
5 dicas para você começar a empreender com pouco (sem) 

dinheiro  

 

 

 

 

Sabia que é possível empreender com pouco (sem) dinheiro?  

Você teve aquela ideia de negócio que irá te render um milhão de reais. Já 

analisou a viabilidade e está ansioso para iniciá-la.  

Nem que para isso, seja necessário tomar decisões arriscadas como deixar 

seu emprego atual, largar a faculdade ou investir suas poucas economias para 

concretizar esse sonho.  

Mas, tem um obstáculo que está te impedindo de realizar isso: Você não tem o 

dinheiro suficiente para colocar a ideia em prática.  

Para alguns, essa realidade representa um balde de água fria, sendo muitas 

vezes o principal motivo da ideia não sair do papel. 

Contudo, existem aqueles que mesmo diante dessa adversidade permanecem 

confiantes e não desistem de colocar seus projetos em prática.  

Para ajudar você, potencial empreendedor que está com pouco (sem) dinheiro 

para iniciar seu negócio preparamos esse artigo com dicas que irão te ajudar a 

seguir adiante com a sua ideia. 

Continue lendo para descobrir mais sobre essas 5 dicas altamente eficientes: 

 

1. Afinal, empreender com pouco (sem) dinheiro é possível? 

2. Comece pequeno, mas pense grande 

3. Quanto custa? 

4. Poupe o máximo que conseguir 

5. Busque parcerias 

6. Procure fontes de investidores 

 



Preparado para descobrir como empreender com pouco (sem) dinheiro? 

Então pegue papel e caneta e anote tudo o que você irá precisar fazer para 

tornar isso realidade.  

 

Afinal, empreender com pouco (sem) dinheiro é possível? 

Começar a empreender com pouco (sem) dinheiro é uma realidade 

vivenciada por milhares de empreendedores e apesar de ser uma missão 

difícil, acredite ela não é impossível.  

Existem caminhos que se bem planejados poderão te ajudar a transformar seu 

sonho em realidade. Contudo para isso, é preciso que você seja persistente ao 

ponto de não deixar esse obstáculo te impedir de empreender. 

Ter a iniciativa e a determinação de colocar sua ideia em prática e não ter 

medo de trabalhar é o passo principal para que você tenha sucesso nessa 

etapa do seu empreendimento.  

Lembre-se que um dos pré-requisitos de ser empreendedor é a dedicação total 

ao seu negócio, sendo necessário que você trabalhe de domingo a domingo, 

sem férias e sem horário fixo de trabalho.  

Vamos começar o trabalho?  

 

Comece pequeno, mas pense grande 

Ao ter uma ideia de negócio, é normal que você comece a idealizar todos os 

pequenos detalhes dele.  

Porém, ao colocar todos os custos desse empreendimento no papel é provável 

que a sua realização se torna inviável, devido aos altos custos para colocar seu 

empreendimento em prática.  

Em muitos casos, esse é o momento em que muitos empreendedores desistem 

das suas ideias.  

Se você está passando por isso, é importante analisar a sua situação e refletir:  

Você precisa iniciar esse negócio agora ou pode esperar mais um tempo?  

De maneira geral, existem aquelas pessoas que empreendem por necessidade 

para garantir a sua sobrevivência ou estão diante de uma adversidade e 

aqueles que têm o sonho de ter o seu próprio negócio.  



Em ambos os casos, o conselho para você empreender com pouco (sem) 

dinheiro é começar um negócio com uma estrutura de funcionamento menor 

do que aquela planejada inicialmente.  

Por exemplo, se o seu sonho é ter uma grande confeitaria por que não começa 

a produzir doces em casa e aceitar encomendas, que com certeza contará com 

um investimento inicial menor e irá te proporcionar receitas capazes de 

expandir o seu negócio.  

Lembre-se que não é por que você vai começar com um pequeno negócio que 

você deverá abandonar as suas atuais ideias. Ao contrário, elas devem ser 

utilizadas como um modelo de negócio futuro, que irá guiar suas próximas 

ações. 

  

Quanto custa a sua ideia de negócio? 

Agora que você já sabe como começar a empreender com pouco (sem) 

dinheiro, o seu próximo passo é descobrir o quanto você irá precisa investir 

para começar seu negócio.  

Por isso, pegue uma folha de papel ou abra uma planilha do Excel (como você 

preferir) e liste todos os custos que serão necessários para iniciar o seu 

negócio, o valor final irá representar o seu investimento inicial.  

É interessante que você imagine cada detalhe do seu futuro empreendimento, 

desde a criação da logo até a entrega do seu produto ou serviço e acrescente 

na lista tudo o que será necessário comprar, alugar e contratar.  

Após listar todos os custos necessários para a abertura da empresa, é preciso 

fazer uma previsão de quanto será a despesa para manter a empresa em 

funcionamento. 

Nesse momento, liste todos os pagamentos que irão acontecer mensalmente, 

como:  

• Água 

• Luz  

• Telefone 

• Internet 

• Aluguel 

• Salários 

• Fornecedores 



Conhecer o valor que você necessita para iniciar seu negócio e a estrutura 

dele, irá te auxiliar a buscar meios de captar esse recurso. 

 

Poupe o máximo que conseguir 

Para ser dono do próprio negócio, é necessário desembolsar certa quantia, 

para pagar os gastos de abertura da empresa e da manutenção do seu 

funcionamento.   

Sendo assim, como você irá conseguir todo esse dinheiro?! 

Se você está pensando em sair do seu emprego para começar o seu negócio é 

importante você ir com calma e fazer um planejamento financeiro pessoal.  

Imagine como será sua vida quando você estiver desempregado. Analise 

questões como:  

 

• O quanto você irá receber de indenização? 

• Tem outra fonte de renda? Se sim, o quanto ela irá render nesse 

período? 

• Quais são suas despesas mensais? Quanto você precisa para iniciar o 

seu negócio?  

 

Por outro lado, se você está trabalhando ou tem outra fonte de renda e quer 

empreender é crucial começar a poupar mensalmente.  

Reflita sinceramente sobre a sua real necessidade de empreender agora e 

defina um planejamento contendo o tempo que você irá economizar, a 

frequência dos seus depósitos e o valor total necessário.   

 

Busque Parcerias para empreender com pouco (sem) dinheiro 

Outra opção para quem quer empreender com pouco (sem) dinheiro é 

buscar sócios ou investidores que possuam o capital necessário para o 

desenvolvimento da sua empresa.  

Exponha sua ideia de negócio para pessoas próximas a você como amigos e 

familiares que provavelmente tenham os recursos que sua futura empresa 

necessita.  



Além de te ajudarem com dinheiro, eles podem fornecer maquinários, matérias 

– primas e até os contatos de outras pessoas que possam te ajudar a 

arrecadar o valor que você necessita.  

Outra opção é propor sociedade a alguém, nesses casos as vantagens de ter 

um sócio são inúmeras.  

Nele você pode encontrar um parceiro com experiência suficiente, para te 

oferecer conselhos e contatos de negócios que irão te ajudar no crescimento 

do seu negócio. 

Mas, antes de propor sociedade, avalie o perfil do seu futuro sócio veja se ele 

pode agregar conhecimento ao seu negócio e a você, afinal ele irá ter voz no 

processo de decisão da empresa, e é bom evitar problemas futuros.  

 

Procure fontes de investimentos  

Muitos empreendedores que estão iniciando seus negócios, recorrem a 

empréstimos e financiamentos oferecidos pelos bancos e instituições 

financeiras.  

Caso você opte por essa forma de captação de recursos, será necessário 

elaborar um plano de negócios, contendo todas as informações financeiras, 

operacionais e mercadológicas do seu negócio.  

Apesar, de existirem linhas de crédito bastante atrativas para pequenos 

empreendedores é necessário ter muita cautela antes de tomar uma decisão 

dessas. 

Também existem os investidores anjos, que investem em negócios que 

geralmente estão na sua fase inicial em troca de uma participação nos lucros.  

As plataformas de crowfunding são outra opção para empreender com pouco 

(sem) dinheiro. Elas têm como objetivo arrecadar fundos para qualquer ideia 

inovadora de negócio.  

 

A decisão está nas suas mãos! Agora que você descobriu como empreender 

com pouco (sem) dinheiro, é necessário colocar todas as dicas em prática e 

tornar a sua ideia de negócio uma realidade.  

Acredite, a experiência de empreender é transformadora! Além de você 

conquistar uma independência financeira com o seu novo negócio, você 

desenvolve novas habilidades pessoais e profissionais capazes de mudar a 



sua vida, por isso não deixe a oportunidade de empreender ficar apenas no 

papel.   


