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Checklist da
EMPREENDEDORA

marketing
 □  Decida o que você é e o que você faz.

 □  Planeje qual vai ser o seu diferencial (o que você faz que ninguém mais 

faz?)

 □  Encontre o seu público-alvo e quem você quer atingir.

 □  Escolha o nome que a sua marca vai usar (lembre-se, ele deve transmitir 

quem e o que você é).

 □  Crie uma identidade visual que transmita os seus valores ao seu público.

 □  Determine o tipo de mensagem que você quer passar.

 □  Defina qual o seu produto/serviço?

 □  Determine como as pessoas vão te encontrar (loja física, loja online, Ins-

tagram Shop, venda direta, WhatsApp, etc).

 □  Determine suas formas de gerar receita.

 □  Mapeie quem são seus parceiros e fornecedores.

 □  Calcule seus custos.

 □  Estabeleça sua margem de lucro e defina seu preço.

 □  Decida em quais redes sociais você vai atuar.

 □  Crie uma conta para a sua empresa nas redes sociais que você vai atuar, 

garantindo assim o nome de usuário em cada uma delas.

 □  Criar e-mail profissional/comercial e site.

 □  Atualize suas informações de contato e vincule sua empresa com a pági-

na Google Meu Negócio (telefone, endereço, formas de contato, horário 

de funcionamento, etc).

instagram
 □ Escreva um texto para a bio que resuma quem você é e qual o seu dife-

rencial.

 □ Elabore uma foto de perfil atraente.

 □ Defina quais assuntos serão abordados na sua página do Instagram.



 □ Distribua esses assuntos em um calendário de postagens (dica: tente 

manter um padrão semanal/mensal).

 □ Defina a sua identidade visual do feed.

 □ Escolha a logo, paleta de cores e a fontes padrão.

 □ Escolha o tom da sua comunicação (se vai ser uma página mais séria, 

descontraída, quais emojis irão usar, etc).

 □ Crie os nomes e as capas para os destaques (quem somos, serviços, con-

tato, etc).

 □ Produza conteúdos para os stories se apresentando e dizendo o que as 

pessoas podem esperar da sua página no instagram.

 □ Produza as postagens da semana.

 □ Deixe salvo uma lista de hashtags específicas para o seu negócio.

design
 □ Crie a sua identidade visual (logo, paleta de cores, fontes padrão, etc).

 □ Produza seus materiais impressos (cartões de visita, flyers, envelopes, 

pastas, blocos de nota, etc).

 □ Configure uma assinatura de e-mail.

 □ Troque suas fotos de perfil para redes sociais.

 □ Determine a identidade visual para as postagens.

 □ Crie capas para os destaques do Instagram.

 □ Crie seu site de acordo com a sua identidade visual.

ferramentas importantes
 □ Compre o domínio do seu site .com ou .com.br

 □ Contrate um servidor para hospedar o seu site.

 □ Se você ainda não tem, crie um e-mail profissional/comercial.

 □ Defina um lugar para colocar todas as suas senhas.

 □ Escolha um método de organização para canalizar todas as tarefas. Al-

gumas sugestões: Google Calendar, Google Tarefas, Asana, Trello, Asana, 

Todoist, Evernote.



burocrático
 □ Abertura de empresa e CNPJ.

 □ Contratação de contador.

 □ Elaboração de contratos. Sugestões:

• Contrato de Prestação de Serviço

• Contrato de Elaboração de Projeto

• Contrato de Permuta

• Contrato de Trabalho

• Contrato de Compra e Venda

• Cessão de Direitos Autorais

 □ Alvará de Funcionamento.

 □ Planilha financeira.

 □ Imposto de renda anual.

 □ Planilha de fornecedores.

 □ Planilha de dados dos clientes.

 □ Tabela de preços Pacotes Valor da sua hora de trabalho Propostas perso-

nalizadas.

 □ Portfólio.

 □ Apresentação comercial em PDF.

 □ Tabela de preços atualizado em PDF.

finanças
 □ Guarde todos os recibos (sugestão: você pode separa-los entre custos 

fixos e custos variáveis).

 □ Emita nota fiscal desde o começo do seu negócio (para isso confira sua 

documentação, regularização na prefeitura, e formas de fazer as notas 

fiscais de forma online).

 □ Mantenha uma planilha com fluxo de caixa, registrando todas as entradas 

e saídas de dinheiro.

 □ Se a empresa ainda não tem capacidade para te pagar um salário, uma 

boa ideia é criar uma planilha com o seu banco de horas trabalhadas, 

para que no futuro elas sejam compensadas. 

e o mais importante: ACREDITE EM VOCÊ!


