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Apresentação geral

O programa EMPREENDA SICREDI - Conta com a gente! tem o objetivo 
de viabilizar de forma digital e presencial o acesso às videoaulas e cursos 
disponibilizados no site www.tamojunto.org.br. O programa também 
possibilita que o facilitador escolha qualquer vídeo de interesse para o 
empreendedor e possa fazer uma discussão guiada para que os participantes 
possam absorver o melhor do conteúdo digital que está sendo repassado.

A intenção é que esse material possa ser usado livremente para inspirar e 
apoiar pessoas a empreender.

Sicredi

O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Em um 
mundo cada vez mais colaborativo, queremos unir pessoas com os mesmos 
propósitos. Por isso, há mais de 116 anos, acreditamos que é possível lidar 
com o dinheiro de uma maneira diferente e o nosso modelo de negócio 
constrói uma cadeia de valor que beneficia o associado, a cooperativa e a 
comunidade local.

Nossas causas são a cooperação, o desenvolvimento local e a educação.

Em mais de 200 municípios somos a única instituição, contribuindo para 
a inclusão financeira de milhões de pessoas. Acreditamos que investir 
na educação no presente faz a diferença no futuro. Queremos apoiar as 
pessoas a serem protagonistas da sua própria história, se tornando agentes 
transformadores nas suas comunidades.

Conheça mais em: www.sicredi.com.br/site/quem-somos

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 visão de fazer da 
economia um lugar para todos.

Saiba mais em: www.aliancaempreendedora.org.br e www.tamojunto.org.br



Estrutura

Os encontros presenciais seguem todos a mesma estrutura de atividades. 
Você deverá repetir a sequência de atividades, mudando apenas a temática 
do dia para que seja correspondente ao vídeo referente àquele dia.

O facilitador pode utilizar qualquer vídeo ou curso disponível no Tamo 
Junto (www.tamojunto.org.br) para realizar os encontros, mas no 
programa EMPREENDA SICREDI - Conta com a gente! elaboramos 
10 vídeos especiais que podem ser utilizados de maneira avulsa ou em 
formato de curso. Lembrando que você pode acessar o material de apoio 
para ficar por dentro dos vídeos que existem na plataforma!

Abaixo seguem duas estruturas de curso que vocês podem utilizar para 
trazer mais impacto para a vida dos empreendedores apoiados:

Trilha “Sinal verde nas minhas finanças”

Encontro 1 - Vídeo introdutório - perfil do empreendedor e sua 
importância para a economia 
Encontro 2 - Como formar o preço do seu produto ou serviço  
Encontro 3 - Separar dinheiro pessoal e do negócio 
Encontro 4 - Fiado
Encontro 5 - Conclusão

Trilha “Como vender mais”

Encontro 1 - Vídeo introdutório - perfil do empreendedor 
e sua importância para a economia   
Encontro 2 - Inovação para pequenos negócios 
Encontro 3 - Invista no seu negócio com marca e 
posicionamento 
Encontro 4 - Qual é a rede social ideal para meu negócio
Encontro 5 - Conclusão



Lembrando que essas são apenas sugestões de trilhas e temos mais dois 
vídeos que podem ser utilizados: “Como gerenciar melhor o tempo” e 
“Planejamento para alcançar o sonho do meu negócio”. 

Utilizando essa metodologia, o facilitador pode ficar à vontade para utilizar 
todos os vídeos do curso EMPREENDA SICREDI - Conta com a gente! e 
escolher aqueles que fazem mais sentido para as dores do seu grupo.



Carga horária

Trilhas sugeridas EMPREENDA SICREDI - Conta com a gente! -
5 encontros de 2 horas
• Formato ideal: 5 dias sequenciais fechando em uma semana
• Formato mínimo: 1 encontro por semana fechando em 1 mês e 1 semana

Tema avulso para continuidade do trabalho EMPREENDA SICREDI - 
Conta com a gente! - encontros de 2h
• Programa Crescer - PJ 
• Programa Cooperação na Ponta do Lápis - PJ 
• Vídeo “Como gerenciar melhor o tempo”
• Vídeo “Planejamento para alcançar o sonho do meu negócio”

Público-alvo

Público adulto em geral. Turmas com até 25 pessoas.



Mensagem

Foto do 
facilitador

Mensagem

Olá empreendedor!     Envio esta mensagem para confirmar 
sua inscrição no Cineclube Online realizado pela agência 
[colocar sua agência aqui]
Será um prazer estar com você nessa jornada

[FOTO]

Eu sou o [insira seu nome] e eu serei o tutor que te 
acompanhará neste programa. 
Nosso curso acontecerá [insira a data aqui].
Seja muito bem-vindo e até logo

RECURSO CONTEÚDO

Orientações

Crie um formulário de inscrição para os futuros participantes, solicitando 
nome, telefone e demais informações que achar necessário.

Se quiser, pode enviar uma mensagem de confirmação individual para 
cada inscrito.

Após encerrar as inscrições, crie um grupo no whatsapp e coloque todos 
os participantes juntos antes de iniciar a comunicação por ele.

Assim que colocar todas as pessoas, ative a opção que apenas 
administradores podem enviar mensagens.
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Mensagem

Mensagem

Mensagem

Vídeo

Mensagem

Olá, sejam todos muito bem-vindos!      Vocês fazem parte 
do cineclube “Empreenda Sicredi - Conta com a gente!” do 
Sicredi, Aliança Empreendedora e Tamo Junto! Meu nome 
é [insira seu nome] e eu serei o facilitador deste programa 
passando todo conteúdo a vocês e tirando dúvidas

Regras do Grupo
- Esse grupo é SOMENTE para a realização do cineclube, 
poderão ser compartilhados aqui dúvidas e comentários 
relacionados.
- De segunda a sexta, às [informar o horário] irei enviar o 
conteúdo do dia.
- O grupo será aberto para momentos de interação das 
[informar o horário]
- Receberão certificado quem participar das discussões do 
encontro.

Amanhã às [informar horário] enviarei o nosso primeiro 
conteúdo, que é sobre [insira o tema aqui]. E para aquecer e 
nos conhecermos melhor, vou abrir o grupo hoje às respostas 
às [informar horário]
Tenham um bom dia e fiquem com o vídeo de introdução do 
curso. 

Link do vídeo de introdução

Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Para nos conhecermos 
um pouco mais, abri o grupo para que vocês possam se 
apresentar.

Conta pra gente
1) Seu nome:
2) Nome do seu negócio:
3) Qual a principal expectativa para o programa?
4) Qual a principal dificuldade em relação ao tema?

RECURSO

RECURSO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

Faça uma apresentação inicial e explique como irá funcionar o programa.

Exemplo:

Abra o grupo no horário combinado e peça para que se apresentem.
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Mensagem

Áudio

Mensagem

Áudio

Mensagem

Vídeo

Bate-papo

Mensagem

Bom dia empreendedores!! Que bom conhecer vocês!!! 
Você já viu aí quem tem negócio que pode trocar uma ideia 
com o seu!? Acho que esse nosso encontro será muito rico! 
Escuta só esse áudio  sobre as expectativas em relação ao 
programa que vocês trouxeram:

Reúna as expectativas, dê ênfase para as que vierem com 
mais repetições e faça um link entre as expectativas e os 
reais objetivos do dia. Termine dizendo “Eu estou aqui super 
comprometido para alcançar isso essa semana e vocês, 
também estão?”

O tema do nosso cineclube hoje é [insira o tema]. Mas antes 
de mergulharmos nesse tema e apresentarmos o vídeo é bem 
importante refletirmos juntos sobre as dificuldades que vocês 
levantaram ontem com relação ao tema. Isso vai nos ajudar a 
encontrar as soluções

Escuta só esse áudio

Reúna as dificuldades apresentadas no encontro anterior e 
faça uma fala dando ênfase para as principais dificuldades 
citadas.

Com as dificuldades anotadas e com o olhar focado  em 
encontrar as soluções    , veja o vídeo a seguir e também 
confiram o material de apoio.

Link do vídeo

Interaja com as contribuições do grupo.

Que bom conhecer vocês!! Aproveitem para trocar ideias com 
outros negócios e até fazer parcerias. Acho que esse nosso 
encontro será muito rico! Conversamos mais amanhã.  Boa 
noite a todos.

FECHAR GRUPO

RECURSO CONTEÚDO

No próximo encontro inicie falando sobre as expectativas que foram 
enviadas e as dificuldades em relação ao tema. Depois envie o vídeo, 
infográfico  e o desafio do dia.

Exemplo:
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Infográfico

Desafio

Mensagem

Enviar o infográfico no formato carrossel ou A4

E o seu desafio de hoje, após assistir o vídeo, é [inserir 
desafio].

Às [informar horário]  vou abrir o grupo para que vocês 
possam compartilhar suas dúvidas, experiências e soluções.  
Para se preparar para nosso bate-papo, eu convido a você a 
pegar um papel e uma caneta      e refletir sobre as seguintes 
perguntas:
• O que vocês acharam do vídeo?
• Vocês se identificaram com alguma coisa nele?
• O que ficou de mais forte no vídeo?
• Que outros exemplos ou soluções práticas vocês conhecem 
como o apresentado no vídeo?
• Qual a relação que o vídeo tem ou pode ter com a vida de 
vocês? 
• Como vocês podem praticar o que foi falado no vídeo?
• Quais as principais lições e conceitos do vídeo?

No mesmo dia, no horário combinado por você, abra o grupo e convide os 
participantes a discutirem sobre as perguntas enviadas anteriormente. O 
exemplo abaixo pode ser utilizado em todos os encontros seguintes. 

Exemplo:
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Mensagem

Bate-papo

Áudio

Mensagem

Boa tarde pessoal!!!       Estou abrindo o grupo agora para 
nosso momento de bate-papo. Quero ouvir um pouco sobre o 
que vocês refletiram sobre vídeo.  

Então, compartilhem 3 coisas que vocês acreditam ser as 
principais informações do vídeo. E também se ficou com 
alguma dúvida.

Interaja com as contribuições do grupo.

Colete cada contribuição do grupo e faça uma fala com os 
principais conceitos coletados. Você pode complementar 
trazendo mais informações se quiser.

Muito obrigada pela participação e contribuição de todos!
Foi muito bom estar com vocês! Para encerrar nosso bate-
papo, nos diga em uma palavra como você está saindo do 
programa hoje.

RECURSO CONTEÚDO



No próximo encontro inicie tirando as dúvidas que ficaram do encontro 
anterior, comente sobre as principais pontos que enviaram em relação ao 
tema do dia e envie o novo conteúdo. 
Abaixo um exemplo que você poderá utilizar nos próximos encontros, 
apenas alterando os conteúdos.

#9

Mensagem       Obrigada pessoal pela participação de vocês. Amanhã o 
tema será [insira o tema aqui].

Fiquem a vontade para compartilhar suas principais dúvidas em relação ao 
tema, até às [informar horário que o grupo é fechado]

FECHAR GRUPO

Mensagem

Áudio

Mensagem

Áudio

Mensagem

Vídeo

Infográfico

Desafio

Mensagem

Bom dia empreendedores!! Para começar nosso encontro, vou 
responder as dúvidas que ficaram do nosso último encontro, ok?

Sempre fale a pergunta ou o tema da pergunta e depois a 
resposta, para ficar claro para todos e não apenas para quem 
perguntou.

O tema do nosso cineclube hoje é [insira o tema]. Mas antes 
de mergulharmos nesse tema e apresentarmos o vídeo é bem 
importante refletirmos juntos sobre as dificuldades que vocês 
levantaram ontem com relação ao tema. Isso vai nos ajudar a 
encontrar as soluções

Escuta só esse áudio:

Reúna as dificuldades apresentadas no encontro anterior e 
faça uma fala dando ênfase para as principais dificuldades 
citadas.

Com as dificuldades anotadas e com o olhar focado  em 
encontrar as soluções     , veja o vídeo a seguir e também 
confiram o material de apoio.

Link do vídeo

Enviar o infográfico no formato carrossel ou A4

E o desafio de hoje é [inserir desafio].

Às [informar horário] vou abrir o grupo para que vocês possam 
compartilhar suas dúvidas, experiências e soluções.

RECURSO CONTEÚDO



Para se preparar para nosso bate-papo, eu convido a você a 
pegar um papel e uma caneta      e refletir sobre as seguintes 
perguntas:
• O que vocês acharam do vídeo?
• Vocês se identificaram com alguma coisa nele?
• O que ficou de mais forte no vídeo?
• Que outros exemplos ou soluções práticas vocês conhecem 
como o  apresentado no vídeo?
• Qual a relação que o vídeo tem ou pode ter com a vida de 
vocês? 
• Como vocês podem praticar o que foi falado no vídeo?
• Quais as principais lições e conceitos do vídeo?

No horário combinado, encaminhe as mensagens como no passo 7. 
Prossiga assim até a última aula. 

Após encerrar o cineclube, agradeça a participação de todos. Você 
pode abrir o grupo para que eles possam se despedir. Após isso, retire 
todos os membros e exclua o grupo. E não se esqueça de enviar os 
certificados, indicamos que isso seja feito individualmente.

Todos os vídeos e materiais de apoio estão disponíveis em:
https://empreender360.org.br/cineclube-empreenda-sicredi/

Caso precise de outros materiais de apoio, além dos infográficos, você pode 
acessar o www.tamojunto.org.br. Irá encontrar artigos, videoaulas e cursos de 
diversos assuntos diferentes. Também sinta-se a vontade para tirar dúvidas 
pelo grupo do whatsapp dos aliancers. 
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AULA 1. Introdução - Contextualização do papel do microempreendedor
Não tem desafio.

AULA 2. Como gerenciar melhor o tempo
O desafio é fazer a sua roda da vida atual e pensar em como seria a ideal. 
Se quiser, você também pode desenhar a ideal. Vamos nos planejar para 
alcançar ela!

AULA 3. Planejamento para alcançar o sonho do meu negócio
O desafio é planejar um dos seus sonhos para o seu negócio! Quero que 

Temas e desafios

https://empreender360.org.br/cineclube-empreenda-sicredi/
http://www.tamojunto.org.br


anote em uma folha qual é o seu sonho, quanto tempo você pretende levar 
para atingi-lo (de maneira realista), quanto você acha que irá custar e faça 
o cálculo de quanto precisará separar de dinheiro por dia para chegar lá. 

AULA 4. Inovação para pequenos negócios
O desafio é fazer uma lista com itens que você acha acha que pode 
realizar. Pega o papel e caneta, faça sua lista e teste! Vai que numa dessas 
você encontra algo que vai diferenciar seu negócio da concorrência, né? 

AULA 5. Invista no seu negócio com marca e posicionamento
O desafio é olhar para seu negócio e pensar na força da sua marca. Reflita 
sobre a sua identidade visual, cores e posicionamento, analise com um 
olhar crítico se elas fazem sentido com o que você quer transmitir.

AULA 6. Qual é a rede social ideal para meu negócio?
Depois de definir seu público alvo e escolher sua rede social, o desafio é 
montar um calendário de 7 dias de conteúdo e próximos passos para sua 
rede social!

Se você não tem rede social do seu negócio ainda, você pode incluir no dia 
01 desse calendário, por exemplo, a criação da página do seu negócio na 
rede social que você escolher.

AULA 7. Como formar o preço do seu produto ou serviço
O desafio do episódio é olhar para o preço que você tem hoje e pensar se 
está correto ou é ele que está te colocando em problemas financeiros.

AULA 8. Separar dinheiro pessoal e do negócio
O desafio é montar e preencher essa semana uma tabela de controle de 
vendas e outra de livro caixa.

AULA 9.  Como parar de vender fiado?
O desafio é você escolher uma das dicas do vídeo (conversar com os 
clientes, colocar plaquinha, mudar a forma de vender, fazer combinados 
com os cliente ou utilizar maquininha de cartão, caso ainda tenha) e 
colocar em prática no seu negócio.

AULA 10. Conclusão - O que é uma cooperativa e vantagens Sicredi
Não tem desafio.

Bom encontro e conta com a gente!




