necessários 
- 
 
Procedimentos 

• Organize o espaço em grupos de 8 pessoas. 

• Receba cordialmente os participantes, convidando-os a se sentarem nos pequenos 
grupos. 

• Antes de iniciar as atividades do dia, convide os empreendedores a fazer uma breve 
revisão sobre o que foi visto no encontro anterior. Faça as seguintes perguntas e 
proponha que discutam em seus grupos: 

o O que vocês se lembram do encontro anterior?  
o Qual a importância de separar as contas pessoais das do negócio?  

• Dê um tempo para que conversem nos grupos e ao final pergunte se algum deles gostaria 
de fazer alguma colocação para o grande grupo. 

• Diga aos empreendedores que, em breve, eles terão a oportunidade de falar um pouco 
mais sobre o cumprimento do desafio. 

• Diga aos participantes que neste encontro será dada continuidade ao conteúdo de 
controles financeiros, iniciado no encontro anterior, e que eles terão a oportunidade de 
aprender a analisar as informações financeiras coletadas no negócio. 

• Traga também os principais pontos da avaliação (que bom, que pena e que tal) do 
encontro anterior. Caso tenham pontos que devam ser incluídos no contrato de 
convivência, pergunte a todos se estão de acordo e inclua-os. 

 
Orientações 

• Lembre-se de anotar quem são os empreendedores que não realizaram o desafio. 
 
 

Atividade 2 – Avaliação dos desafios 

 
Objetivo 
Retomar o desafio realizado e registrar os aprendizados gerados pelo desafio 
 
Tempo 
30 minutos 
 
Recursos Necessários 

• Slide 1 do ANEXO 10 – Controle pessoal e do negócio (preenchido pelos empreendedores) 
 

Procedimentos 

• Diga que agora é o momento que os participantes terão a oportunidade de falar sobre os 
desafios realizados e seus aprendizados. 

• Inicie perguntando quem conseguiu realizar o desafio. 
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• Pergunte sobre as principais dificuldades encontradas e se ficaram dúvidas sobre a 
atividade. Solucione as dúvidas e auxilie nas dificuldades. 

• Faça as seguintes perguntas e proponha que discutam em seus grupos: 
o Vocês conseguiram realizar o desafio proposto no encontro anterior? 
o Como foi fazer as anotações sobre entradas e saídas de dinheiro, proposta do 

desafio? 
o Quais foram os principais desafios encontrados? 
o Vocês sentiram alguma diferença, agora que começaram a anotar as receitas e 

despesas? 
o É possível fazer a separação dos gastos pessoais dos do negócio, de alguma 

forma?  
o Vocês pretendem mudar alguma coisa na forma como fazem a gestão do seu 

dinheiro, tanto no negócio como na vida pessoal? 

• Dê um tempo para que conversem nos grupos e ao final pergunte se algum deles gostaria 
de fazer alguma colocação para o grande grupo. 

• Trabalhe o seguinte fechamento conceitual: “É realmente importante fazer o controle de 
todo o dinheiro que entra - ENTRADAS - e todo o dinheiro que sai – SAÍDAS - e saber se 
está saindo ou entrando do ‘bolso’ pessoal ou do ‘bolso’ do negócio. Por meio deste 
controle, os empreendedores podem se organizar melhor e conhecer mais 
profundamente sua situação financeira. É algo muito importante para não perder 
dinheiro”. Valide com o grupo a importância desses conceitos, perguntando se eles 
concordam e por que. 

• Diga que eles deverão entregar o desafio no final do encontro para o assessor, pois o 
cumprimento do desafio, como explicado no primeiro encontro, conta pontos para a 
seleção dos dois empreendedores que receberão os benefícios finais do Processo 
Seletivo. Quem não entregar nada, não contará ponto nenhum, quem entregar, terá o 
desafio avaliado nos seguintes critérios: realizado completamente ou realizado 
parcialmente (deixou campos em branco). Quem não fez o desafio, pode ainda trazer no 
dia seguinte. Como eles ainda utilizarão o desafio nas atividades do dia de hoje, 
recolheremos somente ao final do encontro. 

• Agradeça aos empreendedores por terem aceitado o desafio e realmente o colocado em 
prática. Diga que as anotações feitas trarão a eles muitas informações novas sobre os seus 
negócios. 
  

Orientações 

• Lembre-se, ao final do encontro, de recolher o desafio dos empreendedores para analisar 
cada desafio classificando-os como: realizado completamente, realizado parcialmente 
(deixou campos em branco) ou não realizado. Crie uma planilha com o nome do 
empreendedor, nome do desafio, dia da coleta e classificação.  

• Depois de avaliados, separe os desafios para levar no próximo encontro e poder entregar 
aos empreendedores. 

 
 

Atividade 3 – Conhecendo os Controles financeiros 

 
Objetivo 
Resgatar o desafio, analisando as entradas e saídas registradas pelos empreendedores e 
fazendo sua projeção mensal de entradas e saídas. 
 
Tempo 
50 minutos 
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Recursos Necessários 

• Calculadoras 

• Canetas 

• Slide 1 do ANEXO 10 – Controle pessoal e do negócio (preenchido pelos empreendedores) 

• Slide 1 do ANEXO 11 – Controle pessoal e do negócio (preenchida pela AE) 

• Slide 2 do ANEXO 10 – Controle pessoal e do negócio (uma cópia por empreendimento) 

• ANEXO 7 – Kit controles Financeiros (folha Fluxo de Caixa)  

• ANEXO 12 – Fluxo de Caixa e Livro Caixa 
 
Procedimentos 

• Diga a todos que a seguir eles terão a oportunidade de “Consolidar os Resultados” obtidos 
através da anotação das entradas e saídas. 

• Entregue para cada empreendimento uma cópia do slide 2 do ANEXO 10 – Controle 
pessoal e do negócio. Diga que ele será utilizado para consolidar os resultados obtidos 
pelos empreendedores, após os dias do desafio. 

• Solicite que os empreendedores tenham em mãos o documento no qual anotaram todas 
suas entradas e saídas desde o último encontro (slide 1 do ANEXO 10, preenchido pelos 
empreendedores). 

• Para aqueles empreendedores que não conseguiram realizar o desafio, entregue o ANEXO 
11 – Controle pessoal e do negócio (exemplo preenchido). Diga que eles poderão 
participar da atividade utilizando o exemplo que está sendo entregue. 

• Peça para que os empreendedores somem os valores anotados em cada quadro, 
chegando ao resultado final de cada um deles. Disponibilize as calculadoras para que os 
empreendedores possam utilizá-las. 

• Então, peça para que eles transportem o valor total para o slide 2 do ANEXO 10 – Controle 
pessoal e do negócio. Explique que: 

o as SAÍDAS realizadas para o negócio (quadro laranja) podem ser consideradas 
as raízes que mantém o negócio em pé. 

o as ENTRADAS (quadro verde) são os frutos obtidos com o negócio. 
o as SAÍDAS pessoais (quadro vermelho) permitem ao empreendedor construir 

sua história. 
o as ENTRADAS (quadro azul) são os frutos obtidos com outras atividades ou 

benefícios. 

• Fique à disposição dos empreendedores, para ajuda-los na somatória. 

• Quando todos tiverem finalizado, diga aos empreendedores que estes modelos utilizados 
no desafio são modelos mais simplificados do livro caixa e do fluxo de caixa. 

• Diga que a anotação de todas as entradas e saídas do negócio é o primeiro passo para 
terem o controle financeiro do negócio. O passo seguinte é analisar estas informações, 
para que consigam planejar e realizar seus sonhos.  

• Diga que agora eles irão receber um Fluxo de Caixa, que é uma ferramenta utilizada para 
reunir todas as movimentações de entradas e saídas do negócio em um lugar só e ajudar 
nesta análise. É considerado um “mapa” que mostra todas as entradas e saídas em um 
determinado período que pode ser diário, semanal, mensal, etc... O ideal é ser de 1 mês. 
No caso do livro caixa simplificado, temos os dados de uma semana, pois a ideia é mostrar 
para vocês como utilizar e não precisamos de muitos dados para isso. 

• Entregue para os empreendedores uma cópia do ANEXO 7 – Kit controles financeiros 
(Fluxo de Caixa), e convide-os a preencher uma ferramenta mais evoluída do que a 
anterior com os dados do negócio. Diga que eles terão 15 minutos para isso. 

• Lembre que esta é uma maneira de fazer controles financeiros, mas que existem outras 
formas, mas que explicará o funcionamento desta que é uma ótima ferramenta para 
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controles financeiro e que, independente de qual ferramenta utilizarem, os conceito que 
serão apresentados se aplicam aos controles financeiros de maneira geral.  

• Projete a planilha de Fluxo de Caixa (ANEXO 12 – Fluxo de caixa e Livro caixa) na tela e 
preencha um exemplo juntamente com os empreendedore, explicando o preenchimento 
da ferramenta item por item, da seguinte forma: 

o Peça para escreverem o número que está no slide 2 do ANEXO 10 (copa da 
árvore) no Fluxo de Caixa, na célula cinza de ENTRADAS do mês 1; 

o Em seguida peça para pegarem o Livro Caixa simplificado (slide 1 do ANEXO 
10) e agruparem cada item das SAÍDAS do negócio (quadro laranja) com nas 
categorias que estão nas SAÍDAS do Fluxo de Caixa. Por exemplo: se no livro 
caixa existem saídas de compra de ração e compra de shampoo para cachorro, 
o empreendedor deve somar estes 2 valores e escrever o resultado mês 1 da 
categoria “matéria-prima e insumos”. Peça para repetirem o mesmo 
procedimento para todos os itens que estiverem nas SAÍDAS do Livro Caixa 
simplificado. Caso algum dos itens não se aplique a nenhuma categoria dada 
na planilha do Livro Caixa, diga que eles podem criar uma nova categoria. 

o Diga agora para somarem todas as SAÍDAS do Fluxo de caixa, e anotarem na 
célula cinza do mês 1. 

o Por fim, peça para subtraírem do valor da célula cinza de ENTRADAS, o valor 
da célula cinza de SAÍDAS e escreverem o resultado na célula cinza de SALDO. 

• Conforme for dando as instruções, oriente os empreendedores a fazer o mesmo processo 
que você está demonstrando na tela para o seu negócio. 

• Ao finalizar a explicação, circule entre os empreendedores e ofereça ajuda, se achar 
necessário para que todos terminem o preenchimento. 

• Ao finalizarem, pergunte aos empreendedores como foi preencher o modelo simplificado 
de Livro caixa e Fluxo de caixa. 

• Aguarde as respostas e diga então aos empreendedores que, na próxima atividade, eles 
terão a oportunidade de analisar os números que obtiveram. 

• Diga que esta ferramenta que preencheram de Fluxo de Caixa, permite um detalhamento 
e uma análise ainda mais profunda do negócio, mas para o preenchimento dela, precisam 
de outros dados do negócio, como as vendas à vista e a prazo e quanto de dinheiro tem 
em caixa no início e no final do mês. Coloque-se à disposição para demonstrar a utilização 
depois do encontro ou antes do próximo encontro. 

• Diga aos empreendedores que há dois conceitos que você gostaria de aprofundar com 
eles: lucro e pró-labore.  

• Pergunte aos empreendedores o que é lucro. Aguarde as contribuições e ajude os 
empreendedores a entender que lucro é aquilo que sobra depois que todas as despesas 
foram descontadas. 

• Agora pergunte se eles sabem o que é pró-labore. Aguarde as contribuições e explique 
que pró-labore é o pagamento que o empreendedor recebe pelo seu trabalho. Ou seja, a 
remuneração do empreendedor. Sendo assim, o valor que eles retiram do negócio é o 
pró-labore e não o lucro. O lucro deve ser mantido no negócio para ser reinvestido. 

• Mantenha a planilha projetada na tela com o exemplo preenchido e calcule com eles o 
lucro, sabendo qual é o pró-labore. 

• Convide-os a refletir se estão recebendo pagamento pelo seu trabalho no formato de pró-
labore e se, além desse valor, o negócio está tendo lucro. Reforce a importância de o 
empreendedor ser remunerado pelo seu trabalho.  

 
Orientações 

• Nessa atividade, você deverá atuar como instrutor, auxiliando os empreendedores a 
identificar o tipo de gasto e cuidando para que as somas não sejam feitas de maneira 
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incorreta. Portanto, fique perto dos empreendedores enquanto eles realizam os cálculos, 
para tirar dúvidas e fazer intervenções sempre que necessário. 

• Caso alguém não tenha feito o desafio, entregue o slide 1 do ANEXO 11 com um exemplo 
preenchido, para que eles façam os cálculos e entendam a ferramenta.  
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Atividade 4 – Análise financeira 

 
Objetivo 
Possibilitar que o empreendedor analise as entradas e saídas do seu negócio e identifique o 
quanto suas finanças pessoais e do negócio estão misturadas possibilitando assim a mudança 
de comportamento. 
 
Tempo 
40 minutos 
 
Recursos Necessários 

• Calculadoras 

• Canetas 

• ANEXO 4 – Sonhos (preenchido pelos empreendedores no encontro anterior) 

• Slide 1 do ANEXO 10 – Controle pessoal e do negócio (preenchido pelos empreendedores 
no desafio) 

• ANEXO 11 – Controle pessoal e do negócio (versão preenchida pela Aliança 
Empreendedora) 

• Slide 2 do ANEXO 10 – Controle pessoal e do negócio (preenchido na atividade anterior) 

• ANEXO 7 – Kit controles financeiros – Fluxo de caixa (preenchido na atividade anterior) 

• ANEXO 7 – Kit controles financeiros – Livro caixa (uma cópia por empreendimento) 

• ANEXO 2 – Perfil do empreendedor (preenchido nos encontros anteriores) 

• ANEXO 13 - Sites e outras ferramentas de controles financeiros 
 

Procedimentos 

• Convide os empreendedores a olharem para os resultados consolidados no slide 2 do 
ANEXO 11 e no Fluxo de Caixa, e pensarem a respeito deles. Faça perguntas, para ajuda-
los com a análise.Você pode utilizar as seguintes perguntas como sugestão 

o Vocês estão vendo algo que queiram comentar? 
o As entradas do negócio são suficientes para mantê-lo funcionando? 
o O valor das entradas é maior ou menor que o das despesas do negócio e 

despesas pessoais? 
o Qual o valor das suas despesas pessoais? Ele é saudável para o seu negócio? 
o Você consegue identificar claramente quais são suas despesas do negócio e 

suas despesas pessoais? 

• Escute com atenção os comentários e siga com as perguntas: 
o Com o que vocês gastam mais? 
o Vocês tinham ideia de que gastavam estas quantias com cada um dos itens? 
o Tem gordurinhas? 
o Dá para reduzir alguma coisa? 

• Peça então para pegarem o ANEXO 4 – Sonhos, em que preencheram o custo e prazo do 
sonho para o negócio, no 1º encontro do programa. Peça que comparem o investimento 
do sonho por dia/semana/mês/ano com o fluxo de caixa que construíram. 

• Ajude na reflexão, perguntando: 
o Com o resultado desse fluxo de caixa, dá para realizar o sonho no tempo 

previsto? 
o Existe algum gasto que pode ser reduzido?  

• Aguarde que contribuam. 

• Convide os empreendedores a retomarem o ANEXO 2 – Perfil do Empreendedor e agora 
preencher as ações para alcançar os sonhos após a análise financeira. 
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• Diga aos empreendedores que o anexo 7, entregue na sessão anterior (Kit controles 
financeiros – Fluxo de Caixa e Livro Caixa) pode ser utilizado de forma mais completa, 
inserindo as vendas a prazo e à vista, empréstimos e doações.  

• Explique aos empreendedores que o livro caixa trabalha com o “presente”, ou seja deve 
ser preenchido com informações do que aconteceu no momento que aconteceu. Como 
informações do dinheiro real que entrou na carteira ou na conta. E que o fluxo de caixa 
trata do passado, sendo um “resumo” de todas as transações que aconteceram no mês 
que passou e que as análises destes dados permitem fazer planejamentos para o futuro. 

• Coloque-se à disposição para tirar dúvidas quanto à utilização dessas ferramentas, antes 
ou depois dos encontros, se alguém tiver interesse. 

• Entregue o ANEXO 13, dizendo que neste documento eles podem encontrar ainda outras 
ferramentas e sites gratuitos que ajudam a fazer esse controle e análise financeira do 
negócio. 

• Diga que agora, eles vão conhecer uma ferramenta que também poderá ajuda-los com o 
controle financeiro deles, além de ser também uma forma de pagar e receber 
pagamentos, sem precisar de maquininhas de cartão e nem de banco. 

 
Orientações 

• Esteja atento e faça as intervenções necessárias, caso apareçam falas desmotivadas. 
Sempre incentive a mudança de comportamento. Sempre existe a possibilidade de mudar 
a rota, pensar em novas ações e considerar outras alternativas. Além disso, a partir de 
agora, eles sabem como levantar sonhos, custos e prazos e não deverão ficar mais 
frustrados!  

• Se possível, faça uma pesquisa para atualizar o ANEXO 13.  
 

Atividade 5 – Apresentação e-Wally 

 
Objetivo 
Apresentar o e-Wally como uma ferramenta que poderá ser utilizada pelos empreendedores 
em seus negócios. 
 
Tempo 
80 minutos 
 
Recursos Necessários 

• ANEXO 14 - Apresentação e-Wally 

• Projetor 

• Computador 
 

Procedimentos 

• Diga aos empreendedores que agora conhecerão um parceiro da Aliança Empreendedora 
que oferece uma ferramenta para realizar pagamentos através do celular e que eles 
poderão utilizar essa ferramenta em seus negócios sem taxa de adesão. 

• Projete o ANEXO 14 - Apresentação e-Wally e apresente o representante da e-Wally que 
explicará o funcionamento do aplicativo e convide-o a iniciar a atividade com os 
participantes. 

• Deixe que o representante da e-Wally faça sua apresentação e fique à disposição para 
auxiliá-lo ou para ajudar os participantes que tenham dúvidas. 
 

Orientações 
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• Alinhe antes do encontro com o representante da e-Wally como será a apresentação, 
salve o ppt e prepare tudo com antecedência. Lembre-se também de confirmar o 
horário e o tempo de apresentação, que deve ser de 80 minutos incluindo o tempo 
para perguntas dos participantes. 

• Essa atividade poderá ser alterada, de acordo com as parcerias firmadas para o 
projeto. 
 

Atividade 6 – Apresentação da Mentoria 

 
Objetivo 
Explicar o funcionamento da Mentoria e entregar as fichas para serem preenchidas em casa. 
 
Tempo 
20 minutos 
 
Recursos Necessários 

• Flipchart 

• ANEXO 15 - Fichas de mentoria 

• Adesivos de bolinhas (ou lápis de cor / giz de cera) 
 
Procedimentos 

• Diga aos participantes que agora você apresentará a eles mais uma oportunidade de 
apoio que terão no projeto: a mentoria. 

• Pergunte o que os participantes entendem por mentoria. Conforme forem falando, 
escreva as palavras chave no flipchart. 

• Acolha as falas e, utilizando as palavras trazidas, complemente utilizando a definição 
de mentoria da Aliança Empreendedora: “Mentoria é um processo de troca de 
experiências no qual o mentor motiva e auxilia o empreendedor no desenvolvimento de 
habilidades e ajuda o empreendedor a encontrar novos caminhos para o 
desenvolvimento e crescimento do negócio.” 

• Diga que o mentor deverá ter ao menos 6 encontros com empreendedores de no 
mínimo 2 horas durante os 6 meses seguintes do curso. Ou seja, um encontro por mês 
que pode ser presencial ou virtual (por telefone, Skype...) 

• Explique que o fluxo da mentoria, escrevendo no flipchart o que está sublinhado 
abaixo: 

o Estabelecendo a Relação - 1º encontro (4 a 15/04) – Caso o empreendedor 
queira apoio para elaboração do Plano de melhoria, este encontro deve 
acontecer de 04 a 15/04, para poderem ter tempo de trabalhar em cima dele e 
enviar para a Aliança até dia 29/04. Neste primeiro encontro, mentor e 
empreendedor deverão levantar as dificuldades que existem no negócio e 
definir quais serão trabalhadas nos próximos 5 encontros. Deverão ainda 
definir horários e  local do encontros e as regras de convivência.  

o Mantendo a Relação - 2º ao 5º encontro (16/04 a 04/09) - trabalharão em 
cima das dificuldades que foram levantadas no primeiro encontro, buscando 
as causas e possíveis soluções. 

o Terminando a Relação - último encontro (05/09 a 04/10) – é o término da 
mentoria, pelo menos do primeiro ciclo, pois se mentor e empreendedor 
quiserem, pode ser renovado por mais 6 meses. Neste encontro é feita uma 
avaliação do trabalho realizado pelo mentor e pelo empreendedor e também 
é feito um fechando do processo, oficializando o término do apoio. 
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• Escreva em um flipchart a pergunta: “Você gostaria de ter um mentor?” e as opções de 
resposta: “Sim, quero”, “Ainda não tenho certeza, preciso pensar mais a respeito” e 
“Acredito que esse não é o melhor momento”. 

• Entregue aos participantes as bolinhas coloridas ou os lápis de cor / giz de cera 
coloridos. 

• Pergunte aos participantes quem tem certeza que quer ter um mentor, quem acha que 
agora não é o momento e quem ainda não tem certeza e ainda quer pensar mais a 
respeito. Peça que cada participante levante e cole bolinhas (ou desenhe bolinhas 
coloridas) no flipchart na opção correspondente. 

• Deixe claro que ter mentoria não é um dos critérios para a premiação. 

• Explique que aqueles que querem mentoria devem preencher a ficha de mentoria 
online até o 5º encontro ou entregar a ficha inteiramente preenchida para a equipe do 
Crescer e Vencer até o 4º encontro. Dê ênfase e peça que aqueles que podem/tem 
familiaridade com ferramentas de internet que preencham o modelo digital, cuidando 
que apenas aqueles que não conseguem preencher o documento online se utilizem da 
folha impressa. 

• Entregue o anexo 15 – Fichas de mentoria, com as instruções de preenchimento e o 
site onde a ficha deve ser preenchida. 

• Oriente sobre o preenchimento das fichas e pergunte se há dúvidas.  

• Tire todas as dúvidas dos participantes e garanta que todos entenderam o processo de 
mentoria. 
 

Atividade 7 – Fechamento 

 
Objetivo 
Fazer o fechamento deste encontro, com uma avaliação simples e rápida. 
 
Tempo 
5 minutos 
 
Recursos Necessários 
Que bom, que pena, que tal 

• 3 envelopes (“que bom”, “que pena” e “que tal”) 

• Tarjetas pequenas ou post its 

• Canetas  
Copo Vazio 

• ANEXO 3 – Copo Vazio  
 
Procedimentos 

• Diga aos empreendedores que o encontro de hoje chegou ao fim, mas antes, você 
gostaria de saber o que foi mais marcante para eles neste dia. 

• Pergunte se alguém tem algo a comentar sobre o encontro de hoje. Conduza a facilitação 
de forma a permitir que quem tem contribuições a fazer o faça, mas também cuidando 
para não exceder o tempo.  

• Depois, diga que você também gostaria de fazer uma breve avaliação de como foi esse 
encontro para eles. Para fazer essa avaliação, explique que você deixou colados na parede 
3 envelopes “Que bom”, para que eles digam o que foi legal no encontro e que deve 
continuar; “Que pena”, para que digam o que não gostaram ou que acham que não deve 
acontecer nos próximos encontros; e “Que tal”, para que deem sugestões de melhorias, 
coisas que podem ser feitas nos próximos encontros. 
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• Convide os participantes a escrever nas tarjetas ou post its o que tem a dizer de “que 
bom”, “que pena” e “que tal” e colocar nos envelopes antes de sair da sala. Reforce a 
importância de eles se expressarem, para que os encontros sejam cada vez melhores e 
diga que as avaliações são anônimas, então eles podem ser honestos. 

• Caso você queira fazer a avaliação em outro formato, siga as opções descritas no 1º 
encontro. 

• Após a avaliação, agradeça as contribuições dadas pelos empreendedores e encerre o 
encontro, lembrando o dia, a hora e o local do próximo encontro do programa. 

• Recolha os desafios realizados para avaliação e diga que você os trata de volta no próximo 
encontro. 

• Lembre-os também de trazerem, no próximo encontro, todo o material que receberam e 
preencheram durante os encontros e também a ficha de solicitação de mentoria, caso não 
possam preencher online. 

 
Orientações 

• Faça as mudanças que julgar necessárias para os próximos encontros, com base no 
resultado das avaliações e nas contribuições dadas pelos empreendedores. 

• Lembre-se de recolher os desafios realizados pelos participantes e informe que você os 
devolverá no próximo encontro. Para os participantes que não fizeram o desafio, sugira 
que façam para o próximo encontro. 
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Encontro 4 – Descobrindo Atalhos (Poupança/Fundo e Crédito)  
 
O encontro “Descobrindo Atalhos (Poupança/Fundo e Crédito)” tem o objetivo de promover 
aos empreendedores uma experiência de criação/uso de poupança e acesso a crédito. 
 
O propósito deste encontro é propiciar condições para que o participante desenvolva 
competências para: 
 
1. Dimensão Cognitiva 

• Conhecer duas diferentes estratégias para a realização de sonhos: a poupança e o crédito. 

• Conhecer os diferentes tipos de crédito, tanto para consumo como para investimento. 

• Entender basicamente o funcionamento de um banco em relação à poupança, crédito, 
juros, multas e rendimento. 

• Reconhecer as “armadilhas e tentações financeiras” que surgem no dia-a-dia. 
 
2. Dimensão Atitudinal 

• Ressignificar o crédito, passando a enxerga-lo não somente como uma dívida, mas como 
um investimento que potencializa a realização dos sonhos. 

• Predispor-se a poupar dinheiro. 

• Predispor-se a tomar crédito, quando necessário. 

• Comprometer-se com o uso responsável e consciente do crédito, desde a tomada até a 
quitação. 

• Predispor-se a realizar o desafio proposto no encontro. 

• Fugir de “armadilhas e tentações financeiras” que surgem no dia-a-dia 
 
3. Dimensão Operacional 

• Vivenciar o funcionamento de um banco nos temas poupança, crédito, juros, multas e 
rendimento. 

• Realizar o desafio proposto no encontro. 
 
 
Carga Horária 
4 horas 
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Plano do encontro 4 

 
 

TEMAS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS RECURSOS TEMPO 

Abertura Atividade 1: Abertura Discussão em Grupo 
• Desafios dos empreendedores 

recolhidos no 3º encontro 
15’ 

Poupança e crédito 
Atividade 2: Estruturação da 
poupança 

Vivência 

• Tarjetas 

• Fita crepe 

• Canetas hidrocor 

• Caixa com chave (pode ser com 
cadeado) – 1 por grupo 

• Calculadoras – 1 por grupo 

• Lápis 

• Borrachas 

• Papel 

• Notas dinheiro de brinquedo – R$ 
20,00 por participante (em notas 
baixas) 

• Folhas de Flipchart 

• ANEXO 4 – Sonhos (preenchido) 

• ANEXO 11 – Controle pessoal e do 
negócio (preenchido) 

• ANEXO 16 – Cadernetas individuais 
(uma por participante) 

• ANEXO 17 – Controle de 
movimentações (uma cópia por 
grupo) 

• ANEXO 18 – Folha de acordos (uma 

50’ 
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cópia por grupo) 

• ANEXO 19 – Tarjetas com os papéis e 
tarefas (uma cópia por grupo) 

Atividade 3: Tomando crédito Vivência 

• Tarjetas 

• Flipchart 

• Canetas hidrocor 

• Fita crepe 

• Canetas 

• Computador com acesso à internet 

• Datashow 

• ANEXO 16 - Cadernetas individuais 
(uma por participante) 

• ANEXO 17 - Controle de 
movimentações 

• ANEXO 18 – Folha de acordos  

• ANEXO 20 – Operações financeiras 

• ANEXO 21 – Sobre Empréstimos e 
Financiamento (uma cópia por 
empreendedor) 

• ANEXO 22 - Tarjeta tarifas 
empréstimo 

• ANEXO 23 – Controle de empréstimos 

60’ 

Atividade 4: Tipos de crédito Vivência 
• ANEXO 20 – Operações financeiras 

• ANEXO 21 – Sobre Empréstimos e 
Financiamento 

45’ 

Atividade 5: Microcrédito Exposição dialogada • Anexo 24 – Opções de Microcrédito 45’ 
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Encerramento 

Atividade 6: Desafio Desafio • Anexo 25 – Desafio Final 20’ 

Atividade 7: Fechamento Discussão em grupo 

Que bom, que pena, que tal 

• 3 envelopes (“que bom”, “que 
pena” e “que tal”) 

• Tarjetas pequenas ou post its 

• Canetas  
Copo Vazio 

• ANEXO 3 – Copo Vazio  

5’ 

 

TEMPO TOTAL: 4 HORAS 
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Atividade 1 – Abertura 

 
Objetivo 
Levantar o que ficou de aprendizado do encontro anterior. 
 
Tempo 
15 minutos 
 
Recursos Necessários 

• Desafios dos empreendedores recolhidos no 3º encontro 
 
Procedimentos 

• Organize o espaço em grupos de 8 pessoas. 

• Receba cordialmente os participantes, convidando-os a se sentarem nos mesmos grupos 
do encontro anterior. 

• Antes de iniciar as atividades do dia, convide os empreendedores a fazer uma breve 
revisão sobre o que foi visto no encontro anterior. Faça as seguintes perguntas e 
proponha que discutam em seus grupos (deixe as perguntas escritas no flipchart ou 
projetadas pelo Datashow): 

o O que vocês se lembram do encontro anterior? 
o Qual a importância de ter informações reais do seu negócio?  
o Qual a importância de anotar todas as entradas e saídas de seu negócio? 
o Como isso pode ajudar no atingimento dos seus sonhos? 
o Tiveram alguma dúvida ou dificuldade? 

• Dê um tempo para que conversem nos grupos e ao final pergunte se algum deles gostaria 
de fazer alguma colocação para o grande grupo. 

• Diga que agora que eles já sabem como registrar as entradas e saídas do negócio, terão a 
oportunidade de conhecer algumas formas de lidar com o dinheiro: poupança e crédito. 

• Traga também os principais pontos da avaliação (que bom, que pena e que tal) do 
encontro anterior. Caso tenham pontos que devam ser incluídos no contrato de 
convivência, pergunte a todos se estão de acordo e inclua-os. 

• Antes de seguir para a próxima atividade, peça aos participantes para entregarem as 
fichas de mentoria preenchidas. Caso alguém não tenha lembrado, diga que ainda dá 
tempo de solicitar pela ficha online, no link que foi entregue no encontro anterior. 

• Devolva para os participantes os desafios que recolheu no encontro passado e pergunte 
se alguém que não tinha feito gostaria de entregar hoje. Como deverão ser poucos, você 
pode recolher e já fazer a anotação na hora. 

 
Orientações 

• Caso alguém não tenha feito o 1º desafio proposto (anotação das entradas e saídas de 
dinheiro), lembre-se de perguntar por ele nesta atividade. 

• Caso alguém não tenha feito o desafio de Plano de Ação para Realização do Sonho, diga 
que poderão trazer até o próximo encontro. 
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Atividade 2 – Estruturação da poupança 

 
Objetivo 
Possibilitar que os participantes vivenciem a criação de uma poupança coletiva fictícia. 
 
Tempo 
50 minutos 
 
Recursos Necessários 

• Tarjetas 

• Fita crepe 

• Canetas hidrocor 

• Caixa com chave (pode ser com cadeado) – 1 por grupo 

• Calculadoras – 1 por grupo 

• Lápis 

• Borrachas 

• Papel 

• Notas dinheiro de brinquedo – R$ 20,00 por participante (em notas baixas) 

• Folhas de Flipchart 

• ANEXO 4 – Sonhos (preenchido) 

• ANEXO 11 – Controle pessoal e do negócio (preenchido) 

• ANEXO 16 - Cadernetas individuais (uma por participante) 

• ANEXO 17 - Controle de movimentações (uma cópia por grupo) 

• ANEXO 18 - Folha de acordos (uma cópia por grupo) 

• ANEXO 19 – Tarjetas com os papéis e tarefas (uma cópia por grupo) 
 
Procedimentos 

• Aqueça o grupo com as seguintes perguntas: 
o Quem já fez poupança? 
o Pensando no negócio de vocês, para que ela serviria? 

• Aguarde as respostas e, utilizando as contribuições já dadas pelos participantes, diga que, 
pelo dicionário, poupança significa: “ato ou efeito de poupar; investimento feito em 
bancos com baixa rentabilidade e alta segurança; dinheiro guardado; reserva de capital”. 

• Diga que a poupança pode ter outros nomes, mas que a ideia é ter uma reserva de 
dinheiro. 

• Ressalte que uma reserva de dinheiro é muito importante para um negócio e pode ser 
utilizada principalmente de duas formas: 

o À curto prazo, ela permite que se faça economia comprando sem parcelar, à 
vista e com descontos! Essa economia faz com que o empreendedor consiga 
ter mais lucros e consequentemente retiradas melhores, para que realize seus 
sonhos. 

o À médio e longo prazo 
▪ Possibilita a compra de equipamentos, reformas do espaço, abertura e 

expansão do empreendimento; 
▪ Pode ser utilizada em emergências – enchentes, roubos, crises 

econômicas, fatos imprevisíveis. 

• Diga aos empreendedores que hoje eles terão um encontro que será diferente dos outros.  

• Diga que eles passarão pela experiência de criar uma poupança coletiva fictícia, que 
deverá ajudá-los a entender como funcionam as poupanças, os empréstimos e os juros. 
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• Diga aos participantes que a proposta da atividade é criar uma poupança coletiva 
imaginária. Esta poupança precisa funcionar, e por isso precisa ter regras de depósito e 
retiradas, as movimentações precisam ser registradas e o dinheiro precisa ficar em algum 
lugar seguro. Diga que eles irão definir tudo isso agora. Cada grupo criará a sua poupança 
coletiva. 

• Divida a turma em grupos (preferencialmente grupos entre 6 e 8 pessoas). 

• Cada grupo criará a sua poupança. Certifique-se de que todos os grupos estão 
acompanhando a atividade e circule entre os grupos para auxiliá-los durante toda a 
atividade. 

• Fale pausadamente as instruções a seguir. Se os empreendedores estiverem muito 
agitados, peça para fecharem os olhos e realmente imaginarem a situação que será 
apresentada a seguir: 

o Convide-os a imaginar que estão em um grupo de empreendedores que se 
conhecem, moram na mesma comunidade, que confiam uns nos outros e 
decidiram se reunir porque buscam melhorias para seus negócios e para a 
comunidade em que vivem. Semanalmente, este grupo se reúne para discutir 
temas referentes ao grupo e à poupança, trocam experiências sobre seus 
negócios, conversam sobre questões que envolvem a comunidade em que 
estão inseridos e que atingem diretamente a vida deles e de suas famílias e 
amigos. Por isso, é um grupo muito comprometido. 

o Diga que uma das formas que o grupo encontrou de melhorar seus negócios e 
com isso conquistar seus sonhos foi criar uma poupança coletiva. 

o Vocês irão criar esta poupança por meio da compra de ações fictícias! Por 
definição, ação é uma parte de uma empresa. Quando você tem uma ou mais 
ações da empresa, você se torna um sócio. Então, todos aqueles que 
depositarem o referente ao custo de uma “ação” na poupança, terão ações e 
farão parte desta sociedade. Vocês irão definir quanto vai custar esta ação 
daqui a pouco. 

o Diga que antes de definir o preço da ação, terão que fazer alguns acordos 
considerando que eles é que vão cuidar coletivamente dessa poupança, que 
não vai envolver a intermediação de um banco. Para isso, precisarão de 
algumas ferramentas. 

• Apresente as ferramentas da atividade: 
o Cadernetas Individuais (ANEXO 16): nelas, serão registradas todas as ações 

compradas por cada participante; 
o Controle de movimentação (ANEXO 17): nada mais é do que um livro caixa, em 

que poderão colocar todas as movimentações (entradas e saídas) do grupo; 
o Folha de acordos (ANEXO 18): folha em que ficam registrados todos os acordos 

feitos pelo grupo, devendo ser assinado por todos. 

• Além das ferramentas, diga que eles próprios terão que dividir algumas tarefas para não 
perderem o controle de quantas ações cada um tem e não perderem o dinheiro. 

• Cole na parede os 4 papéis a serem desempenhados no grupo, com suas respectivas 
tarefas, e leia para o grupo (ANEXO 19): 

o 1 Secretário: registra os combinados do grupo na Folha de acordos, registra e 
dá o visto nas cadernetas individuais para cada ação comprada; 

o 1 Guardião da caixa: vai cuidar para que a caixa com o dinheiro do grupo fique 
guardada em um local seguro. 

o 1 Guardiões da chave: deve cuidar da chave da caixa, guardando-a em local 
seguro. 
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o 2 Contadores do dinheiro: Recebem e contam o dinheiro dos empreendedores 
do grupo e registram na planilha de Controle de movimentações, para o 
secretário fazer o registro nas cadernetas individuais. 

• Peça agora para que eles definam quem fará qual papel. Não tem problema que algumas 
pessoas ficarão sem papel. Dê 5 minutos para que o grupo defina. 

• Em seguida, entregue R$20,00 (em notas baixas) + Caderneta individual (ANEXO 16) para 
cada participante, dizendo que o dinheiro de cada um deles será contabilizado e poupado 
sempre que comprarem ações do grupo. 

• Entregue o Controle de movimentações (ANEXO 17) para os contadores. Diga que logo 
mais eles farão as anotações. 

• Entregue a folha de acordos do grupo (ANEXO 18) para o Secretário e peça para ele 
preencher os campos: Data, Local e Número de Participantes do grupo.  

• Entregue a caixa com chave para o guardião da caixa. 

• Cole uma tarjeta com a seguinte regra na parede: cada membro deve comprar 
semanalmente no mínimo 1 ação e no máximo 5! Diga que esta é a primeira regra do 
grupo. Ela existe para que todos os participantes realmente reservem semanalmente um 
dinheirinho para a poupança. 

• Diga que agora chegou a hora de definir o preço desta ação e que para ajuda-los a pensar 
nisso, é importante que eles considerem quanto gostariam e quanto é possível poupar 
por semana. Sugira que retomem o ANEXO 4 – Sonhos e o ANEXO 11 – Controle pessoal e 
do negócio, em que anotaram o custo de seus sonhos e seu fluxo de caixa. Dê 5 minutos 
para analisarem os materiais e sugerirem o preço da ação do grupo. Disponibilize folhas e 
canetas, caso alguém queira utilizar. 

• Ao terminar o tempo, diga que agora eles devem definir nos grupos qual será o preço da 
ação do grupo. Lembre-os de que o mais importante é definir o valor mínimo, pois, menos 
que isso não vai poder ser depositado SEMANALMENTE. 

• Oriente-os a proceder da seguinte forma: cada participante do grupo sugere um valor. 
Eles anotam todos os valores em uma folha. Depois que todos sugeriram seus valores, 
devem escolher o menor valor sugerido, pois este garante que todos possam depositar 
semanalmente. No entanto, cada participante poderá comprar até 5 ações por encontro. 

• Dê 5 minutos para que os grupos façam esse procedimento e definam o valor da ação do 
grupo. Circule entre os grupos para ajuda-los caso haja necessidade. 

• Ao final, dos 5 minutos, peça então que: 
o todos anotem o preço unitário da ação, a data e seu nome na sua Caderneta 

individual; 
o secretário anote este preço unitário da ação na Folha de acordos. 

• Em seguida, peça para todos definirem individualmente quantas ações comprarão neste 
encontro e, então, fazerem a compra e acerto com os contadores. 

• Dê 10 minutos para que todos entreguem o dinheiro para os contadores, que deverão 
anotar no Controle de movimentações o número de ações e valor pago por cada um dos 
participantes. O secretário também deve rubricar as cadernetas individuais de acordo 
com a quantidade comprada. Uma rubrica em cada espaço, que representa cada ação 
comprada. 

• Circule entre os grupos enquanto fazem as compras para ajudar os grupos que tiverem 
dificuldade. 

• Peça para os contadores contarem de quanto foi o depósito da semana. 

• Peça a cada contador para dizer qual foi o total depositado pelo grupo. Anote o valor de 
cada grupo em um flipchart. 

• Peça para os contadores guardarem o dinheiro junto com os controles e folha de acordo 
na caixa e entregar para o guardião da caixa. 

• Em seguida peça para o guardião da chave trancar a caixa. 
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• Diga que a cada semana o grupo deverá proceder desta forma (não haverá na vivência 
momento que represente este processo, esta deve ser uma projeção feita pelo 
facilitador), sempre comprando as ações para, depois de 1 ano, abrirem e distribuírem o 
dinheiro de acordo com o número de ações que cada um tiver registrado na sua 
caderneta individual. 

• Diga que, para eles terem uma ideia de quanto conseguiriam poupar nos próximos 6 
meses, basta multiplicar o total que tem na caixa hoje por 24, que é o número 
aproximado de semanas em 6 meses. Faça a conta para cada um dos grupos e anote no 
flipchart o quanto teriam poupado no total. Faça a ressalva de que isso é o que 
conseguiriam poupar, se comprassem sempre esse mesmo número de ações. Se 
comprassem mais, teriam mais. 

• Diga que por enquanto a caixa vai ficar guardada e será retomada na próxima atividade, e 
que agora você gostaria de saber como foi para eles participar da atividade. 

• Ao final, faça o processamento da atividade utilizando o CAV – Ciclo de Aprendizagem 
Vivencial. Você pode utilizar o seguinte roteiro de perguntas como um roteiro guia para a 
discussão dos grupos (deixe as perguntas visíveis para os participantes durante sua 
discussão em um flipchart ou no projetor): 

o Como foi para vocês participar desta atividade? 
o O que acharam do potencial de poupança do grupo em 6 meses? 
o Mudou alguma coisa com relação ao que pensavam sobre poupar? 
o É possível poupar semanalmente alguma coisa? 

• Dê um tempo para que os participantes conversem nos grupos sobre as perguntas e ao 
final pergunte a eles quem gostaria de compartilhar com o grande grupo suas reflexões 

• Trabalhe o seguinte fechamento conceitual: “Todos os dias aparecem tentações que nos 
fazem desviar do nosso objetivo e, como o nosso sonho é algo maior e que não vai ser 
realizado imediatamente, acabamos caindo em tentações que trazem benefícios 
imediatos e, muitas vezes, momentâneos e passageiros. É realmente importante ter o 
foco naquilo que se almeja ou ao menos ter claro que, se houverem desvios, o tempo de 
caminhada para a conquista do sonho será mais longo.” 

• Diga aos empreendedores que na próxima atividade, eles terão a oportunidade de refletir 
sobre uma outra possibilidade que, se usada de maneira correta, pode acelerar a 
realização de seus sonhos: o crédito. 

 
Orientações 

• Cuide para que fique claro que a Aliança Empreendedora não tem a intenção de que eles 
formem um grupo para criar uma poupança. Será apenas um exercício. 

• Verifique, dependendo do preço estipulado das ações, do número de participantes e o 
número de ações compradas, se a projeção de economia deve ser feita para 6 meses 
(multiplicando por 4) ou se deve ser feita para 12 meses (multiplicando por 48), para dar 
um valor que supra a atividade 4. 

 
 

Atividade 3 – Tomando crédito 

 
Objetivo 
Possibilitar a reflexão sobre as diferentes fontes de crédito e seus comportamentos quanto à 
tomada de crédito e simular com os empreendedores o processo de tomada de crédito. 
 
Tempo 
60 minutos 
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Recursos Necessários 

• Tarjetas 

• Flipchart 

• Canetas hidrocor 

• Fita crepe 

• Canetas 

• Computador com acesso à internet 

• Datashow  

• ANEXO 16 - Cadernetas individuais (preenchidas na atividade anterior) 

• ANEXO 17 - Controle de movimentações (preenchido na atividade anterior) 

• ANEXO 18 - Folha de acordos (preenchida na atividade anterior) 

• ANEXO 20 – Operações financeiras 

• ANEXO 21 – Sobre Empréstimos e Financiamento (uma cópia por empreendedor) 

• ANEXO 22 - Tarjeta tarifas empréstimo 

• ANEXO 23 – Controle de empréstimos 
 
Procedimentos 

• Diga ao grupo que a seguir eles darão continuidade à atividade da poupança, mas agora 
partindo para um tipo de investimento que vai além da poupança. 

• Em seguida, diga que a ideia da poupança é poderem não somente depositar e guardar 
dinheiro, mas também fazer o dinheiro render. Diga que eles podem fazer o dinheiro 
render de 3 formas: 

o Cobrando multas para atrasos e faltas nas reuniões; 
o Oferecendo empréstimo para os participantes do grupo; 
o Fazendo rifas e leilões na comunidade. 

• Diga que numa situação real, poderiam criar outras formas, mas por uma questão de 
tempo e didática, não vamos conseguir fazer isso agora. 

• Diga que nesta atividade eles trabalharão as 2 primeiras formas, a começar pela definição 
do preço da multa por atrasos e faltas. 

• Pergunte aos participantes se haverá tolerância para atrasos ou não. Se sim, pergunte de 
quanto tempo será a tolerância. Quando o grupo chegar a um acordo, peça para o 
secretário fazer o registro na Folha de acordos do grupo. 

• Em seguida, pergunte qual deverá ser a multa para atraso e qual a multa para falta. Dê 5 
minutos para definirem. Em seguida, peça para o secretário registrar na Folha de acordos 
do grupo. 

• Diga que agora eles irão pensar na possibilidade de oferecer empréstimo para os 
participantes do grupo. 

• Pergunte se alguém já pegou algum empréstimo e, se sim, de qual tipo. 

• Ouça as respostas com atenção e pergunte então aos participantes, o que eles entendem 
por empréstimos. Aguarde as contribuições e, utilizando o que eles já trouxeram, 
complemente o conceito de EMPRÉSTIMO: é o nome dado à transação de emprestar algo 
a alguém (algo físico, animado); quando envolve instituições financeiras é um contrato 
que o cidadão faz com uma instituição financeira para receber uma quantia em dinheiro 
que deverá ser devolvida ao banco em prazo determinado, acrescida de juros e encargos. 

• Diga que eles receberam a oportunidade de participar de uma feira local com grande 
potencial de venda para seus negócios, mas que a inscrição custa R$500,00 para todo o 
grupo participar. 

• Em seguida diga que eles têm algumas opções para pegar o empréstimo para 
participarem da feira. Cole as tarjetas do ANEXO 22 - Tarjeta tarifas empréstimo, lendo 
uma a uma, exceto a de “Empréstimo da poupança do grupo”: 

o Banco A = 0,5%am – exige avalista e não empresta para inadimplentes 
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o Banco B = 3,9%am - grupo solidário, não precisa de avalista, pode ter nome 
sujo 

o Cheque especial = 5,5 a 10,5%am – se a pessoa tiver limite de cheque especial, 
pode pegar sem necessidade de aprovação 

o Cartão de Crédito – 5,96%am em média (vai de 1 a 9,9%) 

• Você também pode projetar esses valores no datashow para que todos consigam ver. 

• Antes de dar continuidade, pergunte aos participantes se eles sabem o que são juros e 
como calculá-los. 

• Explique que juros é a remuneração ou o preço do dinheiro, ou seja, é o montante pago 
quando se pega dinheiro emprestado (no crédito) ou o montante recebido como prêmio 
em uma aplicação financeira (como na poupança). 

• Diga que é importante entender os juros quando se pega dinheiro emprestado e que para 
auxiliá-los você separou um site que faz simulação de cálculo de juros e das parcelas a 
serem pagos. O endereço do site está no ANEXO 21.  

• Diga que você vai mostra o site e explicar seu funcionamento. 

• Abra o site: http://www.simuladorfinanciamento.com/dicas-financiamento/simulacao-
emprestimo no Datashow e explique seu funcionamento, fazendo algumas simulações 
com diferentes taxas de juros. Demonstre os cálculos e pergunte se há dúvidas sobre a 
forma de calcular ou sobre o significado dos valores encontrados. Solucione as 
dúvidas. 

• Explique que a poupança também tem juros – e que eles recebem os juros referentes 
ao montante que deixaram depositado na poupança. Abra o site “simulador de 
poupança”: http://www.clubedospoupadores.com/simulador-da-poupanca e simule o 
cálculo de juros para a poupança também (você pode utilizar a taxa de 7% ao ano, que 
foi a taxa aproximada de 2015). Pergunte se há dúvidas e solucione as questões que 
forem levantadas pelos participantes. 

 

• Retome a atividade da poupança e junto com o grupo, vá escrevendo nas respectivas 
tarjetas quanto custaria o empréstimo em cada uma das situações propostas, parcelando 
em 4 vezes. Diga que o cálculo da parcela envolve o cálculo de juros compostos, também 
conhecido como juros sobre juros, que, por ser complexo para fazerem no encontro, você 
já trouxe pronto: 

• Diga que no documento entregue para eles (ANEXO 21 – Sobre empréstimos e 
financiamentos) são apresentados sites com “Simuladores de empréstimos”, nos quais 
eles podem inserir o valor que querem pegar emprestado, a taxa de juros, o número de 
parcelas que querem pagar e o site dá o valor da parcela. Ali não estão inseridos outros 
encargos como IOF, taxa de abertura de crédito, etc. que os bancos e financeiras cobram. 
Eles também podem fazer simulações em sites de bancos e nos sites apresentados na 
atividade anterior. Então, lembre ao grupo que outra possibilidade é o pagamento à vista 
e que, caso eles já tenham poupado o valor que necessitam, podem pagar à vista sem 
taxa de juros.  

• Pergunte quais grupos já possuem R$ 500 na caixinha de seu grupo. Diga que esses grupos 
poderiam fazer o pagamento à vista e não teriam que pegar emprestado de um banco, 
pagando juros para eles. No entanto, ao gastar um dinheiro economizado, é preciso repor 
esse dinheiro para o caixinha, fazendo novos depósitos. 

• Para devolver o dinheiro ao caixinha, eles podem optar por 2 caminhos: simplesmente 
devolver o mesmo valor que o caixinha já tinha (definindo em quantas parcelas farão essa 
devolução) ou cobrando uma taxa de juros, com a diferença que essa taxa de juros não 
remunerará o banco, e sim a eles mesmos – pois o dinheiro do caixinha aumentará com 
os juros e, como é um dinheiro de todos, cada um terá a sua parcela desses juros. 

http://www.clubedospoupadores.com/simulador-da-poupanca
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• Assim, acrescente duas tarjetas com as opções que poderão fazer: “Utilizar o caixinha e 
repor o dinheiro” ou “Empréstimo da poupança do grupo”. 

• Diga que caso optem por pegar emprestado do caixinha pagando juros, eles precisam 
definir uma taxa de serviço que vai servir para custear o trabalho de administração do 
caixinha e também aumentar a poupança. A ideia dessa taxa é diferente dos bancos, pois 
o grupo se conhece e tem confiança um no outro, e não querem lucrar um em cima do 
outro. Diga que é interessante ter uma taxa, mas não uma taxa muito alta que prejudique 
o pagamento. 

• Tendo visto os exemplos de taxas anteriores e o quanto eles acham justo cobrar, peça 
para pensarem em quanto poderiam pagar de juros para o caixa.  

• Oriente cada grupo a definir a sua taxa de juros, considerando as taxas já vistas e também 
pensando em um valor que seja interessante para o caixinha. 

• Dê 5 minutos para que os grupos definam qual será sua taxa de juros. 

• Pergunte a cada grupo qual será sua taxa e faça o cálculo do valor das parcelas para a taxa 
definida por cada um dos grupos: 

o R$ 500 multiplicado pela taxa definida 
o Divida o resultado por 4 parcelas 

• Anote os valores para todos os grupos no flipchart. 

• Caso o tempo seja curto para realizar essa atividade por grupo, estabeleça com a turma 
uma taxa única para todos os caixinhas, explicando que é apenas um exemplo ilustrativo 
para que eles entendam o funcionamento dos juros. 

• Confirme se todos entenderam o processo. 

• Lembre-os de que, sempre que fizerem um empréstimo, o valor dessa taxa vai ficar para o 
grupo. Diga que para distribuir a parte de cada um, ao final do processo de poupança, 
essa taxa será dividida proporcionalmente à parte que cada um depositou na poupança 
do grupo. 

• Diga que, independente de onde peguem o empréstimo, ele deve ser pago por todos, já 
que irá beneficiar a todos. É como se cada um estivesse pegando um empréstimo 
individual.  

• Faça o cálculo de custo por pessoas, dividindo a parcela pelo número de participantes. 
Anote o resultado em todas as tarjetas de tipos de empréstimo. 

• Em seguida, pergunte aos participantes qual a opção que eles vão escolher para participar 
da feira. Dê 5 minutos para que façam sua escolha. 

• Aguarde que todos decidam e diga que sempre é melhor ter o dinheiro para pagamento à 
vista, mas nem sempre é possível e precisamos analisar as opções existentes para 
empréstimo. A melhor opção de empréstimo é aquela que cabe no nosso bolso naquele 
momento. 

• Diga que os bancos mudam suas taxas de juros com o tempo, dependendo das políticas 
econômicas. Então um banco pode daqui a algum tempo diminuir ou aumentar suas taxas 
de juros. É importante ficar atendo! 

• Para os grupos que escolherem pegar o empréstimo do caixinha, entregue a ficha de 
Controle de empréstimos (ANEXO 23) para os contadores preencherem e dê um tempo 
para que o façam. 

• Ao final, convide os empreendedores a se sentarem novamente nos grupos e faça o 
processamento da atividade utilizando o CAV – Ciclo de Aprendizagem Vivencial. Você 
pode utilizar o seguinte roteiro de perguntas como um roteiro guia para a discussão dos 
grupos (deixe as perguntas visíveis para os participantes durante sua discussão em um 
flipchart ou no projetor): 

o Como foi para vocês participar desta atividade? 
o O que acharam das diferenças entre as opções de crédito? 
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o Conseguem relacionar essa prática com a prática dos bancos e instituições 
financeiras? 

• Dê um tempo para que os participantes conversem nos grupos sobre as perguntas e ao 
final pergunte a eles quem gostaria de compartilhar com o grande grupo suas reflexões.  

• Peça para todos se despedirem carinhosamente da caixinha da poupança, pois agora ela 
vai trabalhar ajudando outras turmas a entenderem a poupança, o empréstimo e os juros! 

• Peça para colocarem os dinheiros e a calculadora dentro da caixinha. Recolha o material. 

• Diga que na próxima atividade a proposta é pensar e aprofundar a discussão sobre 
empréstimos. 

 

Atividade 4 – Tipos de crédito 

 
Objetivo 
Possibilitar a reflexão sobre as diferentes fontes de crédito e seus comportamentos quanto à 
tomada de crédito e simular com os empreendedores os diferentes tipos de crédito. 
 
Tempo 
45 minutos 
 
Recursos Necessários 

• ANEXO 20 – Operações financeiras 

• ANEXO 21 – Sobre Empréstimos e Financiamento (entregue na atividade anterior) 
 
Procedimentos 

• Diga ao grupo que agora eles representarão alguns exemplos de operações financeiras em 
formato de teatro. 

• Divida a turma em 7 grupos e entregue para cada grupo uma operação descrita no ANEXO 
20 – Operações financeiras com as descrições das operações financeiras (cartão de 
crédito, troca/escambo, fiado, cheque especial, crediário, microcrédito e cartão de 
débito). 

• Diga para lerem a descrição da operação e seus pontos positivos e negativos, refletirem 
sobre o que foi lido e trazerem os pontos na forma de um teatro. Eles não podem falar 
qual a operação financeira que está sendo representada! Os outros grupos deverão tentar 
descobrir. 

• Diga que agora eles terão 5 minutos para preparar um teatro rápido (de 1 min) ilustrando 
a operação financeira descrita na folha que receberam. 

• Enquanto estão preparando o teatro, passe nos grupos para garantir que todos 
entenderam a operação financeira descrita e que estão conseguindo transmiti-la através 
do teatro. 

• Em seguida, peça a cada grupo para apresentar o teatro e ao final de cada teatro 
pergunte a todos qual é a operação financeira e se acham que ela é um empréstimo ou 
não. 

• Ao final de todos os teatros, diga quais são as operações que não envolvem empréstimo 
(você pode escrever numa folha de flipchart): somente a troca/escambo, compra à vista e 
o cartão de débito. Todas as outras envolvem empréstimo. Todas elas vão cobrar juros e 
taxas pelo empréstimo: alguns cobram mais, outros cobram menos, mas todos eles 
cobram. Alguns dizem que não cobram, mas cobram, mesmo que já incluído nas parcelas. 
Por isso é importante ter algum dinheiro guardado e comprar à vista sempre que possível. 

• Entregue a cada participante uma cópia do ANEXO 20 – Operações financeiras, com a 
descrição de todas as operações e links com mais informações. 
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• Falando em cobrar mais ou menos juros e taxas, pergunte se alguém possui cheque 
especial. Ressalte aqui que quando a pessoa tem cheque especial, o saldo que aparece na 
conta é com o limite oferecido! As pessoas não percebem e vão utilizando o dinheiro do 
cheque especial sem saber. E olha lá a taxa de juros de novo! Tem muita gente 
inadimplente por conta disso! 

• Diga que bancos e lojas cobram taxas quando emprestam dinheiro porque: 
o As taxas cobrem o risco de você não conseguir pagar, porque eles não 

conhecem / confiam nos clientes  
o Cobrem o que outros não conseguiram pagar 
o Geram lucro 
o Cobrem trâmites bancários, funcionários e equipamentos necessários para 

operacionalizar o crédito. 

• Pergunte se alguém tem alguma dúvida até aqui. 

• Entregue para cada empreendedor uma cópia do ANEXO 21 – Sobre empréstimos e 
financiamentos, que complementa as informações dadas até o momento. 

• Retome os sites de projeção de empréstimos apresentados na atividade anterior e faça 
com o grupo algumas projeções. 

• Agradeça a todos e diga que o que eles fizeram agora, a análise de diversas fontes e 
formas de empréstimo, pode ser feita para qualquer compra a prazo. É um exercício que 
precisa ser feito sempre, para não cair em enrascadas e entrar em endividamentos 
desnecessários. Diga também que agora eles começam a entender um pouco como os 
bancos e lojas fazem para definir as suas taxas de juros. 

• Ao final, convide os empreendedores a se sentarem novamente nos grupos e faça o 
processamento da atividade utilizando o CAV – Ciclo de Aprendizagem Vivencial. Você 
pode utilizar o seguinte roteiro de perguntas como um roteiro guia para a discussão dos 
grupos (deixe as perguntas visíveis para os participantes durante sua discussão em um 
flipchart ou no projetor): 

o Como foi para vocês participar desta atividade? 
o O que acharam das diferenças entre as opções de crédito? 
o O que vocês levam para vocês e para o negócio de vocês com relação às 

reflexões propostas. 
 

 

Atividade 5 – Microcrédito 

 
Objetivo 
Apresentar as opções de microcrédito disponíveis e apresentar o parceiro de microcrédito do 
projeto (se for o caso). 
 
Tempo 
40 minutos 
 
Recursos Necessários 

• ANEXO 24 – Opções de Microcrédito 
 

Procedimentos 

• Diga aos participantes que agora que eles já sabem o que é um empréstimo e o que é 
microcrédito e já entendem o microcrédito como uma forma de investir no seu negócio, 
você vai apresentar algumas opções de microcrédito que eles podem utilizar para o seu 
negócio. 
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• Entregue aos participantes o ANEXO 24 – Opções de Microcrédito e apresente as opções 
listadas, explicando suas características, requisitos e benefícios. 

• Deixe claro que o microcrédito deve ser utilizado com responsabilidade, calculando 
sempre se o empreendedor terá condições de pagar pelo valor solicitado. Lembre-os de 
sempre utilizar os aprendizados que tiveram ao longo dos encontros quando forem 
escolher opções de empréstimo para os seus negócios. 

• Deixe claro também que cada instituição de microcrédito oferece diferentes taxas de 
juros (lembre-os que podem utilizar o site já apresentado para calcular o valor das 
parcelas e somar as parcelas para saber o valor total a ser pago) e solicita diferentes tipos 
de garantias – e é importante que verifiquem se podem oferecer as garantias necessárias. 

• Caso o projeto tenha uma parceria para oferecer microcrédito aos empreendedores, 
convide o parceiro a fazer sua apresentação. 

 
Orientações: 

• Alinhe com o parceiro anteriormente a apresentação: tempo, conteúdo, materiais 
necessários, slides, etc. 

• Caso não haja parceiro de microcrédito, desenvolva a atividade apenas falando sobre 
as possibilidades de acesso a crédito que os empreendedores podem acessar em sua 
localidade. 

 

Atividade 6 – Desafio 

 
Objetivo 
Estimular que os participantes pensem em opções não financeiras para chegar mais perto de 
seus sonhos. 
 
Tempo 
20 minutos 
 
Recursos Necessários 

• ANEXO 25 – Desafio final 
 

Procedimentos 

• Diga aos participantes que, agora que eles já conhecem alternativas como a poupança e 
alguns tipos de empréstimo, eles podem potencializar seus negócios contribuindo para 
chegar mais rápido à realização de seus sonhos. Por isso, você irá propor um novo desafio 
para ajuda-los a pensar em ações que não envolvam dinheiro. 

• Diga que nem todas as transações que fazemos precisam envolver dinheiro, ou ainda, 
podemos ter conquistas, fazer e ter coisas sem o envolvimento de dinheiro. Dê os 
seguintes exemplos: conseguir uma bolsa de estudos, fazer um curso grátis, colocar os 
produtos para vender na loja de um conhecido que não vai cobrar nada. 

• O desafio deste encontro será eles pensarem em casa e trazerem para o próximo 
encontro, algo que possa ajudar no negócio, mas que não envolva dinheiro. 

• Entregue aos participantes o ANEXO 25 – Desafio final e pergunte se alguém tem alguma 
dúvida e se acreditam que é possível fazer esta atividade. 

• Lembre-os que devem trazer para o próximo encontro realizado para contar pontos para 
a seleção final dos 2 empreendedores que receberão os benefícios finais. 

• Agradeça e diga que essa vai ser uma ótima oportunidade para pensarem em como 
investir no negócio, sem usar dinheiro. 

 
Orientações 
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• Se algum empreendedor disser que não é possível realizar a atividade, questione o motivo 
e tente dar outros exemplos, mostrando que quanto mais simples for a ação, melhor. 
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Atividade 7 – Fechamento 

 
Objetivo 
Fazer o fechamento deste encontro, com uma avaliação simples e rápida. 
 
Tempo 
5 minutos 
 
Recursos Necessários 
Que bom, que pena, que tal 

• 3 envelopes (“que bom”, “que pena” e “que tal”) 

• Tarjetas pequenas ou post its 

• Canetas  
Copo Vazio 

• ANEXO 3 – Copo Vazio  
 
Procedimentos 

• Diga aos empreendedores que o encontro de hoje chegou ao fim, mas antes, você 
gostaria de saber o que foi mais marcante para eles neste dia. 

• Pergunte se alguém tem algo a comentar sobre o encontro de hoje. Conduza a facilitação 
de forma a permitir que quem tem contribuições a fazer o faça, mas também cuidando 
para não exceder o tempo.  

• Depois, diga que você também gostaria de fazer uma breve avaliação de como foi esse 
encontro para eles. Para fazer essa avaliação, explique que você deixou colados na parede 
3 envelopes “Que bom”, para que eles digam o que foi legal no encontro e que deve 
continuar; “Que pena”, para que digam o que não gostaram ou que acham que não deve 
acontecer nos próximos encontros; e “Que tal”, para que deem sugestões de melhorias, 
coisas que podem ser feitas nos próximos encontros. 

• Convide os participantes a escrever nas tarjetas ou post its o que tem a dizer de “que 
bom”, “que pena” e “que tal” e colocar nos envelopes antes de sair da sala. Reforce a 
importância de eles se expressarem, para que os encontros sejam cada vez melhores e 
diga que as avaliações são anônimas, então eles podem ser honestos. 

• Caso você queira fazer a avaliação em outro formato, siga as opções descritas no 1º 
encontro. 

• Após a avaliação, agradeça as contribuições dadas pelos empreendedores e encerre o 
encontro, lembrando o dia, a hora e o local do próximo encontro do programa. 

• Lembre-os também de trazerem o desafio e, quem quiser solicitar a mentoria e não o fez 
ainda, devem preencher a Ficha de Solicitação de mentoria online até hoje 15/03 para 
garantir que tenham apoio! 

 
Orientações 

• Faça as mudanças que julgar necessárias para os próximos encontros, com base no 
resultado das avaliações e nas contribuições dadas pelos empreendedores. 
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Encontro 5 – Ligações Valiosas 
 
O encontro “Ligações Valiosas” tem o objetivo de mostrar para os participantes, outras formas 
de se chegar ao sonho, valorizando sua rede de contatos. 
 
O propósito deste encontro é propiciar condições para que o participante desenvolva 
competências para: 
 
1. Dimensão Cognitiva 

• Compreender a riqueza para além da posse de dinheiro. 

• Conhecer outras formas de alcançar o sonho que não envolvam investimentos 
financeiros. 

• Entender o potencial de uma rede contatos. 

• Entender a rede formada entre os empreendedores do projeto como uma rede potencial 
de apoio e trocas. 

• Compreender a importância de receber feedback para o seu desenvolvimento. 

• Entender o funcionamento do processo de mentoria. 

• Entender a mentoria como uma forma de apoiá-los em seu negócio para a próxima fase 
do projeto. 

 
2. Dimensão Atitudinal 

• Predispor-se a utilizar formas de alcançar o sonho que não envolvam investimentos 
financeiros. 

• Motivar-se a utilizar sua rede de contatos em favor do seu sonho. 

• Predispor-se a buscar ajuda de mentores para o seu negócio. 
 
3. Dimensão Operacional 

• Mapear sua rede de contatos. 

• Dar e receber feedback. 

• Preencher fichas de mentoria. 
 
 
Carga Horária 
4 horas  
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Plano do encontro 5 

 
 

TEMAS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS RECURSOS TEMPO 

Abertura 

Atividade 1: Abertura Discussão em Grupo 
 

15’ 

Atividade 2: Avaliação do 
desafio 

Desafio 
• ANEXO 25 – Desafio final (preenchido 

pelos empreendedores) 
30’ 

Importância da 
Rede 

Atividade 3: Cego, mudo, manco Vivência 

• Fita crepe 

• 20 vendas 

• Barbante 

• ANEXO 26 – Cego, mudo e manco 

• 6 tapetes 

60’ 

Atividade 4: Sociograma 
Atividade Prática e 
Processamento 

• Folhas sulfite (1 por empreendedores 
individuais) 

• Post- it (pequeno) 

• Post-it (redondo) 

• Canetas 

• Envelopes plásticos para pasta 

40’ 

Atividade 5: Trocas 
Exposição dialogada 
Atividade Prática 

• 2 rolos de barbante 40’ 

Atividade 6: Feedback Atividade Prática 

• Canetas 

• Envelopes (1 por participante) 

• Tarjetas 

• ANEXO 2 – Perfil do Empreendedor 

50’ 
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Encerramento Atividade 7: Fechamento Discussão em grupo 

Que bom, que pena, que tal 

• 3 envelopes (“que bom”, “que pena” 
e “que tal”) 

• Tarjetas pequenas ou post its 

• Canetas  
Copo Vazio 

• ANEXO 3 – Copo Vazio  

5’ 

 

TEMPO TOTAL: 4 HORAS 
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Atividade 1 – Abertura 

 
Objetivo 
Levantar o que ficou de aprendizado do encontro anterior e retomar o desafio proposto. 
 
Tempo 
15 minutos 
 
Recursos Necessários 
- 
 
Procedimentos 

• Organize o espaço em grupos de 8 pessoas. 

• Receba cordialmente os participantes, convidando-os a se sentarem nos círculos, nos 
mesmos grupos dos encontros anteriores. 

• Antes de iniciar as atividades do dia, convide os empreendedores a fazer uma breve 
revisão sobre o que foi visto no encontro anterior. Faça as seguintes perguntas e 
proponha que discutam em seus grupos (deixe as perguntas escritas no flipchart ou 
projetadas pelo Datashow): 

o O que vocês se lembram do encontro anterior? 
o O que vocês lembram sobre poupança e crédito? 
o Por que é importante guardar dinheiro? 

• Dê 5 minutos para que conversem nos grupos e ao final pergunte se algum deles gostaria 
de fazer alguma colocação para o grande grupo. 

• Diga aos participantes que neste encontro será dada continuidade ao conhecimento de 
alternativas de se atingir o sonho, e que eles terão a oportunidade de visualizar algumas 
possibilidades não financeiras para isso. 

• Traga também os principais pontos da avaliação (que bom, que pena e que tal) do 
encontro anterior. Caso tenham pontos que devam ser incluídos no contrato de 
convivência, pergunte a todos se estão de acordo e inclua-os. 

 
Orientações 

• Se os participantes não realizaram o desafio, incentive-os a realiza-lo, pois isso poderá 
realmente contribuir com o avanço do negócio. Diga que isso deverá ficar ainda mais 
evidente ao final deste encontro. 

 

Atividade 2 – Avaliação dos desafios 

 
Objetivo 
Retomar o desafio realizado e registrar os aprendizados gerados pelo desafio 
 
Tempo 
30 minutos 
 
Recursos Necessários 

• ANEXO 25 – Desafio final (preenchido pelos empreendedores) 
 
Procedimentos 

• Diga que agora é o momento que os participantes terão a oportunidade de falar sobre os 
desafios realizados e seus aprendizados. 
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• Inicie perguntando quem conseguiu realizar o desafio.  

• Pergunte sobre as principais dificuldades encontradas e se ficaram dúvidas sobre a 
atividade. Solucione as dúvidas e auxilie nas dificuldades. 

• Faça as seguintes perguntas e proponha que discutam em seus grupos (deixe as perguntas 
expostas numa folha de flipchart ou projetadas pelo Datashow): 

o Vocês realizaram o desafio proposto no encontro anterior? 
o Como foi pensar em coisas que ajudam no negócio e que não envolvam 

dinheiro? 
o Quais foram as principais dificuldades encontradas? 
o Vocês perceberam alguma conexão ou pessoa que pode ajuda-los e vocês não 

tinham pensado nisso antes? 
o Vocês pensaram em novas formas de conseguir coisas, sem envolver dinheiro? 

• Dê 15 minutos para que conversem nos grupos e ao final pergunte se algum deles gostaria 
de fazer alguma colocação para o grande grupo. 

• Agradeça aos empreendedores por terem aceitado o desafio e realmente o colocado em 
prática. Diga que essa reflexão poderá ajuda-los a conseguir coisas para o seu negócio 
sem precisar envolver dinheiro. No encontro de hoje eles poderão falar mais sobre isso. 

• Diga que no final do encontro você recolherá os desafios para avalia-los.  
 

 

Atividade 3 – Cego, mudo e manco 

 
Objetivo 
Proporcionar uma experiência de trocas não monetarizadas e colaboração entre as pessoas. 
 
Tempo 
60 minutos 
 
Recursos Necessários 

• Fita crepe 

• 20 vendas 

• Barbante 

• ANEXO 26 – Cego, mudo e manco 

• 6 tapetes 
 

Procedimentos 

• Divida a turma em 2 grupos, cada um com 20 pessoas.  

• Antes de iniciar a atividade marque, para cada grupo, três quadrados com fita crepe no 
chão da sala, separados com uma distância de mais ou menos um metro. 

• Peça para os participantes de cada grupo se dividirem em 3 equipes. Fique atento, pois as 
equipes não podem ter mais de 10 pessoas em cada uma.  

• Assim que estiverem divididos e os grupos formados, peça que cada grupo fique dentro de 
um dos quadrados. 

• Explique para eles que no grupo 1 eles são todos cegos, no grupo 2 todos são mancos e no 
grupo 3 todos são mudos. Diga que eles receberão uma tarefa e terão que cumpri-la no 
tempo determinado. 

• Prepare cada um dos grupos: coloque vendas nos cegos, amarre com barbante as pernas 
dos mancos e coloque fita nas bocas dos mudos. 

• Somente o grupo 3, dos mudos saberá qual é o desafio. Então quando todas as equipes 
estiverem preparadas, entregue para os mudos o ANEXO 26, com a seguinte descrição: 
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“Você faz parte do grupo 3, e todos vocês são mudos. No quadrado 1 estão os cegos e 
os mancos estão no quadrado 2. A missão do grupo de vocês é, sem falar nada, fazer 
com que no tempo determinado pelo facilitador, todo o grupo (mudos e cegos) 
cheguem ao seu quadrado (quadrado 3). Ao final do tempo todos deverão estar dentro 
do quadrado. 
Para isso vocês precisam seguir algumas regras:  
- Essa folha não pode, jamais, sair deste grupo; 
- A única maneira de atravessar de um quadrado para o outro é fazendo uma ponte 
com os tapetes que estão ao lado dos cegos. 
- Ninguém pode sair dos quadrados, a não ser quando estiver nos tapetes, 
atravessando de um quadrado para o outro. 
- Somente os cegos podem pegar e manipular os tapetes. 
- Os mancos e os cegos só podem atravessar para o quadrado dos mudos, depois que 
todos os cego e mancos estiverem no quadrado 2.” 

• Depois disso dê o tempo necessário para que o grupo realize a sua tarefa (20 minutos). Vá 
orientado sobre o tempo que os participantes têm para finalizar a missão. 

• É sua função como facilitador ser aquele que cuida para que as regras sejam seguidas. 
Então, você deve estar atento se os participantes estão realizando a atividade 
corretamente. 

• Cuide do tempo, caso eles não terminem no tempo estipulado, deixe para conversar sobre 
isso no processamento. 

• Ao final, convide os empreendedores a se sentarem novamente nos grupos e faça o 
processamento da atividade utilizando o CAV – Ciclo de Aprendizagem Vivencial. Você 
pode utilizar o seguinte roteiro de perguntas como um roteiro guia para a discussão dos 
grupos (deixe as perguntas visíveis para os participantes durante sua discussão em um 
flipchart ou no projetor): 

o Como foi para vocês fazer essa atividade? 
o O que vocês perceberam com esta atividade? 
o O que aprenderam com esta atividade? 
o De que forma vocês podem aplicar esses aprendizados no seu dia-a-dia? 

• Dê 10 minutos para que os participantes conversem nos grupos sobre as perguntas e ao 
final pergunte a eles quem gostaria de compartilhar com o grande grupo suas reflexões.  

• Faça um fechamento do processamento, resgatando as principais falas dos 
empreendedores. Caso não tenha vindo pelas falas da turma, ressalte a importância da 
colaboração e das trocas entre eles e diga que isso será aprofundado nas próximas 
atividades.  

 
Orientações 

• A ideia desta atividade é levar o grupo como um todo a cumprir suas tarefas. Não é uma 
competição entre os grupos. Assim todos deveriam se unir para cumprir a tarefa. A divisão 
inicial por grupos de “veto de sentidos” é apenas para se criar potenciais de contribuições 
diferenciados que devem ser somados ao final. Caso os participantes transformem essa 
atividade em uma competição ou a realizem de maneira diferente da planejada, utilize esses 
elementos no processamento.  

• Cuide para que os quadrados tenham o tamanho suficiente para que todos os participantes 
caibam nele. 

 

Atividade 4 – Sociograma 

 
Objetivo 
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Ajudar os empreendedores a fazer um levantamento da sua rede de contatos (pessoas, grupos 
e organizações), de maneira que acessem visualmente as possibilidades de conexões que 
podem ajudar a impulsionar seu negócio e consequentemente seus sonhos. 
 
Tempo 
40 minutos 
 
Recursos Necessários 

• Folhas sulfite (1 por empreendedores individuais) 

• Post- it (pequeno) 

• Post-it (redondo) 

• Canetas 

• Envelopes plásticos para pasta 
 

Procedimentos 

• Peça para os empreendedores se concentrarem. Se necessário, faça algum exercício de 
respiração simples, como respirar fundo 3 vezes. 

• Em seguida, convide o grupo a imaginar o seguinte: “Pense numa situação extrema em 
que você ficasse sem dinheiro para comprar comida. Quanto tempo ficaria sem comer?”. 

• Aguarde as respostas e pergunte em seguida: “E se fosse despejado, sem mais nem 
menos. Quanto tempo ficaria morando na rua?”. 

• Aguarde as respostas e pergunte em seguida: “E se seu negócio falisse e você não tivesse 
nenhum tostão! Quanto tempo ficaria sem algum tipo de trabalho?”. 

• Finalmente pergunte: “O que é riqueza para vocês?". 

• Escute atentamente às falas e assim que acabarem, explique aos empreendedores que 
riqueza hoje em dia pode não ser somente uma questão financeira. Tem muita gente com 
muitas posses, mas devendo muito também. Quem nunca ouviu falar de pessoas que 
tinham muito dinheiro em um dia e no dia seguinte não tinha mais nada? O que é muito 
importante é termos, em situações extremas, redes de pessoas que vão nos ajudar ou se 
unir a nós para ganhar força. Essas relações, quando não são regidas pelo dinheiro, 
acabam sendo mais fortes ainda. E isso a gente constrói aos poucos, afinal, relações de 
confiança e cumplicidade não podem ser compradas, certo? 

• Diga que eles certamente já pensaram em algumas pessoas nas quais confiam, para as 
perguntas anteriores. 

• Diga que nessa próxima atividade, eles irão identificar quais são essas e outras pessoas 
que poderão ajuda-los em muitos momentos estratégicos da trajetória deles como 
empreendedores. Não é necessário estar numa situação extrema para recorrer a elas! 

• Entregue para cada participante um bloquinho de post-it pequeno. Convide-os a listar 
todos os contatos que possuem e conseguem se lembrar. Cada contato deverá ser 
marcado em uma folha de post-it. 

• Peça para que eles pensem no ciclo de convivência que possuem, considerando pessoas, 
grupos e organizações que conhecem e tem contato e que estão envolvidas de alguma 
forma com empreendedorismo ou que podem se envolver de alguma forma com seu 
negócio. Lembre-se de dizer que, caso eles listem organizações, é mais indicado colocar o 
nome da(s) pessoa(s) que eles têm como referência, ao invés de deixar apenas o nome da 
organização. 

• Informe que para essa etapa da atividade, eles terão 10 minutos. Durante este tempo, 
auxilie os participantes na identificação de pessoas da rede de contatos deles. É possível 
ajuda-los perguntando: Quais os locais e grupos dos quais vocês participam? Há pessoas 
nesses espaços que podem ajuda-los com o negócio? Algum professor, ex-chefe, líder de 
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comunidade? Vocês conhecem outras pessoas próximas de vocês que têm negócios e que 
poderiam ajuda-los? 

• Quando os participantes tiverem finalizado o levantamento de contatos, peça que eles 
separem os post-its preenchidos de um lado. 

• Entregue uma folha de post-it redondo para cada empreendedor e informe que nele, eles 
irão se representar. Para isso, eles podem escrever seu nome, usar desenhos, ou o que 
acharem melhor para se descrever. 

• Tendo preenchido todos os post-its, entregue para cada empreendedor uma folha sulfite 
e peça para que eles coloquem o post-it redondo, que os representa, no centro da folha. 

• Pergunte então a eles se as pessoas listadas como contatos tem o mesmo nível de 
intensidade de relação com eles ou se são níveis diferentes. A partir da resposta, explique 
que ao redor deles, estão todas as pessoas que eles listaram na primeira etapa da 
atividade, sendo que algumas estão mais próximas – mais conhecidas, mais acessadas, 
acessadas recentemente, etc. – e outras mais distantes – alguém com quem trocou 
telefones, com quem não tem muito contato, etc. 

• Oriente então os participantes para que colem os post-its pequenos ao redor do post-it 
que o representa (e que está no centro da folha sulfite) considerando a proximidade 
dessas relações (os mais próximos estarão perto do post-it redondo e os mais distantes 
estarão mais longe). Eles podem organizar também por grupos de contatos (ex.: as 
pessoas da família, da igreja, do bairro, etc.), dispondo os nomes do lado direito ou 
esquerdo da folha, por exemplo. 

• Informe à turma que eles têm 10 minutos para montar o Sociograma, mas que eles 
poderão completa-lo depois, na medida em que forem lembrando-se de outras pessoas. 

• Quando todos os empreendedores tiverem finalizado a organização dos contatos, 
entregue para cada participante um plástico e recomende que eles coloquem o 
Sociograma dentro dele, de modo que fique visível. Lembre os empreendedores que esse 
recurso pode ser usado por eles a qualquer momento, para ajuda-los a identificar 
possíveis parceiros e conexões estratégicas para ações de desenvolvimento do negócio. 

• Ao final, convide os empreendedores a se sentarem novamente nos grupos e faça o 
processamento da atividade utilizando o CAV – Ciclo de Aprendizagem Vivencial. Você 
pode utilizar o seguinte roteiro de perguntas como um roteiro guia para a discussão dos 
grupos (deixe as perguntas visíveis para os participantes durante sua discussão em um 
flipchart ou no projetor): 

o O que vocês acharam da atividade? 
o Que reflexões vocês fizeram sobre os contatos que possuem? 
o Vocês estão aproveitando esses contatos atualmente? Como? 
o De que forma essas pessoas podem ajuda-los a empreender e atingir seus 

sonhos? 

• Dê um tempo para que os participantes conversem nos grupos sobre as perguntas e ao 
final pergunte a eles quem gostaria de compartilhar com o grande grupo suas reflexões. 

• Escute com atenção e reforce comportamentos de busca por parcerias. 

• Por fim, diga que a seguir eles verão outras formas de realizar transações, que podem ou 
não envolver recursos financeiros. 

 
Orientações 

• Caso uma folha sulfite fique muito pequena para a montagem do Sociograma, recomende 
que eles usem duas folhas, coladas uma na outra.  

• Você pode colocar uma música de fundo (instrumental, de preferência), enquanto eles 
realizam a atividade. 
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Atividade 5 – Trocas 

 
Objetivo 
Apresentar para os participantes outras formas de realizar trocas. 
 
Tempo 
40 minutos 
 
Recursos Necessários 

• 2 rolos de barbante 
 

Procedimentos 

• Diga aos participantes que uma forma de usar as conexões que eles identificaram no 
sociograma é através de trocas. Diga que na próxima atividade eles poderão visualizar 
essa rede de trocas. 

• Forme 2 grupos com a turma (20 pessoas em cada grupo). Cada facilitador deve facilitar a 
atividade em um dos grupos. Posicione os participantes em círculo, em pé. 

• Inicie a atividade com o rolo de barbante na mão. 

• Diga aos participantes algo que você sabe fazer ou pode oferecer (algum conhecimento, 
alguma habilidade, algum serviço ou produto que você poderia oferecer aos 
participantes). Pode ser algo simples que você sabe fazer e poderia ensinar ou oferecer 
em formato de serviço para alguém que necessitasse (ex.: conhecimento em gestão, 
finanças, marketing; serviços de construção, reparos domésticos, costura; aulas de inglês, 
reforço escolar para crianças; serviços de frete/transporte, jardinagem; serviços de 
cabeleireira, manicure, etc. Participantes que vendem produtos também podem oferecer 
seus produtos – bolos, salgados, congelados, roupas, cosméticos, etc.). Pergunte quem 
precisaria/compraria esse produto/serviço/habilidade/conhecimento. 

• Jogue o rolo de barbante para a pessoa que se interessa no seu 
produto/serviço/habilidade, segurando a ponta do barbante. 

• Pergunte ao participante o que ele poderia oferecer em troca desse produto/serviço. Peça 
que ele ofereça algo que sabe fazer / pode vender. Novamente, pergunte quem 
compraria o que está sendo oferecido e peça ao participante que segure o barbante e 
jogue o rolo para a pessoa que se interessou em sua oferta. 

• Continue com o mesmo procedimento, pedindo aos participantes que ofereçam e 
demonstrem interesse pelas ofertas dos demais.  

• Caso alguém ofereça algo que não interessa a ninguém, peça para que ofereça outra 
coisa. Estimule-os a pensar em coisas que podem oferecer e que são úteis aos demais. 
Incentive-os dizendo que certamente todos têm algo a oferecer. 

• Quando todos tiverem oferecido algo e estiver formado um emaranhado de barbante 
onde cada um está segurando uma ponta, faça uma reflexão com os participantes sobre a 
rede que se formou com as trocas que potencialmente seriam realizadas e o quanto eles 
podem ganhar quando trocam aquilo que têm a oferecer. 

• Pergunte aos participantes se poderiam de fato efetuar algumas dessas trocas hipotéticas 
na vida real e o que ganhariam com isso.  

• Aguarde a contribuição dos participantes e faça um fechamento trazendo a importância 
das trocas não monetárias para eles e para seus negócios. 

 
Orientações 

• Caso a atividade trave em algum participante, pois ninguém se interessa naquilo que ele 
está oferecendo, estimule os participantes que ainda não se interessaram por nada a 
aceitar a proposta do colega, já que é apenas um exercício e eles não estão se 
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comprometendo com nada. Se ainda assim permanecer travado, aceite a proposta e 
proponha um novo conhecimento/produto/serviço. 

 
 

Atividade 6 – Feedback 

 
**adaptar e prever feedback nos envelopes na parede. 
 
 
Objetivo 
Criar um espaço no qual os participantes possam dar e receber feedback. 
 
Tempo 
50 minutos 
 
Recursos Necessários 

• Canetas 

• Envelopes (1 por participante) 

• Tarjetas 
 
Procedimentos 

• Inicie a atividade escrevendo no flipchart a palavra “FEEDBACK”. Pergunte aos 
participantes se algum deles sabe o que é isso. Espere pelas contribuições. Caso algum 
deles traga alguma contribuição, anote no flipchart e a utilize durante a sua explicação.  

• Inicie a explicação dizendo a todos que feedback é o ato de dar informação para outra 
pessoa sobre o desempenho, conduta, eventualidade ou ação executada por esta, e tem 
como objetivo orientar, reorientar e/ou estimular uma ou mais ações de melhoria, sobre 
as ações futuras ou executadas anteriormente.  

• Pergunte aos participantes se eles sabem como é o rosto deles. Pergunte como eles 
sabem que seu rosto é assim. Certamente dirão que é porque eles já o viram em um 
espelho. Explique então, que o feedback das outras pessoas é como o espelho para as 
nossas ações, para que possamos enxergar coisas que não poderíamos enxergar sem a 
ajuda do espelho.  

• Faça uma breve explicação da teoria da Janela de Johari, desenhando no flipchart os 4 
quadrantes: “eu aberto”, “eu cego”, “eu secreto” e “eu desconhecido”. 

• Explique cada um dos quadrantes:  
o Eu aberto: é tudo aquilo que eu sei sobre mim mesmo e que os outros 

também sabem. É a minha parte que é aberta e visível a todos.  
o Eu cego: são as coisas que os outros veem em mim, mas eu não vejo (como o 

nosso rosto, no exemplo do espelho). Um exemplo pode ser alguém que tem 
mau hálito e não se dará conta disso até que alguém lhe diga.  

o Eu secreto: são as coisas que eu sei de mim, mas que não deixo que os outros 
saibam. Podem ser fraquezas que tentamos esconder, mas às vezes também 
pode ser um potencial muito grande que temos e temos vergonha de 
demonstrar.  

o Eu desconhecido: é a parte do nosso ser que ainda não descobrimos, porque 
ainda não estivemos expostos a uma situação que desencadeie essa parte de 
nosso ser. Pode ser, por exemplo, quando, em uma situação nova, reagimos 
de uma forma inesperada tanto para os outros como para nós mesmos – e nos 
surpreendemos com nossa reação.  
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• Explique aos participantes que quanto maior for o “eu aberto”, mais efetiva é a 
comunicação. Nós aumentamos o “eu aberto” quando recebemos feedback.  

• Com o feedback diminuímos nosso “eu cego”, pois os outros nos dizem coisas que não 
sabíamos de nós mesmos. Estando abertos e sendo francos, diminuímos o “eu secreto”.  

• Dessa forma, de acordo com a Janela de Johari, quanto mais eu me exponho e mais 
feedback eu recebo, mais eu me conheço e mais as pessoas me conhecem. Assim, amplio 
meu “eu aberto”.  

• Pergunte aos participantes se eles têm dúvidas e esclareça suas dúvidas, ajudando-os a 
encontrar respostas.  

• Explique que existem basicamente 4 formas de dar feedback. Faça no flipchart os 
seguintes quadrantes: “verdade com amor”, “verdade com ódio”, “mentira com amor” e 
“mentira com ódio” 

• Explique cada um dos quadrantes:  
o Verdade com amor: quando dizemos ao outro quais são os pontos positivos e 

os pontos negativos que observamos nele, com o intuito de ajuda-lo a crescer.  
o Verdade com ódio: quando dizemos ao outro quais são os pontos negativos 

que observamos nele, não para ajudá-lo a crescer, mas porque estamos com 
raiva e queremos “colocar pra fora”. Geralmente acontece em momentos de 
emoção intensa, como brigas, situações de pressão etc.  

o Mentira com amor: quando damos um feedback positivo ou negativo que não 
é verdadeiro, com o intuito de não ferir a pessoa ou para motivá-la.  

o Mentira com ódio: quando damos um feedback, geralmente negativo, que não 
é verdadeiro, com o intuito de atingir a pessoa de alguma forma.  

• Diga aos empreendedores que o feedback deve ser SEMPRE uma verdade com amor.  

• Ao finalizar, diga aos empreendedores que agora eles terão a oportunidade de dar e 
receber feedback uns para os outros, utilizando sempre a verdade com amor.  

• Explique aos participantes que agora eles terão a oportunidade de dar e receber feedback 
aos demais. Cada empreendedor irá escrever feedbacks para todos aqueles com quem 
tiveram a oportunidade de interagir durante a capacitação.  

• Estimule-os a participar efetivamente da atividade, dizendo que todos têm algo a dizer 
aos colegas, já que se conhecem desde o início dos encontros e realizaram todas as 
atividades juntos neste grupo.  

• Explique que primeiro serão dados só os feedbacks negativos e depois só os positivos. 

• Peça a eles que estejam abertos a escutar com atenção, sem procurar justificativas ou 
desculpas. O feedback é sempre uma percepção que a outra pessoa tem da gente, que 
pode ser verdadeira ou não. Mas devemos sempre escutar com atenção e depois analisar 
o que nos disseram para ver o que é válido e o que não é.  

• Diga também que, ao dar o feedback para os colegas, é preciso ser o mais objetivo 
possível, dando exemplos claros de quando o colega apresentou determinado 
comportamento.  

• Diga que existem diversas técnicas de feedback, mas que aqui vamos utilizar a técnica de 
Feedback escrito.  

• Entregue um envelope a cada participante e diversas tarjetas.  

• Peça aos empreendedores para escreverem seu nome no envelope e colá-lo na parede da 
sala. 

• Convide-os então a, nos próximos 10 minutos, escreverem todos os feedbacks negativos 
que têm para seus colegas.  

• Quando tiverem terminado, peça para que coloquem os feedbacks de cada colega no 
envelope de presente que lhe corresponde.  



 

75 
 

• Quando todos tiverem colocado os feedbacks nos envelopes estiverem completos (com 
os feedbacks de todos os demais participantes), diga aos participantes que podem ir até o 
seu envelope e recolher os seus feedbacks (mantendo o envelope na parede). 

• Diga aos participantes que agora eles estão recebendo um presente de seus colegas e que 
devem utilizar esse presente da melhor forma possível. Dê aos participantes 5 minutos 
para ler o feedback negativo recebido em silêncio. Lembre-os que esse feedback é 
referente à experiência que os colegas tiveram com ele durante o tempo de convivência e 
que podem ser verdadeiros ou não e que cabe a eles entender, aceitar e utilizá-los para o 
seu crescimento, se julgarem relevante.  

• Caso algum empreendedor não tenha recebido feedbacks diga que isso também é uma 
forma de feedback: convide-o a refletir se ele interagiu com os demais colegas de forma 
que eles pudessem conhecê-lo e ter algo a dizer sobre ele. 

• Diga também que uma frase muito dita no feedback é “se pegou em você, é seu mesmo!”, 
ou seja, se algo que leu deixou o empreendedor muito irritado, é porque tem alguma 
coisa aí que faz sentido.  

• Em seguida, peça aos participantes que escrevam todos os feedbacks positivos que têm 
para cada companheiro de grupo. Dê outros 10 minutos para que eles terminem a tarefa.  

• Quando todos tiverem terminado, peça aos participantes que coloquem os feedbacks de 
cada colega no envelope de presente que lhe corresponde. Quando todos tiverem 
finalizado, oriente-os a buscar novamente seus feedbacks em seu envelope. 

• Dê tempo para que os participantes leiam seus feedbacks e para que pensem no feedback 
recebido (5 minutos).  

• Ao final, diga aos participantes para retomarem o ANEXO 2 – Perfil do Empreendedor e 
anotarem as ações relacionadas aos feedbacks recebidos. 
 

Orientações 

• Para explicar a Janela de Johari, você pode utilizar um casaco, colando tarjetas com 
cada um dos “eus”, da seguinte forma: Eu aberto: colado na parte externa da frente do 
casaco – eu vejo e todos conseguem ver.  

o Eu cego: colado na parte externa de trás do casaco – eu não vejo, mas todos 
conseguem ver.  

o Eu secreto: colado na parte interna da frente do casaco – eu vejo, mas 
ninguém mais consegue ver.  

o Eu desconhecido: colado na parte interna de trás do casaco – eu não vejo e 
ninguém mais vê.  

• Você pode propor outras atividades de feedback, desde que também atendam ao 
objetivo descrito  

• Para escolha da atividade, leve em consideração: Número de participantes (quanto 
maior o número, mais tempo a atividade levará), Tempo disponível para a atividade, 
Maturidade do grupo, Sua capacidade de lidar com o que surgir no feedback.  

• Conforme o grupo/turma com o qual você estiver trabalhando, o processo de feedback 
pode acabar gerando resistência. É importante que você saiba como incentivar os 
participantes e mostrar-lhes a importância do feedback, mesmo que aquilo que eles 
tenham para falar possa parecer insignificante, e que o tempo de convivência que eles 
tenham possa parecer pequeno.  

• Se julgar necessário, dê um intervalo antes de iniciar a próxima atividade.  

• Para fechar uma atividade de feedback, jamais faça um processamento! Se você fizer, 
é provável que os empreendedores utilizem esse espaço para se justificar pelos 
feedbacks recebidos.  

• Cuide para tentar evitar “brincadeiras” e piadas durante o desenvolvimento desta 
atividade, lembrando a seriedade e importância da proposta da atividade. 
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Atividade 7 – Fechamento 

 
Objetivo 
Fazer o fechamento deste encontro, com uma avaliação simples e rápida. 
 
Tempo 
5 minutos 
 
Recursos Necessários 
Que bom, que pena, que tal 

• 3 envelopes (“que bom”, “que pena” e “que tal”) 

• Tarjetas pequenas ou post its 

• Canetas  
Copo Vazio 

• ANEXO 3 – Copo Vazio  
 
Procedimentos 

• Diga aos empreendedores que o encontro de hoje chegou ao fim, mas antes, você 
gostaria de saber o que foi mais marcante para eles neste dia. 

• Pergunte se alguém tem algo a comentar sobre o encontro de hoje. Conduza a facilitação 
de forma a permitir que quem tem contribuições a fazer o faça, mas também cuidando 
para não exceder o tempo.  

• Depois, diga que você também gostaria de fazer uma breve avaliação de como foi esse 
encontro para eles. Para fazer essa avaliação, explique que você deixou colados na parede 
3 envelopes “Que bom”, para que eles digam o que foi legal no encontro e que deve 
continuar; “Que pena”, para que digam o que não gostaram ou que acham que não deve 
acontecer nos próximos encontros; e “Que tal”, para que deem sugestões de melhorias, 
coisas que podem ser feitas nos próximos encontros. 

• Convide os participantes a escrever nas tarjetas ou post its o que tem a dizer de “que 
bom”, “que pena” e “que tal” e colocar nos envelopes antes de sair da sala. Reforce a 
importância de eles se expressarem, para que os encontros sejam cada vez melhores e 
diga que as avaliações são anônimas, então eles podem ser honestos. 

• Caso você queira fazer a avaliação em outro formato, siga as opções descritas no 1º 
encontro. 

• Após a avaliação, agradeça as contribuições dadas pelos empreendedores e encerre o 
encontro, lembrando o dia, a hora e o local do próximo encontro do programa. 

• Lembre-os também de trazerem todo o material que receberam e preencheram durante 
os encontros. 

 
Orientações 

• Faça as mudanças que julgar necessárias para os próximos encontros, com base no 
resultado das avaliações e nas contribuições dadas pelos empreendedores. 
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Encontro 6 – Encerramento 
 
O Encontro de Encerramento é o último encontro do apoio aos empreendedores da 
metodologia “Saúde Financeira” e tem como objetivo ser um fechamento para todo o 
processo de apoio pelo qual os empreendedores passaram, celebrando essa etapa cumprida e 
prevendo atividades de avaliação da metodologia assim como a auto avaliação. 
 
O propósito deste encontro é propiciar condições para que o participante desenvolva 
competência para: 
 
 
Dimensão Cognitiva 

• Tomar consciência do nível de desenvolvimento do seu perfil empreendedor, baseado 
no IIE e na auto avaliação. 

• Reconhecer a conquista da conclusão dessa primeira etapa do projeto. 

• Entender as próximas etapas do projeto. 
 

 
Dimensão Atitudinal 

• Predispor-se a participar da segunda etapa do projeto. 

• Predispor-se a criar o plano de melhoria. 

• Predispor-se a buscar formas de melhorar o seu IIE. 
 
 
Dimensão Operacional 

• Realizar uma avaliação do grupo, da metodologia, do assessor e uma auto avaliação. 

• Entregar e receber o certificado de participação. 

• Celebrar o fim da primeira etapa. 
 
 
 
Carga horária 
4 horas 
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Plano do Encontro 6 

 
 

TEMAS ATIVIDADES ESTRATÉGIAS RECURSOS TEMPO 

Abertura Atividade 1: Abertura Discussão em Grupo 
• Desafios dos empreendedores 

recolhidos no 3º encontro 
15’ 

Plano de Melhoria 

Atividade 2: Plano de melhoria Atividade Prática 

• ANEXO 27 – Orientações para 
preenchimento do plano de melhoria 

• ANEXO 28 – Tabela do plano de 
melhoria 

• Folha de Flipchart 

• Canetas hidrocor 

• Datashow 

• Laptop 

30’ 

Atividade 3: Próximos passos Exposição dialogada - 20’ 

IIE Atividade 4: IIE – 2ª aplicação Atividade Prática  

• Guia de Aplicação do IIE e anexos 

• Colas  

• Lápis de cor ou adesivos de bolinha 
(verdes, amarelas e vermelhas)  

• Canetas 

110’ 

Encerramento 
Atividade 5: Avaliação dos 
encontros 

Discussão em grupo • Anexo 29 – Ficha de Avaliação 30’ 
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Atividade 6: Encerramento e 
Entrega de Certificados 

Discussão em grupo 
• Anexo 30 – Certificados 

• Máquina fotográfica 
35’ 

 

Tempo total: 4 horas 
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Atividade 1 – Abertura 

 
 
Objetivo 
Levantar o que ficou de aprendizado do encontro anterior e retomar o desafio proposto. 
 
Tempo 
15 minutos 
 
Recursos Necessários 
- 
 
Procedimentos 

• Organize o espaço em grupos de 8 pessoas. 

• Receba cordialmente os participantes, convidando-os a se sentarem nos círculos. 

• Antes de iniciar as atividades do dia, convide os empreendedores a fazer uma breve 
revisão sobre o que foi visto no encontro anterior. Faça as seguintes perguntas e 
proponha que discutam em seus grupos: 

o O que vocês se lembram do encontro anterior? 
o Qual a importância de estabelecer conexões para o seu negócio? 
o Conseguiram pensar em pessoas que podem ajuda-los a alcançar seus sonhos?  
o Se sim, como foi? 
o Tiveram alguma dificuldade? 

• Dê um tempo para que conversem nos grupos e ao final pergunte se algum deles gostaria 
de fazer alguma colocação para o grande grupo. 

• Diga aos participantes que, depois de 5 encontros refletindo sobre os sonhos e pensando 
no desenvolvimento do negócio, chegou o momento de fechar tudo o que ou visto e 
conhecer os próximos passos para se inscreverem para a etapa final, em que 2 pessoas de 
cada região onde está acontecendo o Crescer e Vencer serão selecionadas para receber 
R$3.500,00 em materiais e equipamentos para o negócio, 1 smartphone Android e uma 
bolsa para participar do Encontro de Integração Nacional na Serasa em São Paulo. 

• Neste encontro será apresentado o formato do plano de melhoria que eles devem 
preparar e que eles devem utilizar todo o material construído ao longo dos encontros 
para elaborar seu plano. Diga que também é importante que façam uma reflexão sobre os 
feedbacks recebidos para pensar em pontos para a melhoria. Isso será abordado ao longo 
desse encontro. 

• Traga também os principais pontos da avaliação (que bom, que pena e que tal) do 
encontro anterior. Caso tenham pontos que devam ser incluídos no contrato de 
convivência, pergunte a todos se estão de acordo e inclua-os. 

• Devolva para os participantes o desafio recolhido no encontro anterior. 
 
 

Atividade 2 – Plano de Melhoria 

 
Objetivo 
Apresentar o Plano de Melhoria para os participantes em detalhes e verificar se existem 
dúvidas para os próximos passos.  
 
Tempo 
30 minutos 
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Recursos Necessários 

• ANEXO 27 – Orientações para preenchimento do plano de melhoria 

• ANEXO 28 – Tabela do plano de melhoria 

• Folha de Flipchart 

• Canetas hidrocor 

• Datashow 

• Laptop 
 

Procedimentos 

• Diga que agora chegou o momento pensar em investir no negócio! Entregue para cada 
participante o ANEXO 27 – Orientações para preenchimento do plano de melhoria e diga 
que agora eles vão entender como devem preencher o plano de melhoria. 

• Diga que eles terão até o dia 29/04 para nos enviar o formulário pela internet e poderão 
pedir ajuda os mentores e para outras pessoas para preenche-lo, se for necessário, 
podendo usar o formulário que está ao final deste material que acabamos de entregar 

• Antes de entrarmos nos detalhes de preenchimento diga que eles deverão ter 3 coisas 
muito claras: 

o Escreva no Flipchart: Limite de R$3.500,00 e explique que o Plano deve prever 
investimento de até R$3.500,00 na compra de insumos e/ou equipamentos 
para seu negócio. Se quiserem inserir outras, não tem problema, mas deverão 
sinalizar quais itens foram escolhidos para serem comprados com o valor 
acima, no caso de ser selecionado nesta fase final. 

o Diga que o Crescer e Vencer entende que insumos e/ou equipamentos podem 
ser: maquinários, equipamentos, serviços de reforma, materiais de escritório, 
matéria-prima, mobiliário ou cursos de aperfeiçoamento. Outros itens além 
destes, não poderão ser contemplados, mesmo que não ultrapassem o valor 
de 3.500. Diga que Capital de Giro não pode ser solicitado. 

o Escreva no Flipchart: Custos de implementação e explique que no valor de 
cada item solicitado deverão estar inclusos todos os custos para que o item 
seja implantado no seu negócio. Por isso, quando for pensar nos itens de 
compra, devem pesquisar quais outros custos serão gerados para que, sendo 
selecionado, consigamos realmente atender à solicitação feita no plano. Dê 
alguns exemplos: Para a compra de um equipamento, devem incluir a taxa de 
entrega. Para reformas, além dos materiais deve estar incluso mão de obra, 
arquiteto/engenheiro, se for o caso...  Impostos entre outros. 

• Diga também que para um Plano de Melhoria ser bom ele precisa ser viável, ou seja, as 
ações descritas nele dever ser possíveis de serem realizadas, considerando prazos e 
custos.  

• O primeiro passo que terão que dar será resgatar aquelas ações que pensaram e 
registraram ao longo dos encontros de capacitação que vão ajudar no negócio. Olhar o 
Facebook, os planos de ação, Índice de Inclusão Empreendedora entre outros e priorizar 
quais ações trarão maior impacto para o negócio. 

• Peça para acompanharem na planilha do material que entregou e projete a tabela Plano 
de Melhoria utilizando o ANEXO 28 - Tabela do plano de melhoria. 

• Mostre que a tabela está dividida com o nome das atividades que foram realizadas ao 
longo dos 6 encontros de capacitação: 

o Sonho Precificado (2º Encontro) 
o Análise Financeira (3º encontro) 
o Quem conheço - IIE (6º encontro) 
o O que sei - IIE (6º encontro) 
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o Quem sou - IIE (6º encontro) 
o Feedbacks negativos e positivos (5º encontro) 
o Outras ações 

• Eles deverão priorizar pelo menos 2 e no máximo 4 ações de cada um para incluir no 
Plano de Melhoria. Leia o que está escrito em cada coluna e diga que agora veremos o 
que cada uma quer dizer e daremos exemplos para ajudar no entendimento delas.  

• Explique as colunas da seguinte forma: 
o Coluna 1. Ação: Aqui os participantes deverão descrever a ação que será 

executada. Deverão selecionar no mínimo 2 e no máximo 4 ações de cada 
atividade descrita e exemplificada abaixo, definidas durante os encontros de 
capacitação.  

▪ Sonho Precificado: 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: renegociar a dívida de IPTU; negociar reajuste do 
aluguel para R$XXX,XX; reduzir vendas fiadas avisando aos clientes e 
colocando placa de “não vendemos fiado”. 

▪ Quem conheço - IIE: 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: fazer curso de modelagem no Senac; se inscrever no 
curso supletivo da escola X; pesquisar conteúdos na Plataforma Tamo 
Junto e no Sebrae sobre vendas. 

▪ Quem sou – IIE: 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. 

• Diga que além destas ações, poderão ainda criar outras, na parte Outras ações. Peça para 
algum participante dar um exemplo de ação e  continue explicando as colunas seguintes. 

 

o Coluna 2. Responsável: Descrever quem vai ser responsável por executar a 

ação. Pode ser o próprio microempreendedor ou outra pessoa, caso trabalhe 

com mais gente. 

o Coluna 3. Prazo: Nesta coluna deverão escrever a data em que esta ação 

deverá estar concluída. Para o exemplo fazer curso de modelagem no Senac, é 

importante que tenha pesquisado quando acontecem os cursos e em qual 

turma você vai se inscrever. Com isso vai conseguir preencher quando terá 

iniciado o curso. Para o exemplo de negociação de dívida, deve dizer qual a 

data em que terá feito a conversa com o proprietário.  
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o Coluna 4. Quanto custa: Especificar quanto custa para a ação ser realizada. 

Exemplos: 

▪ Fazer pesquisa de satisfação, não tem custo nenhum se eles mesmos 

fizerem, assim como pesquisar novos fornecedores de bebida. 

▪ Comprar de 1 Máquina de Costura Industrial Ponto Fixo com 1 

Agulha Modelo SS9800W, custa R$1.780,00 com a taxa de entrega. 

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

custa R$ XXXX,XX com projeto, mão de obra e acompanhamento. 

o Coluna 5. Como vou conseguir este recurso: Aqui deverão selecionar uma das 

opções: 

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

▪ Crescer e Vencer, se for uma ação que 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. 

▪ Outros, se ele próprio ou outra pessoa irá arcar com o custo desta 

ação. Lembre-se que os custos devem ser viáveis de serem arcados. 

o 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. 

▪ Curso de teatro para diminuir a timidez vai melhorar meu minha 

postura de vendedor. 

▪ Negociar aluguel para com o proprietário da loja. 

o 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$XXXX,XX. 

▪ Ao melhorar minha postura como vendedor devo ter um aumento de 

vendas e portanto de faturamento de R$ XXXX,XX. 

▪ A negociação do aluguel vai me trazer uma economia de R$XXX,XX .  

• Pergunte se ficou alguma dúvida até o momento, pois já estamos chegando ao fim da 
explicação.  

• Por fim, diga que eles deverão preencher as duas ultimas células do formulário com: 
o cálculo do Total de Investimento, somando todos os valores da coluna 4. 

Quanto custa  
o cálculo do Total de Retorno, somando todos os valores da coluna 7. Melhoria 

gerada para o negócio. 

• Verifique se ficaram dúvidas e esclareça-as.  

• Em seguida diga que retomaremos o que foi feito até o momento e veremos quais as 
etapas que vem a seguir. 
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Orientações 

• Lembre-os de não se esquecerem de enviar o Plano de Melhoria para a equipe do Crescer 
e Vencer até o dia 29/04 por meio do link que está no material que entregamos. 

 
 

Atividade 3 – Próximos Passos 

 
Objetivo 
Relembrar aos participantes os próximos passos do programa Crescer e Vencer. 
 
Tempo 
20 minutos 
 
Recursos Necessários 
- 

 
Procedimentos 

• Diga aos participantes que agora que eles já sabem como elaborar o plano de melhoria, 
você gostaria de revisar com eles os próximos passos do programa Crescer e Vencer e 
garantir que todos tenham clareza do que vai acontecer em cada momento. 

• Escreva no quadro, flipchart ou em uma tarjeta “Próximos Passos”, de forma que todos 
possam visualizar. Desenhe logo abaixo uma linha do tempo, que inicia com “Encontros 
de Capacitação”, momento no qual a turma se encontra. 

• Como próxima etapa da linha do tempo escreva “Plano de Melhoria” e coloque a data em 
que o plano deve ser entregue: 29/04. 

• Logo abaixo do plano de melhoria escreva “Mentoria” e explique que aqueles que 
solicitaram mentoria terão o apoio de seus mentores ao longo dessa fase de construção 
do Plano de Melhoria. Explique também que a mentoria terá a duração de 6 meses, com 1 
encontro por mês, de 2 horas cada encontro. A ficha de mentoria já deve ter sido 
preenchida por todos aqueles que solicitaram mentores e o primeiro encontro da 
mentoria deve acontecer entre o dia 04 e 15/04. Os mentores deverão entrar em contato 
com vocês nos próximos dias. Se quiserem saber quem são seus mentores, enviem e-mail 
para ariel@aliancaempreendedora.org.br a partir do dia 01/ 04 (escreva no flipchart). 

• O próximo passo da linha do tempo é o “Encontro de Integração Regional”. Coloque a 
data: 17/06 e explique que nesse encontro, além de proporcionar conexões e contatos 
que podem ser muito relevantes para os negócios, serão anunciados os 
microempreendedors selecionados para que receber R$ 3.500 em equipamentos ou 
insumos detalhados no plano de melhoria, além de um smartphone e participar do 
Encontro de Integração Nacional com tudo pago em agosto!. 

• O último passo é o “Encontro de Integração Nacional”, que acontece em agosto, em São 
Paulo. 

• Entre o Encontro de Integração Regional e o Nacional a equipe do Crescer e Vencer vai 
conversar com os 2 selecionados de cada região para a compra dos materiais e 
equipamentos descritos no Plano de Melhoria. 

• Pergunte aos participantes se têm dúvidas sobre as próximas etapas e solucione as 
dúvidas que surgirem. 
 

Orientações 

mailto:ariel@aliancaempreendedora.org.br


 

85 
 

• Garanta que todos os participantes têm clareza sobre os próximos passos a serem 
seguidos. 

 
 
 

Atividade 4 – 2ª Aplicação do IIE 

 
Objetivo 
Realizar a segunda aplicação do IIE, para avaliar a evolução dos empreendedores ao longo das 
capacitações. 
 
Tempo 
110 minutos 
 
Recursos Necessários 

• Guia de Aplicação do IIE e anexos 

• Colas  

• Canetas 
 

Procedimentos  

• Explique aos empreendedores que, agora que a capacitação chegou ao fim, faremos uma 
nova aplicação do IIE, para comparar com os resultados obtidos no início da formação e 
observar a evolução dos empreendedores e seus empreendimentos. 

• Essa é uma boa oportunidade para se auto avaliarem e, os pontos que forem mais 
urgentes serem inseridos no seu plano de melhoria!  

• Utilize o Guia de Aplicação IIE seguindo as instruções para a aplicação do mesmo. 
 
 

Atividade 5 – Avaliação dos Encontros 

 
Objetivo 
Receber dos empreendedores uma devolutiva relacionada à metodologia e ao assessor, bem 
como propiciar um momento no qual o empreendedor possa realizar uma avaliação do grupo 
e uma auto avaliação acerca do trabalho realizado ao longo do projeto. 
 
Tempo 
30 minutos 
 
Recursos Necessários 

• Flipchart 

• Tarjetas 

• Canetas hidrocor 

• Fita crepe 

• ANEXO 29 – Ficha de Avaliação 
 
Procedimentos 

• Prepare uma linha do tempo com cada encontro do ciclo que os empreendedores 
participaram. Você pode desenhar a linha no flipchart, montá-la em tarjetas ou utilizar a 
maneira que achar melhor para deixar visível aos participantes. Apresente esta linha do 
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tempo, pedindo aos empreendedores para que o ajudem a completar a linha com cada 
um dos temas trabalhados em cada encontro. 

• Esta deve ser uma leitura rápida com o intuito de refrescar a memória de todos os 
participantes, lembrando-os do caminho que eles percorreram. 

• Após esta etapa, convide os empreendedores a fazer uma avaliação geral do Módulo 
Saúde Financeira. Entregue uma cópia do ANEXO 29 – Ficha de Avaliação, convidando-os a 
preencher a avaliação tranquilamente, escrevendo comentários que acham importante, 
pois terão tempo para isso. 

• Ressalte que é muito importante que eles sejam francos nessa avaliação, pois dessa 
maneira é possível estarmos sempre melhorando o nosso trabalho. 

• Caso haja empreendedores com dificuldade de escrita, peça para que formem duplas e 
que preencham juntos a avaliação. 

• Combine com os empreendedores o tempo de 15 minutos para esta atividade. 

• A medida que forem terminando, recolha as fichas. 

• Convide-os então a realizar outro tipo de avaliação, respondendo 2 perguntas sobre a 
capacitação: “O que você fazia e deixou de fazer?” e “O que você passou a fazer com a 
capacitação?” 

• Peça que escrevam em tarjetas e entreguem ao assessor. As respostas podem ser 
anônimas, mas se eles se sentirem confortáveis para deixar seu nome, pode ser 
interessante para ter acesso a casos de sucesso dos empreendedores. 

• Quando todos tiverem finalizado, pergunte se alguém gostaria de falar sobre sua 
avaliação para o grupo.  

• Ao final, agradeça as contribuições. 
 
Orientações 

• Faça um relatório com as contribuições que os empreendedores deram e envie à Aliança 
Empreendedora, para que possamos melhorar sempre mais a metodologia. 

 
 

Atividade 6 – Encerramento e Entrega de Certificados 

 
Objetivo 
Realizar o fechamento do Programa e uma breve confraternização entre os participantes 
 
Tempo 
35 minutos 
 
Recursos Necessários 

• ANEXO 30 - Certificado 

• Câmera fotográfica 
 
Procedimentos 

• Diga aos empreendedores que, após todo este tempo de trabalho em conjunto, vocês 
estão chegando ao fim desta etapa na vida deles como empreendedores. Este é um 
momento especial, que não representa o fim, mas sim o início de uma nova caminhada 
rumo ao sucesso nos negócios. 

• Diga aos empreendedores que agora, já que todos fizeram parte do processo de formação 
de todos, você os convida entregar os certificados para os seus colegas. 

• Forme um circulo com os participantes e coloque os Certificados preenchidos (ANEXO 30) 
no centro. 
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• Mostre aos empreendedores os certificados e peça que um dos empreendedores se 
voluntarie para entregar o primeiro certificado e, quem o receber, deverá pegar e 
entregar o certificado do próximo, e assim, até todos os certificados serem entregues. 

• A cada entrega de certificado, convide os demais a bater palmas. Fotografe a entrega. 

• Ao final, convide os empreendedores a dar uma salva de palmas a todos, pela 
participação, empenho e companheirismo de todos. 

• Para finalizar, convide os empreendedores a tirar uma foto com toda a turma. 

• Diga aos empreendedores que eles podem continuar a formação deles acessando a 
Plataforma Tamo Junto da Aliança Empreendedora. Lá o empreendedor pode encontrar 
vídeo-aulas, conteúdos, ferramentas que irão ajuda-los com as dificuldades que não 
foram sanadas pelo curso.  

• Escreva o site em uma tarjeta ou no quadro – www.tamojunto.org.br para que eles 
possam anotar se for de interesse deles.  

• Agradeça a todos os empreendedores  

• Diga que você os encontra novamente em 17/06 no Encontro de Integração Regional e 
encerre o encontro, colocando-se à disposição para dúvidas e que eles podem entrar em 
contato por telefone ou e-mail com a equipe do Crescer e Vencer. 

 
Orientações 

• Antes do encontro, faça a adaptação do ANEXO 30 – Modelo de certificado, inserindo o 
nome de cada empreendedor, período de assessoria, carga horária e programação. 
Lembre-se que somente poderão receber os certificados aqueles que atingiram 75% de 
presença nos encontros. 

http://www.tamojunto.org.br/

