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O mundo está passando por 
transformações
Em áreas como tecnologia, comunicação, 
saúde, educação há pessoas comuns 
empreendendo e criando projetos, 
produtos e serviços incríveis.
Empreender não significa apenas abrir 
um negócio. Empreendedores tem a capacidade de realizar e não aceitam 

a realidade de forma resignada. 
Quando você descobre o 
empreendedorismo, primeiro se depara 
com uma vontade: algo anterior à 
ideia. E a vontade será a mola 
propulsora para começar.  

  O mundo está passando 
por transformações. Em 
áreas como tecnologia, 
comunicação, saúde, edu-
cação há pessoas comuns 
empreendendo e criando 
projetos, produtos e serviços 
incríveis. 

  Empreender não significa 
apenas abrir um negócio. 
Empreendedores tem a ca-
pacidade de realizar e não 
aceitam a realidade de 
forma resignada. Quando 
você descobre o empre-
endedorismo, primeiro se 
depara com uma vonta-
de: algo anterior à ideia. E 
a vontade será a mola pro-
pulsora para começar.

Em um ambiente repleto de 
inovação, nossa proposta 
é ajudá-lo a desenvolver o 
espírito empreendedor em 
você e nos seus alunos. Por 
isso vamos compartilhar fer-
ramentas para o ensino e o 
aprendizado do empreen-
dedorismo. 

   O termo ferramenta deriva 
do latim: um utensílio ou dis-
positivo para realizar algu-
ma tarefa. No nosso caso, 
trata-se de um método, 
um quadro, um formulário, 
um roteiro para organizar 
o pensamento e solucionar 
problemas.





Ele contém as ferramentas do 
Volume 4 do Guia Essencial 
para Novos Empreendedores. 
O Guia é uma publicação que 
tem a proposta de ajudar as 
pessoas a tirarem suas ideias 
do papel e empreenderem seus 
sonhos. 

O livro Implantação apresenta 
o passo a passo para construir 
um projeto ou negócio a partir 
de uma ideia e acompanhar sua 
evolução, resolver problemas, 
ganhar escala e crescer de 
forma sustentável.
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Faça download dos 4 guias nos sites: www.academiasebrae.com.br  ou www.sebraemg.com.br/atendimento 



Conheça tudo o que vai precisar reu-
nir para aplicar as missões com seus 
alunos.

Sugerimos aqui uma média. Administre 
o início e término das atividades respei-
tando o ritmo da turma e o tempo que 
você tem disponível.

Preparamos alguns conselhos rápidos 
que poderão ajudá-lo a potencializar 
ao máximo o aprendizado dos seus 
alunos.

Quer saber mais sobre o conceito por 
trás das missões? Baixe nosso guia e 
leia as páginas indicadas ou acesse os 
materiais extras.

Indica que a atividade deve ser desen-
volvida individualmente.

Indica que a atividade deve ser realiza-
da em pequenos grupos. 

As missões foram estruturadas como ferra-
mentas e fazem parte do conteúdo do guia. 
O que apresentamos é um material no for-
mato faça você mesmo com notas explican-
do como explorar cada atividade de forma 
interessante em sala de aula. 

Sabemos que seu tempo é precioso. Por essa 
razão, as atividades poderão ser desenvolvi-
das no seu ritmo, de acordo com o seu tem-
po, na ordem e momento que julgar mais 
adequados. Separe um tempo para enten-
dê-las e se sentir necessidade de fazer ajus-
tes, faça! 

Como professor, não se apegue só às ex-
plicações do material, você pode [e deve] 
criar sua própria forma de inovar na sala de 
aula. 

Comece! Enxergue tudo como experimenta-
ção e aproveite os materiais para rabiscar, 
estudar, anotar, criar! Mergulhe nesse mun-
do de possibilidades e ajude seus alunos a 
construírem, desconstruírem e reconstruírem 
ideias. O resultado será uma geração de em-
preendedores capaz de mudar o mundo. 

Compartilhe suas sugestões de aplicação ou 
envie suas dúvidas para o email:
gene@sebraemg.com.br

Para facilitar sua vida,
você vai encontrar alguns ícones: 

Conte conosco!
estaremos por perto.
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VALIDE SEU MVP

passo a passo

TEMPO

7 dias

dicas

Construir um Mínimo Produto Viável e testá-lo com clien-
tes reais é capaz de proporcionar grandes aprendizados 
para novos projetos e novos negócios. 

1. Divida os alunos em grupos de aproximadamente 5 pes-
soas.

Utilize como tema de cada grupo o caso real dos negó-
cios ou dos projetos que desejam criar. 

Essa atividade sempre deverá ser realizada em campo a 
partir das demonstrações do MVP com clientes reais. 

Essa missão pode ser replicada quantas vezes forem ne-
cessárias. 

2. Oriente-os a ler o capítulo “O novo empreendedoris-
mo”, dando atenção especial ao conteúdo “Mínimo Pro-
duto Viável” para entender os tipos de MVP e assim definir 
a melhor opção entre as várias possibilidades disponíveis. 

3. Peça para que os grupos construam um MVP da forma 
mais simples e rápida possível e estabeleçam uma meta 
para apresentá-lo a clientes. 

4. Estimule-os a ir à rua para validar o MVP com o maior nú-
mero de pessoas possíveis. Solicite então que preencham 
o formulário e verifiquem os resultados em relação a meta 
de aceitação pelos clientes. 

5. Após a primeira rodada de validações, peça para que 
façam mais uma vez a atividade, dessa vez incorporando 
os aprendizados obtidos com o feedback dos clientes.  

6. Conclua promovendo uma sessão de lições aprendidas 
com os grupos a partir dos resultados das entrevistas. 

Baixe o volume 4 e leia 
da página 12 a 33.

13

materiais

saiba mais

coletivo

•Formulário da atividade.
•Lápis e borracha.



MISSÃO 1
                      VALIDE SEU MVP

1. Crie um MVP de um dos seus produtos ou serviços. 
2.  Determine uma meta (ex.: apresentar para 30 pessoas, validar com pelo menos 15).
3.  Aprenda com a primeira apresentação aos seus clientes.
4.  Reformule seu MVP.
5.  Determine uma nova meta e apresente para mais pessoas. 

MVP 1ª versão

Meta de entrevistas/
validações

Número de clientes 
entrevistados

Clientes que  
aprovaram a solução

Lições aprendidas

MVP 2ª versão

Meta de entrevistas/
validações

Número de clientes 
entrevistados

Clientes que  
aprovaram a solução

Lições aprendidas

Situação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                      cumprida







17

consulte o cliente

passo a passo

TEMPO

5 dias

dicas

Os clientes podem dar ideias incríveis sobre seu produto 
ou serviço. A proposta dessa missão é mais uma vez escu-
tar o cliente para aprender e assim identificar formas de 
melhorar o seu MVP e se diferenciar. 

1. Peça aos alunos para lerem o capítulo “Vender é Hu-
mano”.

Utilize como tema de cada grupo o caso real dos negó-
cios ou dos projetos que desejam criar. 

Essa atividade pode ser aplicada em conjunto com a Mis-
são: Valide seu MVP. 

2. Solicite então que os grupos se preparem para saírem 
à rua para conversar com os clientes. Oriente-os a usar o 
roteiro da missão como referência. 

3. Quanto mais entrevistas melhores serão os resultados, 
portanto, proponha uma competição para que os grupos 
façam o maior número possível de entrevistas. 

4. No retorno, organize uma sessão de lições aprendidas 
para que compartilhem como foi a experiência e as opor-
tunidades de melhorias encontradas.

Baixe o volume 4 e leia 
da página 69 a 77.

materiais

saiba mais

coletivo

•Formulário da atividade.
•Lápis e borracha.



MISSÃO 2
 CONSULTE O CLIENTE

 Qual é o seu maior problema com
 Qual é a sua maior dúvida sobre
 O que posso fazer para ajudá-lo com

Outra estratégia é redigir uma lista de ideias sobre produtos, serviços e melhorias: 
“Estou pensando em desenvolver algumas ideias. Por favor, diga-me o que acha 
de cada uma.” Proponha uma escala de classi�cação.

Ideia, produto 
ou serviço

Adorei!

Você deveria  
fazer isso

Parece  
interessante

Precisaria saber 
mais a respeito

Não é pra mim

Comentários  
do cliente

FONTE: ADAPTADO DO LIVRO A STARTUP DE $ 100, DE CHRIS GUILLEBEAU

Situação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                      cumprida

E se você não souber o que os clientes querem ou precisam? Descubra perguntando a 
eles. Preencha as lacunas com o que você está pesquisando: seu produto ou seu serviço, 
por exemplo. 
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avalie o crescimento do negócio

passo a passo

TEMPO

_

dicas

O objetivo dessa ferramenta é avaliar o grau de maturida-
de do projeto e o potencial de crescimento de um negó-
cio durante os seus primeiros meses de operação. 

1. Peça para que os alunos leiam mais uma vez o capítulo 
“O Novo empreendedorismo”, agora com ênfase no con-
teúdo “Motores do Crescimento”.

Utilize como tema de cada grupo o caso real dos negó-
cios ou dos projetos que desejam criar. 

Estimule os alunos a sempre procurarem trabalhar com 
dados reais. 

Não há uma receita única, para cada negócio os indica-
dores, gráficos e análises podem ser diferentes. 

Destaque a importância de incorporar à rotina do negó-
cio o hábito de acompanhar de forma sistemática esses 
indicadores. 

Para tornar o trabalho mais fácil e rápido, que tal sugerir o 
uso de planilhas eletrônicas?

2. Explique como utilizar a ferramenta e em seguida pro-
mova uma discussão sobre formas para coletar as infor-
mações dos itens 1, 2 e 3. 

3. Oriente os grupos a construírem tabelas para medir e 
acompanhar mensalmente os indicadores. 

4. Reforce o aprendizado propondo que os grupos façam 
simulações (otimistas, conservadoras e realistas) para o 
projeto, construindo gráficos e realizando momentos de 
análise desses números. Baixe o volume 4 e leia 

da página 36 a 49.

materiais

saiba mais

coletivo

•Formulário da atividade.
•Lápis e borracha.



MISSÃO 1
                      AVALIE O CRESCIMENTO DO NEGÓCIO

Acompanhe alguns números para tomar decisões.

1. Número de clientes desdobrados por segmento, por mês e nas categorias
a. Novos clientes
b. Clientes recorrentes

2. Receita por tipo/família de produtos ou serviços por mês

3. Custos e investimentos mensais nas categorias
a. Marketing: material promocional, anúncios (considerar o custo de aquisição 
de clientes)
b. Vendas: comissão de vendas, frete pago pela empresa
c. Matéria-prima
d. Fixos: luz, aluguel, pessoal e todos que não variam em função da produção 
ou das vendas

Situação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                      cumprida

Tenha um histórico mês a mês para avaliar esses indicadores; aos poucos você 
vai perceber padrões e identi�car qual motor de crescimento mais funciona. 
Se nenhum apresentar números satisfatórios, pergunte-se “Por quê?” cinco 
vezes. Pode ser que o problema seja a execução e não a escolha do motor. E 
entenda como isso funciona no seu mercado, comparando-se com concor-
rentes e com sua de�nição do que é satisfatório.

Dê tempo para as ações surtirem efeito. Um mês pode ser pouco tempo – ou tempo 
demais! – dependendo do seu mercado. 
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encante

passo a passo

TEMPO

30 minutos

dicas

Essa atividade pode mostrar-se muito eficiente para ajudar a 
conquistar clientes e torná-los fiéis identificando o que realmen-
te os encanta. 

1. Oriente os grupos para que preencham o formulário da 
missão com as funcionalidades básicas e a eficiência do 
produto ou serviço que serão oferecidas. 

3. Termine a atividade, solicitando que os grupos contem 
para os demais da turma uma história de como os clientes 
falariam desse produto ou serviço. Para isso incorpore os 
três níveis do “iceberg”.

Utilize como tema de cada grupo o caso real dos negócios ou 
dos projetos que desejam criar. 

Estimule e envolva os alunos na construção das histórias. 

2. Em seguida, peça para que preencham a parte supe-
rior do “iceberg” com o que de fato pode encantar e sur-
preender o cliente. 

Baixe o volume 4 e leia 
da página 69 a 77.

materiais

saiba mais

•Formulário da missão. 
•Post its e canetinha (op-
cional).
•Lápis ou caneta.

coletivo



MISSÃO 1
 ENCANTE

Quais funcionalidades e e�ciências aliviam as dores básicas dos clientes?
Quais aspectos ultrapassam essas funcionalidades e e�ciências e podem causar 
encantamento? 
Como os clientes contariam histórias para amigos sobre a experiência com o seu 
produto ou serviço?

Situação:        em andamento          cumprida

ENCANTO

EFICIÊNCIA

FUNCIONALIDADE

Situação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                      cumprida

Transforme necessidades em encantamento para se destacar entre as demais ofertas. Utilize 
post-its ou simplesmente escreva no “iceberg” os principais atributos do seu negócio, produto ou 
serviço.
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post-its ou simplesmente escreva no “iceberg” os principais atributos do seu negócio, produto ou 
serviço.
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CARTA DE REJEIÇÃO

passo a passo

TEMPO

40 minutos

dicas

Resiliência é um conceito emprestado pela física à psicologia 
e consiste na capacidade de resistir às adversidades e reagir 
diante de situações novas.  Ser resiliente é uma das principais 
características do empreendedor e essa missão tem como ob-
jetivo ajudar a desenvolver essa competência nos alunos.

1. Oriente os alunos para que leiam mais uma vez o capítu-
lo “Vender é humano” para se familiarizem com a missão. 

3. Solicite que cada um leia a carta para os colegas do 
seu grupo e que em conjunto analisem suas fraquezas e 
encontrem maneiras de eliminá-las ou em última instância 
minimizá-las. 

4. Feche a atividade pedindo para que guardem a carta 
em um envelope e abram no futuro para que percebam 
o quanto melhoraram seus projetos. Esclareça que o se-
gredo é encarar possíveis rejeições como oportunidades 
de buscar a excelência. 

Utilize como tema de cada grupo o caso real dos negócios ou 
dos projetos que desejam criar. 

Que tal colocar uma música de fundo calma para as reflexões 
individuais e uma música vibrante para as discussões em gru-
po?

2. Peça para que cada um escreva uma carta para eles 
mesmos destacando o motivo pelo qual não comprariam 
seus próprios produtos ou serviços. 

Baixe o volume 4 e leia 
da página 69 a 77.

materiais

saiba mais

• Papel em branco ou 
formulário da atividade.
•Lápis ou caneta.

coletivo



MISSÃO 2
                      CARTA DE REJEIÇÃO

Situação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                      cumprida

Escreva uma carta em que você aponte os motivos pelos quais alguém não compraria seu produ-
to ou serviço. Ao “receber” a carta de rejeição analise quais são os pontos que você precisa 
melhorar e priorizar. Guarde esta carta para sempre se lembrar do quanto aprimorou seus 
processos, produtos e serviços.
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elabore sua oferta

passo a passo

TEMPO

50 minutos

dicas

Saber elaborar uma proposta irrecusável para o seu pro-
duto ou serviço é um fator decisivo para o sucesso de um 
projeto ou negócio. Aprenda como criar a estrutura de 
um roteiro para propor uma oferta melhor [ainda]. 

1.  Peça para que os grupos respondam as perguntas bá-
sicas que estão no formulário da missão. 

3.  Dê um tempo para revisão e para que os grupos criem 
um roteiro novo e melhor. 

Utilize como tema de cada grupo o caso real dos negó-
cios ou dos projetos que desejam criar. 

Essa atividade pode ser complementada com a missão 
“Vender, Vender, Vender!” do Guia 02.

Sugira que os alunos validem esse roteiro com clientes re-
ais, tornando a dinâmica ainda mais interessante. 

2.  Reúna-os em novos grupos e peça para que leiam uns 
para os outros o roteiro preenchido e promovam críticas e 
sugestões entre eles. 

Baixe o volume 4 e leia 
da página 69 a 77.

39

materiais

saiba mais

•Formulário da missão. 
•Lápis ou caneta.

coletivo



MISSÃO 1
                      ELABORE SUA OFERTA

PÚBLICO CERTO + A PROMESSA CERTA + O MOMENTO CERTO

= OFERTA IRRECUSÁVEL

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS

O que você está vendendo?

Quanto custa?

Quem aceitaria imediatamente sua oferta?

BENEFÍCIOS

O benefício básico é

Um benefício adicional importante é

OBJEÇÕES

Quais podem ser as principais objeções à sua oferta?

Como você pode combater essas objeções?

SENSO DE URGÊNCIA

Por que alguém compraria isso agora?

O que posso incluir para que minha oferta seja ainda mais atraente?

FONTE: ADAPTADO DO LIVRO A STARTUP DE $ 100 , DE CHRIS GUILLEBEAU

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Situação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                      cumprida



MISSÃO 1
                      ELABORE SUA OFERTA

PÚBLICO CERTO + A PROMESSA CERTA + O MOMENTO CERTO

= OFERTA IRRECUSÁVEL

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS

O que você está vendendo?

Quanto custa?

Quem aceitaria imediatamente sua oferta?

BENEFÍCIOS

O benefício básico é

Um benefício adicional importante é

OBJEÇÕES

Quais podem ser as principais objeções à sua oferta?

Como você pode combater essas objeções?

SENSO DE URGÊNCIA

Por que alguém compraria isso agora?

O que posso incluir para que minha oferta seja ainda mais atraente?

FONTE: ADAPTADO DO LIVRO A STARTUP DE $ 100 , DE CHRIS GUILLEBEAU

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Situação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                      cumprida





conte uma história

passo a passo

TEMPO

45 minutos

dicas

Quem precisa transmitir uma ideia sabe a força de uma 
boa história. Storytelling é um recurso que tem sido cada 
vez mais usado para vender produtos e serviços, engajar 
pessoas em causas e construir marcas. 

1.  Peça para que os alunos leiam o capítulo “O Poder de 
uma Boa História”.

3. Solicite agora que os grupos criem as histórias dos seus 
próprios projetos utilizando a mesma estrutura. 

4. Organize um momento para que os grupos comparti-
lhem suas histórias com a turma. Incentive-os a serem cria-
tivos e entusiasmados em suas apresentações.

5. Após treinar e receber feedback dos colegas, estimule-
-os a irem para a rua e contar essa história a mais pessoas. 

Utilize como tema de cada grupo o caso real dos negó-
cios ou dos projetos que desejam criar. 

Sugira que os alunos criem um “storyboard” da história ou 
até mesmo uma animação. Assim eles poderão levar seus 
projetos para mais pessoas compartilhando-os nas redes 
sociais. Há sites gratuitos para criar histórias, um deles é o 
Powtoon. (www.powtoon.com) 

2.  Construa uma história com os alunos usando a estrutura 
apresentada no guia. Exemplos irão ajudá-los a entender 
e a valorizar uma história. 

Baixe o volume 4 e leia 
da página 83 a 88

43

materiais

saiba mais

• Papel em branco ou 
formulário da atividade.
•Lápis ou caneta.

coletivo



MISSÃO 2
                      CONTE UMA HISTÓRIA

Situação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                      cumprida

Você tem um minuto para fazer um desconhecido se lembrar do seu produto e do seu 
negócio. Crie uma história sobre o uso do seu produto e conte para um estranho em 60 
segundos. Ao �nal converse com ele e tente entender os pontos fortes. Repita esse 
processo 5 vezes, revise sempre ao �nal de cada história sua matriz de funcionalidades, 
e�ciência e encanto. 



MISSÃO 2
                      CONTE UMA HISTÓRIA

Situação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                      cumprida

Você tem um minuto para fazer um desconhecido se lembrar do seu produto e do seu 
negócio. Crie uma história sobre o uso do seu produto e conte para um estranho em 60 
segundos. Ao �nal converse com ele e tente entender os pontos fortes. Repita esse 
processo 5 vezes, revise sempre ao �nal de cada história sua matriz de funcionalidades, 
e�ciência e encanto. 



contascontas

COMO
fazer as

primeiras



contascontas

COMO
fazer as

primeiras





de quanto vocÊ precisa

passo a passo

TEMPO

30 minutos

dicas

Nem todo empreendedor sabe calcular o quanto é ne-
cessário para iniciar um projeto. Realizar essas contas cor-
retamente pode ajudar muito a começar com o pé direi-
to. 

1.  Peça para que os alunos leiam o capítulo “Finanças 
para principiantes”.

3.  Esclareça que eles poderão inserir, se necessário, novos 
tipos gastos mesmo que não estejam listados. 

Utilize como tema de cada grupo o caso real dos negó-
cios ou dos projetos que desejam criar.

Os resultados são melhores quando a atividade é feita fora 
da sala de aula porque os alunos podem pesquisar com 
potenciais fornecedores e, consequentemente, apresen- 
tar números mais factíveis. 

Para tornar o trabalho mais fácil e rápido, que tal sugerir o 
uso de planilhas eletrônicas?

2.  Explique a missão e solicite que os grupos preencham 
fora da sala de aula a tabela com os valores estimados 
para cada item.

Baixe o volume 4 e leia 
da página 117 a 124.

49

materiais

saiba mais

•Formulário da atividade.
•Lápis e borracha.
•Calculadora

coletivo



MISSÃO 1
                      DE QUANTO VOCÊ PRECISA?

   INVESTIMENTO FIXO

   

Item

Item

TOTAL

Valor

Valor

Mobiliário

Honorários do advogado e contador

Equipamentos

Impressão de notas ficais

Veículos

Ferramentas

Taxas de registro

Máquinas

Computadores

Situação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                      cumprida

Marque os itens que são aplicáveis e inclua tantos outros quanto achar necesssário. 
Para facilitar os cálculos, que tal criar uma planilha eletrônica? Registre tudo e depois 
calcule qual será seu Investimento Inicial.

   CAPITAL DE GIRO

Item

TOTAL

TOTAL

Valor

Estoque inicial

Decoração e reformas

Divulgação

Caixa mínimo

Treinamentos

Criação da logomarca e website



MISSÃO 1
                      DE QUANTO VOCÊ PRECISA?

   INVESTIMENTO FIXO

   

Item

Item

TOTAL

Valor

Valor

Mobiliário

Honorários do advogado e contador

Equipamentos

Impressão de notas ficais

Veículos

Ferramentas

Taxas de registro

Máquinas

Computadores

Situação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                      cumprida

Marque os itens que são aplicáveis e inclua tantos outros quanto achar necesssário. 
Para facilitar os cálculos, que tal criar uma planilha eletrônica? Registre tudo e depois 
calcule qual será seu Investimento Inicial.

   CAPITAL DE GIRO

Item

TOTAL

TOTAL

Valor

Estoque inicial

Decoração e reformas

Divulgação

Caixa mínimo

Treinamentos

Criação da logomarca e website





opere no azul

passo a passo

TEMPO

30 minutos

dicas

Essa missão tem a proposta de ajudar a definir os gastos 
mensais indispensáveis para manter um negócio em fun-
cionamento e financeiramente saudável. 

1.  Peça para que os alunos leiam o capítulo “Finanças 
para principiantes”.

3.  Esclareça que eles poderão inserir, se necessário, novos 
tipos de custos e despesas mesmo que não estejam lista-
dos. 

Utilize como tema de cada grupo o caso real dos negó-
cios ou dos projetos que desejam criar. 

É comum empreendedores tentarem se enganar e fazer 
estimativas abaixo da realidade. 

Os resultados são melhores quando a atividade é feita fora 
da sala de aula porque os alunos podem pesquisar com 
potenciais fornecedores e, consequentemente, apresen-
tar números mais factíveis. 

Para tornar o trabalho mais fácil e rápido, que tal sugerir o 
uso de planilhas eletrônicas?

Essa atividade pode ser aplicada em conjunto com a mis-
são anterior “De Quanto Você Precisa?”

2.  Explique a missão e solicite que os grupos preencham 
fora da sala de aula a tabela com os valores estimados 
para cada item.

Baixe o volume 4 e leia 
da página 117 a 124.

53

materiais

saiba mais

•Formulário da atividade.
•Lápis e borracha.
•Calculadora

coletivo



MISSÃO 2
                      OPERE NO AZUL

Item

TOTAL

Valor %/total

Aluguel

Impostos

Salários +  encargos

Energia

Marketing

Honorários do contador

Sistemas de segurança

Pró - labore

Telefone +  internet

Comissões de vendedores

Condomínio

Fornecedores

Manutenção e limpeza

Depreciação

Seguro

Material de escritório

Situação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                      cumprida

Registre as despesas �xas e variáveis mensais. Marque o que é aplicável ao negócio e 
inclua tantos outros quanto achar necesssário. Identi�que os itens que merecem aten-
ção, seja pela sua representatividade no custo total ou porque ele contribui para aumen-
tar o volume de vendas e gerar lucro. 
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Situação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                      cumprida

Registre as despesas �xas e variáveis mensais. Marque o que é aplicável ao negócio e 
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ção, seja pela sua representatividade no custo total ou porque ele contribui para aumen-
tar o volume de vendas e gerar lucro. 












