
Lemonade Day – capacitação para futuros 

empreendedores 

Nome Lemonade Day 

Objetivo Empoderar jovens para se tornarem empreendedores no futuro. 

Público-alvo Crianças e jovens até o ensino médio 

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

Estudantes 

Justificativa 

Embora caracterizada pelo otimismo com que se posiciona frente à busca 

de sonhos, a juventude norte-americana, em sua maioria, não tem 

acesso a programas de desenvolvimento de competências e habilidades, 
não dispõe de assessoramento adequado ou passa por experiências reais 

necessárias para se tornar bem-sucedida. Diante de cenário de alto 
desemprego entre os jovens do país, “empoderá-los” para se tornarem os 

empreendedores do futuro se traduz como imperativo e fundamenta a 
existência de práticas de incentivo ao seu potencial empreendedor.  

A criação do Lemonade Day encontra respaldo na perspectiva de prover 

aos jovens de diferentes cenários socioeconômicos a oportunidade de 
criar seu próprio negócio e ter experiência real com o mundo 

empresarial. 

Escopo geográfico 
O programa foi inicialmente aplicado na cidade de Houston, Texas, e é 
atualmente implementado em 36 cidades nos Estados Unidos e Canadá. 

Ano de 

implementação 
2007 

Descrição dos 
serviços e atividades 

realizados 

Há dois componentes no Lemonade Day. O primeiro consiste em 
experiência de aprendizagem de cerca de um mês ou mais em que o 

jovem, participante do programa, e seu respectivo tutor/pai cumprem 
metodologia focada em 14 princípios que compõem o currículo da 

iniciativa para a abertura de uma empresa. O segundo é a 

implementação do processo empresarial por parte dos jovens que 
operam uma barraca de limonada durante o Dia da Limonada 

Resultados e 

evidências 
disponíveis 

Embora o programa tenha atingido 150 mil jovens em 36 cidades, seu 

principal resultado se refere à aprendizagem de habilidades de negócio e 
princípios, independentemente de os jovens se tornarem ou não 

empreendedores no futuro. As competências adquiridas auxiliam no 

desenvolvimento pessoal enquanto líderes e responsáveis pelo seu 
próprio futuro. 



Instituição Executora 

Nome Lemonade Day 

País Estados Unidos e Canadá 

Setor Organização sem fins lucrativos 

Clientes Crianças e jovens até o ensino médio. 

Tamanho 

Lemonade Day é a instituição detentora da metodologia e coordenadora 
da iniciativa, operacionaliza o programa por meio de parceiros locais, que 

variam de natureza jurídica, escopo e tamanho a depender da localidade. 

Há um conselho nacional responsável pelo direcionamento do programa, 
porém a efetivação da metodologia nas diversas cidades norte-

americanas e canadenses depende da capilaridade, visibilidade e 
capacidade de arregimentação dos parceiros locais. 

Instituições Parceiras 

Nome 

Google – patrocinador nacional 

Parcerias locais, entre os quais consta a Babson College (Boston) 

Setor 
Empresas privadas, universidades, associações e organizações não 

governamentais. 

Papel 
O apoio se dá mediante patrocínios e doações, provisão de serviços e 

voluntariado, a depender da instituição parceira. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

O programa já é replicado em outras 35 localidades, afora sua cidade 

natal, Houston, no Texas. O tempo de implementação do programa é 
relativamente curto, uma vez que o material suplementar já está 

produzido, necessitando de pequenas adaptações às realidades locais. Os 
recursos para sua efetivação dependem, em sua maior parte, de 

patrocinadores locais e doações, embora instituições executoras possam 

assumir integralmente o orçamento de forma a viabilizá-lo. Não há 
critério para seleção de jovens a participarem do programa, uma vez que 

ele está aberto para todos, do jardim de infância ao ensino médio. 
Tampouco há restrições aos voluntários a servirem de tutores, uma vez 

que o engajamento comunitário é um dos principais determinantes do 

sucesso da iniciativa. Cabe, no entanto, menção à necessidade de 
instituição a servir como ponto focal da execução do programa em 

determinada localidade, de forma a arregimentar jovens e tutores, 



prospectar e recursos e se responsabilizar pela operacionalização da 

atividade. 

Conclusão 

O Lemonade Day é relevante ferramenta de disseminação de conceitos 
relacionados à busca de oportunidades, à tomada de decisão, ao 

comprometimento, entre outras competências importantes para operar 
quaisquer tipos de empresa, mas também úteis para o desenvolvimento 

pessoal e a vida em sociedade.  

Metodologia simples, replicável e de alto potencial de engajamento 
comunitário, o Lemonade Day encontra consonância com o 

direcionamento estratégico do Sebrae ao representar importante 
mecanismo de promoção da educação e cultura empreendedora, em 

especial entre os jovens. A provisão de soluções a potenciais 
empreendedores, sua extensa capilaridade e ampla visibilidade enquanto 

metodologia de sucesso respaldam análise sobre a importância do 

programa e a real possibilidade de implementá-lo em solo brasileiro. 

 


