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Introdução (3 minutos)

• Agradeça a presença dos participantes e apresente-se. Explique que é membro interessado da Rede 
YALI e que deseja iniciar uma conversa importante sobre empreendedorismo inteligente na sua comu-
nidade.

• Nota: Lembre-se de ser breve!

Objectivos do Curso (2 minutos) 
Mencione brevemente os pontos da agenda da sessão e os objectivos do curso:

• Entender estratégias fundamentais para impulsionar o seu negócio desde o início até um empreende-
dorismo de sucesso. 

• Aprender como certas ferramentas e tácticas podem aumentar a vantagem competitiva do seu 
negócio.  

Quebra-gelo (10 minutos) 
Os quebra-gelos são actividades de grupo de curta duração que ajudam os participantes a se conhecerem 
uns aos outros e a se sentirem mais confortáveis quando conversam. Em baixo está uma sugestão de 
quebra-gelo, mas pode criar o seu. Deve, no entanto, ter algum cuidado — os quebra-gelo podem 
prolongar-se no tempo, portanto esteja atento ao tempo que deu aos grupos. 
 
SEMELHANÇAS

• Divida os participantes em grupos de três a quatro pessoas (ajuste o número de acordo com o tamanho 
da sua audiência).

• Peça aos participantes que identifiquem duas ou três características que todos os membros do grupo 
têm em comum (por ex., passatempos, local de origem, número de irmãos, trabalho que os apaixona)

• Peça a cada grupo que nomeie um porta-voz que irá apresentar essas duas ou três semelhanças ao 
grupo alargado.

O seu Guia para Moderar uma Discussão sobre 
Empreendedorismo Inteligente 
 
Pode moderar uma discussão na sua comunidade sobre empreendedorismo inteligente 
utilizando o curso on-line da Rede YALI intitulado Empreendedorismo Inteligente: Próximos 
Passos na Expansão do Seu Empreendimento, que se encontra em yali.state.gov/courses. Este 
curso vai ajudá-lo a compreender como expandir a sua empresa de uma forma inteligente e, 
enquanto moderador, pode iniciar um diálogo sobre como o empreendedorismo inteligente 
pode ter impacto na sua comunidade.  
 
Duração: 75 minutos 

https://yali.state.gov/course-3730/#/
https://yali.state.gov/course-3730/#/
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Antes de Ver: Actividade de Discussão de Grupo (10 minutos) 
Antes do grupo ver os vídeos das lições, é importante que você, enquanto moderador, determine o que 
os participantes sabem sobre o tema do empreendedorismo inteligente. Utilize as seguintes questões 
para moderar uma discussão breve. Não se preocupe se não conseguir terminar antes do fim do tempo, 
pois haverá mais tempo para discutir estas questões mais tarde.

• Enquanto proprietário de uma empresa, o que o distingue dos seus concorrentes?

• Considera que a sua empresa já ultrapassou a fase inicial? Porquê ou porque não? 
 

Veja a Lição Um: “Crescer e Prosperar como Empreendedor” (5 minutos) 
Discussão de Grupo (10 minutos)

• Como formalizou as suas actividades de negócios para preparar o crescimento?

• É importante pensar em sustentabilidade e resiliência quando se tenta expandir um negócio? Como 
gere estes objectivos na sua própria profissão? 
 

Veja a Lição Dois: “Gestão dos Seus Produtos e Serviços ao Longo da Cadeia de 
Valor” (5 minutos) 
Discussão de Grupo (10 minutos)

• Como pode aumentar a vantagem competitiva do seu negócio? Quais as implicações de ser um con-
corrente de topo no seu mercado alvo?

• Quem é a sua audiência alvo? Considera que a cadeia de fornecimento do seu negócio cumpre as 
expectativas da sua audiência alvo? 

• Como pode utilizar o empreendedorismo inteligente no seu negócio de modo a beneficiar a sua co-
munidade e a promover o crescimento económico? 
 

Veja a Lição Três: “Comercializar a Sua Empresa” (5 minutos) 
 
Discussão de Grupo (10 minutos)

• Como é que a sua estratégia de marketing o distingue da sua concorrência? 

• Na era digital é cada vez mais importante os negócios terem uma presença on-line. Como fez a di-
vulgação do seu negócio on-line? Encontra alguns obstáculos quando promove os seus produtos ou 
serviços on-line, e como pode ultrapassá-los?  

Conclusão (3 minutos)

• Agradeça aos participantes a sua presença e reafirme, de forma breve, a importância do empreende-
dorismo inteligente.

• Peça aos participantes que se inscrevam na Rede YALI em yali.state.gov.

https://yali.state.gov/course-3730/#/lesson/crescer-e-prosperar-como-empreendedor
https://yali.state.gov/course-3730/#/lesson/gestao-dos-seus-produtos-e-servicos-ao-longo-da-cadeia-de-valor
https://yali.state.gov/course-3730/#/lesson/gestao-dos-seus-produtos-e-servicos-ao-longo-da-cadeia-de-valor
https://yali.state.gov/course-3730/#/lesson/comercializar-a-sua-empresa
https://yali.state.gov/

