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APRESENTAÇÃO
INTRODUÇÃO

Esta versão gratuita do caderno técnico serve para dar
livre acesso a algumas informações sobre o programa e
também para as primeiras ferramentas visuais do
protagonista do sucesso.
As ferramentas visuais facilitam a vida do empreendedor
que encontra nelas um meio de cocriar e compartilhar
informações, planos, metas e prioridades.
Use e abuse dos modelos pois eles serão seu aliados
ETERNOS no processo de reinvenção contínua fundamental
para todos os negócios. Sempre que possível, construa as
ferramentas em grupo, com sócios, colaboradores,
parceiros, clientes e fornecedores. Quanto mais gente
participar das atividades de alinhamento, planejamento e
definição – maior a chance de sucesso.
A maioria delas você poderá usar do caderno, mas se
preferir reproduza-as a mão em folhas grandes ou ainda
imprima a partir desse modelo – e de outros disponíveis
na internet. O importante é lembrar que elas são simples –
e não são peças de arte – mas ferramentas de trabalho
para construir e sedimentar seu caminho rumo a seus
objetivos.
Um grande abraço,
Menta e Paola.
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O QUE É O
PROGRAMA
O PROGRAMA

Somos uma aceleradora de resultados. Marcelo
Pimenta e Paola Tucunduva uniram a experiência e
expertise em comportamento dos empreendedores de
sucesso , modelo de negócios, inovação, agile
marketing e design thinking para criar um programa
de aceleração de resultados que gera resultados
efetivos.
Os admitidos no programa Protagonistas são aqueles
que estão comprometidos com um propósito de
transformação e crescimento de seus negócios.
São cinco meses de atividades que visam a
TRANSFORMAÇÃO dos negócios para um outro
patamar.
Criamos uma metodologia própria onde os melhores
especialistas em marketing, gestão, vendas,
crescimento estarão conectados diretamente com um
grupo COMPROMETIDO em ajudar uns aos outros e
GERAR OPORTUNIDADES a partir do paradigma da
economia da abundância.
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CRONOGRAMA
DO PROGRAMA
COMO FUNCIONA

Estaremos juntos durante 5 meses, inicialmente
iremos fazer uma avaliação do estágio de maturidade
de seu negócio para definirmos uma meta que seja
clara e atingível no período.
Acesso a plataforma online dos protagonistas, onde o
diário de bordo aponta o que você precisa fazer.
Encontros semanais de conteúdo, via internet, por
vídeo onde recebemos especialistas que vão dar
sugestões e orientações específicas para os negócios
dos protagonistas. Os encontros tratam de temas que
vão lhe auxuiliar a vendas, conquistar clientes,
ganhar mercado, inovar no marketing digital e gerar
lucratividade através da gestão e automação de
processos.
Todo evento estará disponível na plataforma, para
acessar na hora que quiser e comentar, debater,
aprofundar e acessar o conteúdo complementar
Check-points semanais de acompanhamento.
Contato permanente num grupo privado de mensagem
instantânea.
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RESULTADOS
ESPERADOS
RESULTADOS

>> Aumentar vendas e controlar custos e
despesas
>> Ter uma meta clara e atingível, que será
acompanhada diariamente, fazendo correções
de rota sempre que for preciso e fazendo com
que você não desvie de onde quer chegar
>> Acesso direto a especialistas que vão abrir
suas redes de contato e ajudar você a resolver
problemas
>> Ter acesso a um grupo que vai abrir portas
para que você possa gerar novos negócios
>> Uso das metodologias mais eficazes para
geração de resultados : Agile Marketing,
Design Thinking, Inovação em Modelos de
Negócios, Comportamentos do Empreendedor
de Sucesso e Lean Startup. Ferramentas que
antes eram exclusivas apenas para grandes
empresas, agora disponíveis de forma simples
e descomplicada para você usar
imediatamente.
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OS
FUNDADORES
DO PROGRAMA
OS FUNDADORES

Marcelo Pimenta e Paola Tucunduva tem suas vidas dedicadas à
inovação e ao empreendedorismo.Desde que se conheceram, em
2012, desenvolveram várias iniciativas conjuntas e viviam uma
mesma situação: eram procurados por empresários, executivos,
estudantes, empreendedores que desejavam uma mentoria, uma
orientação, um acompanhamento. O Protagonistas foi criado
para atender essa demanda, colocar toda a expertise de Menta e
Paola a serviço de seu negócio. Confira alguns pontos marcantes
do currículo de cada um:
>> Marcelo Pimenta reúne as competências
de jornalista, professor e empreendedor, por isso
suas palestras, cursos e workshops são reconhecidas pela
qualidade e pela capacidade de sensibilizar e envolver o grupo.
É um dos pioneiros da Internet no Brasil, com 20 anos de
experiência como empreendedor digital. Professor universitário
desde 1996. Desde 2011 é o responsável pelas disciplinas
de Gestão da Inovação e Design Thinking na ESPM/SP. Editor de
livros e cartilhas sobre empreendedorismo, inovação e modelo
de negócios, incluindo o TREM (Trilha de Referência para o
Empreendedor), Ferramentas Visuais para Estrategistas e Passoa-passo para negócios inovadores. Representa o Brasil na Rede
Acadêmica NetExplo que, com o apoio da Unesco, identifica
todos os anos as principais inovações digitais que afetam a
sociedade.
>> Paola é coach e Palestrante, Sócia-Diretora da Evolution
Training. Graduada em Administração de Empresas pela
Fundação Getúlio Vargas. Pós Graduada pelo CEAG – FGV
finanças e marketing. Formação em Coordenação de Grupos pela
SBDG. Professora da Fundação Dom Cabral FDC. Facilitadora do
Empretec-Sebrae, programa comportamental desenvolvido pela
ONU para empreendedores. 15 anos de experiência em gestão do
negócio, sendo responsável pela implantação e gestão de lojas e
industria, dos sistemas de qualidade total e ISO 14.001 e
coordenação de uma equipe com mais de 140 colaboradores.
Apresentadora do programa Alma do Negócio pela Rádio Mundial
FM95.7 e finalista do premio Mulher Empreendedora 2009:
SEBRAE SP.
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RESULTADOS
ESPERADOS
RESULTADOS
ESPERADOS

Aumentar vendas e controlar custos e despesas
Desenvolver uma mentalidade para resultados, unindo
planejamento criativo e colaborativo com execução firme
e determinada.
Aprender a trabalhar com metas claras e atingíveis, que
possam ser acompanhadas periodicamente, permitindo
correções de rota sempre que for preciso e fazendo com
que você não desvie de onde quer chegar
Acesso direto a especialistas que vão abrir suas redes de
contato e ajudar você a resolver problemas
Ter acesso a um grupo que vai abrir portas para que você
possa gerar novos negócios
Uso das metodologias mais eficazes para geração de
resultados : Agile Marketing, Design Thinking, Inovação em
Modelos de Negócios, Comportamentos do Empreendedor
de Sucesso e Lean Startup. Ferramentas que antes eram
exclusivas apenas para grandes empresas, agora
disponíveis de forma simples e descomplicada para você
usar imediatamente.
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MEU NEGÓCIO
O CÍRCULO
DOURADO

Uma empresa para ter sucesso é preciso estar
alavancada no seu propósito. Por isso é preciso
entender primeiro qual o por quê do negócio para
depois definir o como e o que será feito. Esse é o
objetivo do círculo dourado.

O CÍRCULO
DOURADO [VISUAL]

REFERÊNCIA

Saiba mais sobre o círculo dourado ouvindo o criador
dessa ferramenta.
>> http://bit.ly/ProtagonistasCD
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MEU NEGÓCIO
EXEMPLO

Veja neste exemplo, como é o círculo dourado dos
protagonistas.
Veja que existe um motivo (Por quê) que nos leva a
definir uma maneira (COMO) de criar soluções (O
QUE).

O CÍRCULO
DOURADO DOS
PROTAGONISTAS

REFERÊNCIA

Saiba mais sobre o círculo dourado ouvindo o criador
dessa ferramenta.
>> http://bit.ly/ProtagonistasCD
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MEU NEGÓCIO
EXERCÍCIO

Agora é o momento de você exercitar.
Preencha você o círculo dourado de seu negócio.
Lembre-se: comece com o POR QUÊ.

O CÍRCULO
DOURADO

REFERÊNCIA

Saiba mais sobre o círculo dourado ouvindo o criador
dessa ferramenta.
>> http://bit.ly/ProtagonistasCD
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MEU NEGÓCIO
CANVAS DO MODELO
DO NEGÓCIO

Conhecer e inovar no modelo de negócio é algo
imprescindível para qualquer empreendimento. E o
canvas é uma ferramenta de nove blocos que permite
você criar, mapear e inovar no modelo de negócios.
Aqui você encontra o modelo para poder exercitar,
mas há mais conteúdo sobre o assunto nos nossos
canais. Acesse os links e mantenha seu canvas sempre
atualizado – exercitando as possibilidades de
inovação.

13

MEU NEGÓCIO
PARA PREENCHER O
CANVAS DO MODELO
DO NEGÓCIO

>> Paola entrevista Menta, que ensina e dá exemplos
- http://bit.ly/ProtagonistasEntrevistaCANVAS
>>Manual do Sebrae que ensina a usar o canvas –
http://bit.ly/ProtagonistasCANVAS
>> Post que explica os nove blocos
- http://bit.ly/Protagonistas9Blocos
>> Software na web para fazer o canvas
- http://bit.ly/ProtagonistasSoftCANVAS
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MEU NEGÓCIO
O Canvas da Proposta de Valor foi criado como um
CANVAS DA
PROPOSTA DE VALOR aprofundamento dos blocos da proposta de valor e do
segmento de clientes do canvas do modelo de
negócio. Ele serve para que você sempre inicie pelo
segmento de clientes. Pois ele você só observa, você
não tem como modifica-lo. Portanto, analise muito
bem cada segmento escolhido e busque identificar
dores, expectativas e as tarefaa a serem feitas (job to
me done). E a partir daí crie uma proposta de valor
que seja realmente eficiente e eficaz para atender seu
segmento.
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MEU NEGÓCIO
Você entregar coisas que o segmento não valoriza
CANVAS DA
PROPOSTA DE VALOR pode ser um desperdício, assim como a ausência de
qualquer atributo pode ser um motivo de
arrependimento. E atualize sempre que preciso esse
canvas pois o cliente está sempre mudando – e você
deve sempre também atualizar seus serviços para
continuar sendo a melhor opção para ele.

REFERÊNCIA

>> Proposta de Valor - http://bit.ly/ProtagonistasPV
>> Job To Be Done - http://bit.ly/ProtagonistasJTBDone
>> Canvas da Proposta de Valor – Como Criar Produtos e
Serviços que os clientes adoram
- http://bit.ly/ProtagonistasPSCAdoram

GOSTOU DESTA
VERSÃO GRATUITA
DO CADERNO
TÉCNICO DOS
PROTAGONISTAS?
Para adquirir a versão completa,
acesse
www.sejaumprotagonista.com.br
/caderno-tecnico
e garanta já o seu.

CASO TENHA ALGUMA DÚVIDA, ENTRE EM
CONTATO PELO EMAIL:
MENTAEPAOLA@PROTAGONISTAS.CO
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O QUE ESTÃO
DIZENDO SOBRE
O PROGRAMA?
DEPOIMENTOS

>> Alguns Protagonistas gravaram vídeo dando seu
depoimento. Clique na imagem ou no link do video.

PERMITA-SE
ALCANÇAR OS
RESULTADOS
QUE DESEJA
Nada é mais difícil e,
portanto, tão
precioso, do que ser
capaz de decidir.
NAPOLEÃO BONAPARTE

VEM COM A GENTE!
ACESSE AGORA
WWW.SEJAUMPROTAGONISTA.COM.BR
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