
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



 

 

Ficha para identificação da Produção Didático-pedagógica – Turma 2014 

 

 

Título: Motivação para o Empreendedorismo 

Autor: Edna Rompava Sloboda 

Disciplina/Área:  Disciplinas Técnicas 

Escola de Implementação do  
Projeto e sua localização: 

Colégio Estadual Dom Alberto Gonçalves – 
Ensino Fundamental, Médio, Profissional e 
Normal. 

Município da escola: Palmeira 

Núcleo Regional de Educação: Ponta Grossa 

Professor Orientador: Ms Gislaine Martinelli Baniski 

Instituição de Ensino Superior: Universidade Estadual de Ponta Grossa - 
UEPG 

Relação Interdisciplinar:  

Resumo: 

 

O Caderno Pedagógico intitulado “Motivação 
para o Empreendedorismo” tem como objetivo 
propor o uso de uma metodologia apropriada 
a ser utilizada em sala de aula para o ensino 
do empreendedorismo. A metodologia 
proposta pretende produzir resultados 
diferenciados na práxis diária, contribuindo 
para a formação de uma postura 
empreendedora em todas as dimensões e não 
somente para o mercado de trabalho. 

Palavras-chave: 

 

Empreendedorismo; Projeto de Vida; 
Metodologia Empreendedora. 

Formato do Material Didático: Caderno Pedagógico 

Público: 4º ano Curso Técnico em Administração 
Integrado 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Sumário 
 

APRESENTAÇÃO.................................................................................................... 3 

1 EMPREENDEDORISMO .................................................................................................... 7 

QUE É SER EMPREENDEDOR??? ............................................................................ 7 

TESTE SEU PERFIL EMPREENDEDOR .................................................................... 9 

CARACTERÍSTICAS EMPREENDEDORAS .............................................................13 

COMO DESENVOLVER O EMPREENDEDORISMO .......................................... 21 

2 PROJETO DE VIDA ........................................................................................................... 29 

LANEJAMENTO PESSOAL ......................................................................................... 29 

3 PLANO DE NEGÓCIOS .................................................................................................... 42 

ESTRUTURA DO PLANO DE NEGÓCIOS ............................................................... 45 

Plano de marketing ........................................................................................................ 52 

Plano Operacional ......................................................................................................... 56 

Plano financeiro ............................................................................................................. 58 

Indicadores de viabilidade ............................................................................................ 67 

TESTE VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA EMPREENDER? ........................................ 68 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 74 

APÊNDICE 1 ......................................................................................................... 77 

 



 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Atualmente a sociedade necessita de pessoas que promovam transforma-

ções e, portanto, isso depende do grau de criatividade e inovação, que são algumas 

características do empreendedor. 

No curso Técnico em Administração, há a possibilidade de desenvolver e 

trabalhar o tema, visando desenvolver as qualidades de bom profissional. É um mo-

mento oportuno para os adolescentes, desenvolverem habilidades empreendedoras.  

 Através do uso de metodologias apropriadas, o ensino do empreendedo-

rismo procura despertar a postura de empreendedor. O ensino do empreendedo-

rismo chama a atenção do jovem para o seu sonho e o que ele precisa fazer para 

transformá-lo em realidade. Através de uma postura empreendedora, é possível ser 

protagonista de sua própria vida, com autonomia, auto-estima, iniciativa, persistên-

cia, força e capacidade para transformar o sonho em realidade. 

 Uma postura empreendedora proporciona uma visão em todas as dimen-

sões e não somente para o mercado de trabalho. Inclusive, auxilia na formação de 

lideranças, as quais serão agentes de mudanças e de transformação em suas co-

munidades. 

Este Caderno Pedagógico é o resultado de uma importante etapa do PDE, cu-

jo objetivo é proporcionar aos professores da rede pública estadual subsídios teó-

rico-metodológicos para o desenvolvimento de ações educacionais que resultem no 

redimensionamento da prática. O caderno é composto por estratégias de ação a se-

rem implementadas junto aos alunos do 4º ano do Curso Técnico em Administração 

Integrado. Tem-se como objetivos estimular a visão empreendedora nos jovens e 

despertar a postura de empreendedor, através do uso de metodologias apropriadas, 

durante as aulas da disciplina de Elaboração e Análise de Projetos. 

 O Caderno Pedagógico se divide em 03 unidades, assim distribuídas: 

UNIDADE I: Empreendedorismo - objetiva compreender e refletir sobre o que é ser 

empreendedor, sua importância e suas características. 

UNIDADE II: Projeto de vida - pretende levar o aluno a refletir sobre seu futuro, atra-

vés da elaboração de um plano de vida pessoal. 



 

 

UNIDADE III: Plano de negócios - especifica sobre o processo de desenvolvimento 

de um plano de negócios como uma ferramenta de grande importância para percor-

rer o caminho do empreendedorismo. 

 Assim, esperamos que esse material seja de grande utilidade e contribua 

para o desenvolvimento de nosso potencial empreendedor.  

Desejo bons estudos e sucesso na formação profissional de nossos alunos(as)! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

UNIDADE I 
 
EMPREENDEDORISMO  
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MOTIVAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO 

 

“O empreendedor é aquele que faz as coisas acontecerem, se anteci-
pa aos fatos e tem uma visão futura da organização” José Carlos As-

sis Dornelas 

“O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente 
pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas 

formas de organização ou pela exploração de novos recursos e mate-
riais.” Joseph Schumpeter 

“Um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza 
visões” Filion 

1 EMPREENDEDORISMO 

 
Objetivo: Refletir sobre o tema empreendedorismo 

 

 QUE É SER 
EMPREENDEDOR???  

Você sabe o significado da pala-

vra empreendedorismo? 

Existem vários conceitos para o empreen-

dedor. Veja alguns: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

Figura 1: Ser Empreendedor 
FONTE: http://www.unifal-mg.edu.br/i9unifal/ 
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  De acordo com Chiavenato (2007), “O termo empreendedor – do francês en-

trepeneur – significa aquele que assume riscos e começa algo novo”.  É aquela pes-

soa que percebe novas oportunidades e atua com agilidade para coloca-las em prá-

tica antes que outros a coloquem. 

 

A palavra entrepeneur, ou empreendedor, surgiu na França entre os séculos 

XVII e XVIII. Era utilizada para denominar pessoas ousadas, que estimulavam o 

progresso econômico mediante formas inovadoras de pensar e, principalmente, de 

realizar seus intentos. 

  O empreendedor visa realizar uma ideia ou projeto pessoal, assumindo ris-

cos, responsabilidades e sempre procurando inovar. Portanto, pessoas que mesmo 

sem fundarem negócios próprios, mas que assumem riscos e são inovadoras, são 

pessoas que possuem espírito empreendedor. 

  O autor diz que o empreendedor é um ser insatisfeito, inconformado e, por 

isso, está sempre em busca por transformações para ele e para os outros. Ele diz 

que o empreendedor faz o seu caminho, não fica esperando que alguém trace o ca-

minho. No empreendedor, há a crença de que é possível provocar mudanças, trans-

formações. O autor afirma ainda, que o empreendedor “É protagonista e autor de si 

mesmo e, principalmente, da comunidade em que vive.” Portanto, não é só empre-

endedor quem funda uma empresa. Qualquer pessoa, em qualquer atividade profis-

sional, é interessante ser empreendedor. Para Filion (1991) apud Dolabela (2011), 

“Um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões.” O em-

preendedor acaba sendo interessante tanto do ponto de vista econômico, quanto 

social, pois tem como consequência o desenvolvimento de indivíduos, de uma co-

Para Dolabela (2011), o empreendedorismo “é um termo que impli-
ca uma forma de ser, uma concepção de mundo, uma forma de se 

relacionar.” 
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MOTIVAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO 

 

munidade, de uma cidade, de uma região, de um país. O empreendedor é o ser que, 

devido as suas características, produz o desenvolvimento econômico, e, consequen-

temente, a geração de emprego, renda, passando a ideia de sustentabilidade. O de-

senvolvimento social acaba sendo uma consequência, resultado de ações empreen-

dedoras.  

  Nas definições de empreendedorismo alguns aspectos sempre são citados, 

como por exemplo, iniciativa, criatividade, inovação, visão, conhecimento, autono-

mia, paixão pelo que faz, utilização de recursos disponíveis de forma criativa, as-

sume riscos, transforma o ambiente em que vive, socialmente e economicamente.  

 

DIFERENTES VISÕES 

 Conta-se que uma indústria de calçados do Rio Grande do Sul, vendo que o 

mercado interno estava bastante competitivo, pensou em exportar sapatos para a 

Índia. Após elaborar um detalhado projeto, enviou dois consultores para lá, a fim de 

realizarem algumas pesquisas de campo e analisar o potencial do mercado do país. 

 Após algumas semanas, um dos consultores enviou o seguinte email à dire-

toria da empresa: 

- Senhores, cancelem o projeto de exportação de calçados para a Ìndia, pois aqui 

ninguém usa sapatos. 

 Os diretores ficaram pensativos, mas resolveram esperar o segundo consul-

tor. No dia seguinte, receberam a mensagem: 

- Senhores, tripliquem o projeto de exportação de calçados para a Ìndia, pois aqui 

ninguém usa sapatos ainda. 

 

PARA REFLETIR! 

 Cada pessoa vê a realidade à sua maneira, isso é fato. Mas quão diferentes 

podem ser os pontos de vista. O consultor pessimista vê apenas o lado negativo, en-

quanto o otimista vê o lado positivo. Ambos estão certos, não se pode negar. Mas o 

otimista abre muitas oportunidades que passam despercebidas pela pessoa que só 

vê o comum e o lado ruim das coisas. A disposição interior é fundamental para que-

brar paradigmas, para inovar, para buscar novos horizontes, para encontrar soluções 
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MOTIVAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO 

 

onde há poucas alternativas. Uma postura otimista e visionária pode trazer ótimos 

frutos. 

 

PARA DISCUTIR 

 Com qual dos consultores você mais se identifica? De modo geral, você é 

otimista ou pessimista? Por quê? Como pode melhorar essa postura? Qual é a ideal 

para você? Quais os pontos positivos no seu modo de ver o mundo? O que você 

gostaria de mudar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTE SEU PERFIL EMPREENDEDOR 

Você tem perfil empreendedor? 
 
 
FONTE: Baseado no teste exposto no site 
http://www.intermanagers.com.br 

Grau com que cada afirma-
ção expressa uma caracte-

rística sua 

Alto Médio Baixo 

Eu sou ambicioso e tenho a pretensão de prosperar financeira-
mente 

   

Gosto de adquirir novos conhecimentos    

Avalio minhas experiências positivas e negativas e aprendo 
com elas 

   

Tenho iniciativa própria    

Tenho coragem para assumir riscos    

Consigo superar derrotas e adversidades    

Sou capaz de expressar minhas ideias de maneira clara    

Trabalho persistentemente até alcançar um objetivo    

Possuo a capacidade de negociar    

Tenho habilidade para fazer novos contatos de negócios    

Consigo bons resultados mais do que a média de pessoas    

Tenho a capacidade de administrar pessoas    

Confio nos outros    

Sei compreender os erros dos outros    

Sou capaz de fazer um elogio ou delegar uma tarefa    

Conto com a experiência e os conhecimentos necessários nas 
áreas em que pretendo atuar 
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MOTIVAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO 

 

  

Após preenchidos os campos e somados o número de ocorrências, você sa-

berá se tem ou não características de empreendedor. Analise em qual nível se en-

contra sua pontuação: 

  AVALIAÇÃO 

ALTO = 3 PONTOS MÉDIO = 2 PONTOS BAIXO = 1 PONTO 

 

Observe suas características 

De 0 a 27 pontos As características que você tem atualmente não são indicadas para o em-
preendimento de negócios próprios. Mas não desista! Identifique as suas 
características mais deficientes, procurando desenvolvê-las. Aceite o desa-
fio de procurar superá-las sempre que enfrentar uma situação em que es-
sas características sejam exigidas. 

De 28 a 54 pontos Você tem grandes chances como empreendedor, mas precisa melhorar 
seu conhecimento e disposição. Cursos, leituras e visitas a feiras e even-
tos especializados podem ajuda-lo nesse desafio. Se tudo começa com 
um sonho, busque conquistar as condições ideais para realiza-lo. 

De 55 a 81 pontos Parabéns! Você tem as características ótimas para alguém que deseja em-
preender um novo negócio. Apresenta capacidade de explorar novas opor-
tunidades, independentemente dos recursos que tem à mão. Embora isso 
não seja garantia de sucesso, indica que você tem espírito empreendedor. 
Aproveite-o e vá em busca da realização dos seus sonhos. 

FONTE: Adaptado de MALHEIROS, Rita de Cássia da Costa; FERLA, Luiz Alberto; CUNHA, Cris-
tiano J. C. de Almeida. Viagem ao mundo do empreendedorismo. Florianópolis: IEA, 2ª edição, 
2005, p. 20-21. 

 

É importante conhecer o seu perfil empreendedor. E mesmo que o resultado 

do teste não o favoreceu, ele servirá de subsídio para desenvolver seu perfil em-

preendedor. 

Sou capaz de fazer planos em curto e longo prazos    

Estou sempre em busca de novas maneiras para melhorar as 
situações 

   

Costumo fazer um controle financeiro    

Tenho sempre uma reserva financeira para uma eventualidade    

Minha família e amigos apoiam meus projetos    

Estou disposto a abrir mão do tempo livre, de hobbies e férias 
até que um negócio/plano esteja estabelecido 

   

Estou me tornando independente por vontade própria    

Sou capaz de influenciar pessoas e liderar equipes    

Consigo manter o controle em situações de estresse    

Sou autocrítico    

Compreendo a importância de desenvolver parcerias    

Sou capaz de influenciar pessoas e liderar equipes    

NÚMERO DE OCORRÊNCIAS    
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Os empreendedores são pessoas sonhadoras e transformam sonhos em re-

alidade. Identificam oportunidades, correm atrás delas, vão em busca de recur-

sos, transformando as oportunidades em negócios. 

Os empreendedores enfrentam obstáculos. Vão a busca de recursos diferen-

tes, mudam ou criam valores. Alguns traços comuns entre os empreendedores 

de sucesso: iniciativa, persistência, especialização, persuasão, capacidade de 

assumir riscos. 
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Vamos nos reunir em grupos (4 pessoas) para discutirmos sobre o seu significado. 

O que é empreendedorismo, na opinião do grupo?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qual a atitude necessária para um jovem empreendedor?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Já realizaram ou participaram de uma ação empreendedora na escola ou na vida? Conte 

como foi.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O que diferencia um jovem que tem uma atitude empreendedora dos outros jovens? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como podemos desenvolver uma atitude empreendedora? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E agora, para você o que significa o termo empreendedorismo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Você gostaria de se envolver em uma ação empreendedora? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATIVIDADE 
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CARACTERÍSTICAS EMPREENDEDORAS 

 

 

DINÂMICA – Características dos Empreendedores 

Reunir-se em grupos de 5 a 6 pessoas 

Tempo estimado entre 20 e 30 minutos 

Material: Cartolinas, lápis de cor ou marcadores.  

Um espaço adequado para acolher confortavelmente os participantes. 

Objetivos 

Desenvolver no grupo a capacidade de reflexão sobre aquilo que está a aprender e, 

fundamentalmente, tirar daí conclusões. No final do jogo o grupo deve ter algumas 

das características mencionadas na tabela seguinte: 

Auto-confiança Capacidade de tomar decisões 

Determinação Independência 

Habilidade Versatilidade 

Capacidade para correr riscos calculados Capacidade de interagir com terceiros 

Necessidade de realização Disposição para aceitar sugestões e 

críticas 

Criatividade Orientação para o lucro 

Iniciativa Perceptividade 

Flexibilidade Otimismo 

Espírito positivo em relação à mudança Impaciência 

Disposição para aprender Orientação para o objetivo 

Responsabilidade Eficiência 

Competitividade Identificação de oportunidades 

 

O que é necessário para 
ser empreendedor? 



14 

 

 

MOTIVAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO 

 

 A tabela é disponibilizada aos elementos 

que, depois de analisarem, terão de se auto avaliar, 

escolhendo as três características que acham que 

melhor os define. Quando a equipe estiver escolhido 

os conceitos terá de pensar numa possível empresa 

e elaborar um logotipo, nas cartolinas disponibiliza-

das, que demonstre essas mesmas características. 

O desenho final do logotipo deve transmitir, através 

das cores e símbolos, o espírito empreendedor da 

equipe. 

 Características empreendedoras 

De acordo com pesquisas realizadas junto de 

empresários bem sucedidos foram identificadas al-

gumas características as quais são comuns a todos 

eles. Após traçou-se as características do empreen-

dedor de sucesso: 

1) Assumem riscos 

2) Identificam oportunidades 

3) Conhecimento 

4) Organização 

5) Tomam decisões 

6) Liderança 

7) Dinamismo 

8) Independência 

9) Otimismo 

10)  Inovação 

 

Tudo o que existe a nossa volta e o que nós 

usamos (casas, luz elétrica, carros, roupas, telefone, 

computadores - o que quer que seja), se deve à ini-

ciativa de pessoas que investiram para o desenvol-

INSPIRE-SE! 

Luiza Helena Trajano 

Com apenas doze anos 

de idade, Luiza iniciou 

sua trajetória no Maga-

zine Luiza, loja de seus 

tios, como balconista. 

Passou por diversos car-

gos até chegar na direção 

da empresa. 

A grande guinada do 

Magazine Luiza aconte-

ceu quando ela criou 

uma loja virtual antes 

mesmo de a internet 

chegar ao alcance de 

mais de 80 milhões de 

brasileiros. Essa atitude 

fez com que a loja che-

gasse a locais como São 

Paulo, a cidade mais rica 

do país, onde não existia 

presença física do Maga-

zine Luíza. 

Hoje, a rede é uma das 

maiores empresas de va-

rejo do Brasil e Luiza 

Trajano um exemplo de 

sucesso reconhecido até 

pela revista Forbes. 

 

FONTE: 

<http://www.eadministra

cao.com.br/conheca-

historia-de-5-

empresarios-de-sucesso-

e-inspire-se> Acesso em 

11/11/14. 

 

http://www.eadministracao.com.br/conheca-historia-de-5-empresarios-de-sucesso-e-inspire-se
http://www.eadministracao.com.br/conheca-historia-de-5-empresarios-de-sucesso-e-inspire-se
http://www.eadministracao.com.br/conheca-historia-de-5-empresarios-de-sucesso-e-inspire-se
http://www.eadministracao.com.br/conheca-historia-de-5-empresarios-de-sucesso-e-inspire-se
http://www.eadministracao.com.br/conheca-historia-de-5-empresarios-de-sucesso-e-inspire-se
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vimento e aperfeiçoamento de suas ideias. Muitos dos produtos e serviços existen-

tes e que estão a nossa disposição, são melhoradas constantemente. 

O modo como usamos as coisas também mudam, devido a iniciativa de pes-

soas que investem em inovação. Exemplo: o telefone, a chegada do homem à lua, o 

acesso às informações (internet). 

 

Você seria capaz de citar outros exemplos de produtos e/ou serviços que 

foram criados/aperfeiçoados? Quais as diferenças de uso para os dias de 

hoje? Vamos pesquisar? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O que é necessário para sermos inovadores? O que as pessoas inovadoras 

tem de especial? As pessoas inovadoras tentam, ou seja, são inovadoras por que 

tentam melhorar alguma coisa, verificam o resultado de suas ideias e o resultado de 

tudo isso fica para todos que usam aquela ideia. E por que é que você não pode ser 

também um inovador e um empreendedor? 

 

 VÍDEO 

Preencher a cruzadinha com as características do empreendedor que aparecem ao 

longo do vídeo, disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=kpjwWSojRic> 

Acesso em 31/10/2014. 
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ATIVIDADE 

(ver resposta apêndice 1) 

 

PARA REFLETIR! 

PERSISTÊNCIA 

Um homem investe tudo o que tem numa pequena oficina. Trabalha dia e 

noite, inclusive dormindo na própria oficina. Para poder continuar nos negócios, em-

penha as próprias jóias da esposa. Quando apresentou o resultado final de seu tra-

balho a uma grande empresa, dizem-lhe que seu produto não atende ao padrão de 

qualidade exigido. O homem desiste? Não! Volta à escola por mais dois anos, sendo 

vítima da maior gozação dos seus colegas e de alguns professores que o cha-

mavam de “visionário”. O homem fica chateado? Não! Após dois anos, a empresa 

que o recusou finalmente fecha contrato com ele. 

Durante a guerra, sua fábrica é bombardeada duas vezes, sendo que grande parte 

dela é destruída. O homem se desespera e desiste? Não! Reconstrói sua fábrica, 
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mas, um terremoto novamente a arrasa. Esse é a gota d’água e o homem desiste? 

Não! 

Imediatamente após a guerra segue-se uma grande escassez de gasolina 

em todo o país e este homem não pode sair de automóvel nem para comprar comida 

para a família. Ele entra em pânico e desiste? Não! Criativo, ele adapta um pequeno 

motor à sua bicicleta e sai às ruas. Os vizinhos ficam maravilhados e todos querem 

também as chamadas “bicicletas motorizadas”. 

A demanda por motores aumenta muito e logo ele fica sem mercadoria. De-

cide então montar uma fábrica para essa novíssima invenção. Como não tem capital, 

resolve pedir ajuda para mais de quinze mil lojas espalhadas pelo país. Como a ideia 

é boa, consegue apoio de mais ou menos cinco mil lojas, que lhe adiantam o capital 

necessário para a indústria. 

Encurtando a história: hoje a Honda Corporation é um dos maiores impérios 

da indústria da automobilística japonesa, conhecida e respeitada no mundo inteiro. 

Tudo porque o Sr. Soichiro Honda, seu fundador, não se deixou abater pelos terrí-

veis obstáculos que encontrou pela frente.  

Portanto, se você, como infelizmente tem acontecido com muitas pessoas, 

adquiriu a mania de viver reclamando, pare com isso! Vá em frente. Sempre. 

Autor desconhecido. 
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         ATIVIDADE  

 

a) Todo problema é uma oportunidade. Quanto maior o problema, maior 

a oportunidade. Se não há problemas não há empresas. O empreendedor transfor-

ma problemas em oportunidades. 

Diante do que vimos até o momento, o que você teria a dizer sobre a afirmação aci-

ma? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) QUEM FOI ESSA PESSOA? 

Esta atividade auxilia a: 

 Familiarizar-se com grandes vultos do empreendedorismo e com suas ações 

para melhorar o mundo em que vivemos, contribuindo para o desenvolvi-

mento econômico e social; 

 Adotar atitudes empreendedoras; 

 Iniciar-se na pesquisa. 

Conteúdo: 

 Pesquisa. 

Você vai precisar de: 

 Livros para pesquisa, caderno, caneta e lápis; 

 Cartolina, canetas coloridas e fita adesiva. 

Procedimento: 

 Os alunos devem realizar uma pesquisa sobre a vida de grandes homens que 

através do empreendedorismo mudaram seus rumos com suas ideias, pen-

samentos e ações. 

 Formar pequenos grupo e pesquisar a vida de uma pessoa empreendedora. 

 Ao término da pesquisa, deverão verificar quais características empreendedo-

ras estão presentes nas ações da pesquisa pesquisada. 

 Numa cartolina, expor a biografia da pessoa pesquisada e as características 

empreendedoras que ela tenha. 

 Para finalizar, cada grupo apresenta sua pesquisa à classe. 
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FILME 

 

Filme Patch Adams – O amor é 

contagioso X empreendedorismo 

FICHA DO FILME PATCH ADAMS - O 

AMOR É CONTAGIOSO (PATCH ADAMS, 

1998) 

Em 1969, após tentar se suicidar, 

Hunter Adams (Robin Williams) voluntaria-

mente se interna em um sanatório. Ao ajudar 

outros internos, descobre que deseja ser 

médico, para poder ajudar as pessoas. Des-

te modo, sai da instituição e entra na fa-

culdade de medicina. Seus métodos poucos 

convencionais causam inicialmente espanto, mas aos poucos vai conquistando to-

dos, com exceção do reitor, que quer arrumar um motivo para expulsá-lo, apesar de-

le ser o primeiro da turma.Ficha técnica 

Gênero: Comédia 

Direção: Tom Shadyac 

Roteiro: Steve Oedekerk 

Elenco: Bob Gunton, Danil London, Monica Potter, Philip Seymour Hoffman, Robin 

Williams 

Duração: 120 min. 

Ano: 1998 

País: Estados Unidos 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-
12262/ 
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a) Identificar as várias características de perfil empreendedor do 

personagem central do filme Patch Adams. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) De acordo com Dolabela (2003), “o empreendedor avança em virtude das 

descobertas que faz”. Foi dessa forma que aconteceu com Patch Adams? 

Como foi isso no decorrer do filme? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Finalmente, você considera o personagem Adams um empreendedor e um 

exemplo a ser seguido? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ATIVIDADE 

 

 

 

“Empreendedor é um ser visionário que tem iniciativa, que sabe 
identifica oportunidades e estabelecer soluções inovadoras.” 

Marcelo Nakagawa 
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COMO DESENVOLVER O 
EMPREENDEDORISMO 

 

De acordo com Peter Drucker (1985), o 

empreendedor busca a mudança e a percebe 

como uma oportunidade, reage a ela como 

um incômodo. Ele cria algo novo, muda, 

transforma com sua ação, provoca mudanças 

nos valores e não restringe seu agir apenas à 

instituições econômicas. Ele convive com ris-

cos e incertezas envolvidas nas decisões. 

Contudo, seu espírito empreendedor não é 

uma característica de personalidade. Qual-

quer indivíduo que tenha à frente uma decisão 

a tomar pode aprender a se comportar de 

forma empreendedora. 

Para analisar: 

 

 

Inspire-se! 

Robinson Shiba 

Nascido na cidade de Ma-

ringá, no estado do Paraná, 

Robinson Shiba abandonou 

a carreira na odontologia 

para criar o primeiro deli-

very de comida chinesa no 

Brasil: o China in Box. As 

entregas são realizadas den-

tro de uma famosa caixinha 

chinesa, facilmente reco-

nhecida pelo mundo inteiro. 

Contando com o apoio de 

seu pai para administrar o 

negócio, Robinson fez da 

China in Box uma empresa 

com mais de 130 unidades, 

em 22 estados brasileiros e 

cinco cidades no México. O 

seu faturamento é superior 

aos 70 milhões de reais por 

ano. 

O segredo de um negócio 

bem-sucedido está na reali-

zação de escolhas certas, e, 

claro: de muito trabalho. Se 

você é um pequeno empre-

endedor, inspire-se nessas 

pessoas e, quem sabe, futu-

ramente você poderá ser um 

dos nomes citados em uma 

lista de empresários de su-

cesso!  

FONTE: 

<http://www.eadministracao.com.

br/conheca-historia-de-5-

empresarios-de-sucesso-e-inspire-

se> Acesso em 11/11/14. 

 

http://www.eadministracao.com.br/conheca-historia-de-5-empresarios-de-sucesso-e-inspire-se
http://www.eadministracao.com.br/conheca-historia-de-5-empresarios-de-sucesso-e-inspire-se
http://www.eadministracao.com.br/conheca-historia-de-5-empresarios-de-sucesso-e-inspire-se
http://www.eadministracao.com.br/conheca-historia-de-5-empresarios-de-sucesso-e-inspire-se
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Para leitura:  

TEXTO: EMPREENDEDORISMO: O SEXTO SENTIDO 

Carlos Tasso E. de Aquino  

 

Empreendedorismo é um tema cativante, que está tomando conta da sociedade brasileira nos 

últimos anos. Ser empreendedor é antes de tudo ser diferente em um sentido positivo e apai-

xonante.  

“Com as atuais mudanças na Economia e nas relações trabalhistas, que vêm fazendo com que 

o emprego, com carteira assinada, torne-se cada vez mais instável e escasso, mais pessoas têm 

“surfado” na onda empreendedora e estão abrindo seus próprios negócios”. Você já leu um 

artigo que começasse da forma descrita acima? Eu já, muitos...  

 

Tudo e nada  

Existe uma confusão reinante em nossa sociedade entre o que é ser empreendedor e o que é 

estar empresário. Empreendedor, para muitos (muitas vezes pessoas importantes e formado-

res de opinião), é simplesmente aquela pessoa que abre um negócio. Para mim, este é o em-

presário. O empreendedor é muito mais do que isso, mas, muitas vezes, nem precisa ser isso.  

O empreendedorismo está intimamente ligado a uma realização pessoal e profissional. O em-

preendedor não precisa abrir seu próprio negócio. Ele pode participar do negócio de outras 

ANALISE E RESPONDA 
 

 

a) Segundo o texto Como Desenvolver o Empreendedorismo, o empre-

endedor já nasce com características empreendedoras? Explique. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) E você acha que possuí algumas das características de empreendedor? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:
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pessoas, mas de uma forma pró-ativa e, antes de tudo, deve sentir-se realizado por assim pro-

ceder.  

Estudiosos do comportamento humano afirmam que o homem não vive no mundo que o cer-

ca, mas sim em uma representação deste mundo, por ele criada a partir da percepção e do 

processamento daquilo que está à sua volta.  

Essa “realidade virtual” é criada através da utilização de uma combinação de percentuais dos 

cinco sentidos conhecidos (visão, audição, olfato, paladar e tato), de forma singular para cada 

indivíduo, quase como uma impressão digital.  

 

Sexto sentido  

Aliado a esses cinco sentidos, existe, dentro de nós, um sexto, muitas vezes adormecido, que 

quando despertado faz com que nos tornemos cientes de nossos sonhos e das oportunidades à 

nossa volta e que nos compele à realização pessoal e profissional. Esse sexto sentido tem um 

nome: Empreendedorismo.  

Por isso, diante da eterna discussão se o empreendedor já nasce feito ou pode ser formado, 

minha posição é a seguinte: “O Empreendedorismo, nosso sexto sentido, existe dentro de cada 

um de nós, nasce conosco. Só precisa ser resgatado”.  

 

Como resgatar essa capacidade?  

Para resgatar essa capacidade, é preciso antes de tudo retirar o gesso, a camisa de força que 

é colocada em nós, desde pequenos, pelo sistema educacional e pela sociedade. Quantos de nós 

não estudaram em “bons colégios”, onde a resposta certa era uma só e que a disciplina rígida 

era a melhor formadora do caráter, sem espaço para a criatividade?  

Quantos de nós não foram aconselhados por um parente, amigo ou conhecido a fazer concur-

so para a empresa X ou Y, para ganhar bem e ter estabilidade para o resto da vida?  

Quantas vezes ouvimos um pai, super bem-intencionado, dizer: meu sonho é que meu filho 

seja isso, que faça aquilo? E o meu sonho, onde fica? Eu devo realizar meus sonhos ou os so-

nhos de outras pessoas?  

Se aprendermos a lidar com essa situação, podemos voltar a ser criativos, com poder de ousar 

e identificar sonhos pessoais de realização. Pablo Picasso dizia: “Todas as crianças são artis-

tas. O problema é o que fazer para que elas permaneçam artistas depois que se tornam adul-

tas”. Vamos resgatar esse nosso lado artista, criador, empreendedor!!!  

Em seguida, temos que conhecer quais são nossos talentos e limitações e descobrir que as pes-

soas têm capacidades diferentes, para que na busca da realização dos nossos sonhos nos asso-

ciemos a pessoas que nos complementem, sempre que necessário. Assim montamos a “nossa 

equipe”.  
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Aí então é chegada a hora de decidir: como realizo o meu sonho? Vou abrir um negócio pró-

prio ou prefiro fazer parte de um negócio que não é meu inicialmente, mas do qual eu quero 

participar? Independentemente da sua decisão, seja você, seja o melhor! Seja empreendedor!  

FONTE: <http://www.timaster.com.br/revista/artigos/main_artigo.asp?codigo=629> 
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ATIVIDADE 
 

VISITA TÉCNICA 

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

1) IDENTIFICAÇÃO 

 Colégio: 

 Aluno(a): 

 Empresa: 

 Disciplina: 

 Local e data: 

2) APRESENTAÇÃO 

Fazer um breve relato sobre a empresa, o seu histórico, a sua missão e princípios (se 

houverem), onde se localiza, o ramo de atividade, mercado onde atua, e outras informa-

ções que puder coletar. 

3) OBJETIVOS 

 Observar o processo das atividades da empresa. 

 Relatar possíveis programas em andamento na empresa e os seus objetivos. 

 Descrever segundo a sua opinião, a importância que se atribuí ao SER HUMANO no con-

texto da empresa. 

4) PROGRAMA (ROTEIRO) 

 Chegada a empresa às: 

 Visita aos setores: 

 Outras atividades: 

 Término da visita às: 

5) DESENVOLVIMENTO (EXEMPLO) 

 Descrever quem recepcionou, cargo, setores da empresa que visitou. 

No desenvolvimento deve necessariamente constar informações sobre observações fei-

tas durante a visita, tais como: 

 Máquinas e equipamentos do processo visitado (tecnologia existente) 

 Existem programas projetos em andamento (qualidade, manutenção?) 

 Descrever a postura da empresa em relação ao ambiente externo: (preservação, participa-

ção em atividades comunitárias de caráter social/filantrópico, atividades em andamento, 

etc). 

6) CONCLUSÃO 

 Observar se existem aspectos do empreendedorismo nesta empresa e citá-losEnfatizar se a 

visita foi importante e por que. 

 Destacar algum aspecto que surpreendeu em relação aos demais e comentar a sua impor-

tância. 

 Citar aspectos positivos. 

 Emitir sua opinião sobre a validade de novas visitas. 

Outros comentários que julgar necessário. 
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CONHECENDO MAIS SOBRE UM(A) EMPREENDEDOR(A)  

 

Elaborar e aplicar um questionário a um(a) empreendedor(a), de qualquer 

ramo de atividade. Considerando que ele tenha pelo menos três (3) anos de ex-

periência com a atividade empreendedora Procurar identificar como foi criado o 

negócio, quais as facilidades e/ou dificuldades encontradas. Considere que as in-

formações são confidenciais. Serão apresentadas em sala de aula para os seus 

colegas e o professor. Os alunos e a professora não divulgarão os dados e in-

formações apresentadas fora do recinto da aula. A atividade será desenvolvida 

em grupos (máximo 4 integrantes) e será realizada uma apresentação em sala 

de aula,  organizar em PowerPoint e apresentar aos colegas.  
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ATIVIDADE 
 

 

Sugestão de roteiro para elaborar o questionário: 

Identificação 

Nome:  

Idade:  

Formação acadêmica:  

Sexo:  

Nome do empreendimento:  

Ramo de atividade:  

Tamanho do empreendimento: micro, pequena, média ou grande.  

Tempo de funcionamento:  

 

Origens  

Fale sobre as suas origens familiares, formação dos pais, atividades que desenvolviam, etc.  

Como foi a sua formação acadêmica, suas experiências profissionais anteriores.  

Tem alguém empreendedor na família?  

Tem alguém como modelo?  

 

Visão  

Como surgiu a idéia de ser empreendedor?  

Entre o surgimento da idéia e a implementação transcorreu muito tempo?  

Desenvolveu algum Plano de negócio?  

Como iniciou o seu empreendimento?  

Quais suas características pessoais mais importantes para o seu empreendimento?  

 

O trabalho como empreendedor  

Como foram os primeiros tempos na empresa?  

Quais foram as maiores dificuldades no inicio da empresa?  

Qual é o seu trabalho dentro da empresa?  

Como você identifica as novas oportunidades?  

Como você faz para solucionar os problemas que acontecem na empresa?  

Quantas horas diárias são dedicadas ao trabalho? Trabalha aos sábados e domingos?  

Você tira férias regularmente?  

 

Conclusão  

O que diria para alguém que está pensando em iniciar um empreendimento?  

Há mais alguma informação que queira complementar?  
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PARA REFLETIR! 

FÁBULA DA ÁGUIA 

Bem do alto de um pico rochoso, a águia empurrava seus filhotes para a bei-

rada do ninho. Ao sentir a resistência dos bichinhos seu coração se acelerou. Por 

que a emoção de voar tem que começar com o medo de cair? Apesar de tudo a 

águia sabia que aquele era o momento. Enquanto os filhotes não descobrirem 

suas asas não haverá propósito para a vida deles. Enquanto não aprenderem a 

voar não compreenderão o privilégio que é nascer águia.  

A águia encheu-se de coragem. O empurrão era o maior presente que ela 

podia oferecer-lhes. Era seu supremo ato de amor. Então, um a um ela os preci-

pitou para o abismo e eles voaram.  

Às vezes, em nossa vida, as circunstâncias fazem o papel de águia. São 

elas que nos empurram para o desconhecido. E são elas que nos fazem desco-

brir que temos asas para voar. 

As águias são seres dotados de capacidades e potenciais que vão sendo 

desenvolvidas e aprimoradas ao longo de suas vidas. 

Texto extraído do blog: http://devaneiosdaesther.blogspot.com.br/2012/01/bem-do-alto-de-um-
pico-rochoso-aguia.html 

 

 

E você acha que tem habilidades e capacidades que podem ser desenvolvidas? 

Muitas vezes, como no caso da águia, só nos desenvolvemos e aprimoramos 

quando deparamos com uma situação difícil, que nos impõe uma postura mais 

arrojada. 
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UNIDADE II 
 

PROJETO DE VIDA 
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2 PROJETO DE VIDA 

Objetivos 

- Ajudar o aluno a refletir sobre seu futuro 

- Aumentar a auto-confiança para tomar iniciativas inovadoras 

- Conscientizar sobre a importância de se ter iniciativa 

- Motivar o aluno para melhorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LANEJAMENTO PESSOAL 

 

 

 

 

P 
 

 

 

 

ESCOLHAS, 

ESFORÇO 

PESSOAL 

 

 

 

EMPREENDE

DORISMO 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

PESSOAIS 

“Daqui a vinte anos, você não terá arrependimento das coi-

sas que fez, mas das coisas que deixou de fazer. Por isso, 

veleje  longe do seu porto seguro. Pegue os ventos. Explore. 

Sonhe. Descubra.” Twain 

Figura 2: adaptado de REDFORD, Dana; OSSWALD, Paulo; NEGRÃO, 

Mariana; VERÍSSIMO, Mariana. Uma Escolha de Futuro: Empreendedo-

rismo e capacitação. Portugal: Programa Escolhas, 2013. 
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Inicie o ciclo com um objetivo simples, acessível. Ex: fazer exercícios físicos. 

A atividade visa a melhoria das atitudes pessoais, mas ao mesmo tempo é um 

exercício de planejamento, necessário em qualquer atividade empreendedora.  

 

Atividade: estabelecendo e alcançando objetivos pessoais!  

Essa atividade será desenvolvida individualmente, ao longo da semana.  

1- Pare, pense e identifique um objetivo pessoal. 

É muito importante ter um objetivo bem identificado. Quem não tem objetivos 

fica a deriva. 

2 – Escreva o seu objetivo pessoal. 

Este passo é essencial, quando escrevemos somos obrigados a pensar e 

assumir melhor o propósito. 

3 – Descreva o que espera conseguir quando atingir o objetivo. 

4 – Escreva os passos necessários para atingir o teu objetivo. 

 Subdivida o objetivo em etapas: cada passo tem de ser repartido 

por tarefas simples, de duração limitada e fácil verificação. 

5 – Identifique quais os meios necessários e os obstáculos prováveis. 

 Verificar se você dispõe dos meios necessários e quais os obstá-

culos à execução da tarefa. Os principais obstáculos são o pessimismo próprio e dos 

outros, a pressão, a resistência à mudança. 

6 – Estabeleça duração e datas. 

 Estimar a duração de cada tarefa e definir uma data para atingir o objetivo 

final. 

  A pró-atividade necessária ao empreendedorismo treina-se num “ciclo virtu-

oso”, em que os próprios resultados obtidos estimulam a procurar e alcançar no-

vos resultados. É um exercício continuado que espera-se que você leve para a 

sua vida. 
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Definição de objetivos (pessoais) 

Comece com um objetivo individual, concretize-o e depois avalie-o! 

PASSOS O QUE É PARA FAZER AGORA EU 

1º) Pare, pense e identifi-

que um objetivo pessoal! 

Pensar  

2º) Escreva o objetivo 

pessoal que definiste! 

Objetivo!  

3º) Descreva os resulta-

dos que conseguirás 

quando atingir o obje-

tivo! 

Resultados?  

4º) Escreva os passos 

necessários para atingir 

o teu objetivo 

Passos intermediários?  

5º) Identifique quais os 

meios necessários e os 

obstáculos prováveis 

Meios? 

Obstáculos? 

 

6º) Estabeleça duração e 

datas! 

Duração e datas!  

Fonte: extraído de REDFORD, Dana; OSSWALD, Paulo; NEGRÃO, Mariana; VERÍSSIMO, Mariana. 
Uma Escolha de Futuro: Empreendedorismo e capacitação. Portugal: Programa Escolhas, 2013. 

 

 Para alcançar o sucesso individual e organizacional, assegurar o desenvolvi-

mento e a estabilidade econômica precisa-se de uma postura empreendedora. 

(Dornelas, 2008). 

 Você terá a oportunidade de construir seu projeto de vida. Será um meio de 

concretizar seus estudos e pesquisas, buscando conhecer melhor a realidade em 

que o envolve. A partir disso, começa-se a pensar no futuro como profissional 

montando um projeto que dê um norte a sua vida e que pode  ser aplicado em 

sua comunidade ou fora dela. 
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VÍDEO 

Assistir o vídeo motivacional para empreendedores, disponível em 

<http://www.youtube.com/watch?v=QwcgonB1G8g> acesso em 

31/10/2014. 

 

 

Você tem sonhos? Quais são seus sonhos? Escreva sobre eles. Se 

não tem sonhos, não tem problema, convido você a sonhar e escre-

ver sobre eles. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ATIVIDADE 

 

  

VALORES 

• São nossas crenças. Aquilo em que acreditamos e que nos faz agir como 

agimos.  

• Descreve a que ela (empresa / pessoa) se propõe;  

• Estabelece prioridades morais e éticas, que servem como guia para todas as 

atividades;  

• Suporta uma organização (pessoa) para manter sua integridade;  

• São expressos no nosso comportamento diário.  

 

Agora é a sua vez! 

 

Quais os valores básicos você acredita possuir? Escreva-os abaixo. 

(valores que regem sua conduta, suas crenças pessoais, convicções, princípios, etc) 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

• Procurar identificar as oportunidades, ameaças, forças e fraquezas que po-

dem afetar o cumprimento da minha missão.  

• Avaliar as situações externas atuais ou futuras que, se adequadamente 

aproveitada pela pessoa, irão influenciar positiva ou negativamente.  

• Avaliar as características particulares que influenciam positiva ou negativa-

mente.  

MATRIZ FOFA 

Pontos fortes 

 Vantagens profissionais 

  

 Qualidades profissionais em desta-

que 

  

 Melhor imagem percebida sobre os 

eventuais concorrentes. 

USE-OS! 

Pontos fracos 

 Identificação de áreas de maior 

conflito. 

  

 Tarefas realizadas não satisfato-

riamente. 

 

ELIMINE-OS! 

Oportunidades 

 Enfoque nas forças que não estão 

sendo bem aproveitadas. 

  

 Atenção as tendências do mercado. 

  

 Oportunidades à mostra no mercado 

atual. 

APROVEITE-AS! 

Ameaças 

 Visualização do mundo exterior que 

projeta ameaças à sua carreira. 

  

 Atualizações tecnológicas. 

  

 Fortalecimento da concorrência. 

EVITE-AS! 
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Agora é a sua vez! Identifique seus pontos fortes, fracos, suas opor-

tunidades e ameaças. 

PONTOS FORTES 

 

 

 

 

PONTOS FRACOS/DESAFIOS 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

AMEAÇAS 
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DINÂMICA 

 Neste momento você está convidado a pensar em seus pontos fortes, 

seus pontos fracos, suas ameaças e, em suas oportunidades. 

 Qual a importância de se autoconhecer e de buscar, por exemplo, uma 

formação complementar para desenvolvermos habilidades que ainda não temos? 

 Solicito que montem equipes e apresentem sugestões para o seguinte 

desafio: 

Como melhorar o desempenho econômico em nossa comunidade? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PARCERIAS/ STAKEHOLDERS 

 

 

• Procurar identificar as pessoas que fazem parte de seu relacionamento e po-

dem ajudar a alavancar seus objetivos, seja no ambiente pessoal (familiar), 

profissional , educacional, financeiro, etc.  

“Continue andando. Haverá a chance de você ser barrado 

por um obstáculo, talvez por algo que você nem espere. Mas 

siga até porque eu nunca ouvi falar de ninguém que fosse 

barrado enquanto estava parado.” Charles F. Kettering 

“Stakeholder é uma pessoa ou um grupo que legitima as ações de uma 

organização e que tem um papel direto ou indireto na gestão e resulta-

dos dessa mesma empresa.”FONTE: <http://www.tracto.com.br/o-

que-e-um-stakeholder/> Acesso 29/11/14 
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• Manter relacionamentos produtivos (e não interesseiros so-

mente) dá trabalho e envolve dedicação, sinceridade e integri-

dade.  

• Pessoas que podem servir de mentores ou referências em al-

gumas áreas de sua vida . 

 

STAKEHOLDERS (Identifique-os) 

 
 
 
 
 
 

 

 

MISSÃO 

• Propósito de vida é uma lembrança de quem somos e do impacto que causa-

mos no universo.  

• Missão de vida é simplesmente aquilo que precisamos fazer para 

nos realizar como seres humanos completos.  

• É o que nos inspira e motiva a fazer diferença em cada dia de nossas vi-

das.  

• Realizá-la faz com que a vida seja completa e feliz  

 

MISSÃO 

Técnica para elaboração de uma missão 

A razão de ser da organização. Para que? Para quem? Como? 

1º) O que devo fazer? (produtos e serviços) 

Ex: produzir, reformar e remodelar estofados. 

2º) Para quem deve fazer? (especificação da área atendida/mercado, pela organi-

zação) 

Ex: âmbito nacional, todas as classes sociais. 

3º) Para que deve fazer? (efetividade, atender a expectativa e necessidade da co-

munidade) 
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Ex: conforto e decoração. 

4º) Como deve fazer? (etapas, processos) 

Ex: tecnologia 

5º) Onde deve fazer? (pode ser respondido no item “2”) 

6º) Qual a possibilidade social que deve ter? (pode ser respondido no item “3”) 

Ordenação do texto: 

Primeira parte do texto é o item 1; 

A segunda parte é o 4; 

A terceira parte é o 2; 

A última parte é o item 3. 

Missão: “Estofados Falcão 

Produzir, reformar e remodelar, com designer exclusivo e garantia de qualidade, 

atingindo todas as classes sociais, em âmbito nacional proporcionando beleza e 

conforto, visando atender as necessidades do mercado.” 

Negócio: produção, reforma e remodelagem 

Produz: estofados 

Presta serviços: reformas e remodelagem 
 

 

 

Propósito de Vida/missão 

 

Missão pessoal (propósito de vida) constituirá sua visão de futuro e conduzirá boa 

parte de suas ações no decorrer de sua vida. Qual é a sua missão? 

 

 

 

 

VISÃO 

• Imagens mentais que nos inspiram a agir e a tornar nossos sonhos reali-

dade. Visão nos dá direção e pode criar significado na vida  
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• Quando as pessoas têm uma visão clara, não é necessário determinar tu-

do o que deve ser feito, pois a visão orienta todas as ações no decorrer do 

tempo. 

A definição da visão permite que você estabeleça seu rumo em longo pra-

zo. Se você tem uma visão, você sabe para onde quer ir. 

 

 

 

 

Planejamento de ações 

• Definição das ações (nível macro) que precisam ser feitas, considerando o 

ambiente para atingir os objetivos, respeitando os valores e visando cumprir 

sua missão pessoal e propósito de vida. 

• Pessoal: família, saúde, lazer (filosofia de vida, religião, esportes, 

cinema, viagens, teatro, etc.)  

• Profissional: educação, desenvolvimento, carreira, networking, em-

pregabilidade, negócios, projetos, etc.  

• Financeiro: independência econômica, poupança, investimentos, vi-

são de futuro, patrimônio financeiro, etc.  

 

Divisão em períodos 

 

Curto Prazo – 1 ANO  

Médio Prazo – 3 ANOS  

Longo Prazo – 10 ANOS  

Aposentadoria – 30 ANOS  
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Planejamento de Ações (nível macro) com objetivos especificados dentro dos 

períodos anteriores.  

Elabore o seu planejamento. 

 CURTO 

(1 ano) 

MÉDIO 

(3 anos) 

LONGO 

(10 anos) 

APOSENTADORIA 

(30 anos) 

PESSOAL 

(aspectos focados 
na parte familiar, no 
âmbito pessoal, 
cursos de desenvol-
vimento pessoal, 
prática de esportes, 
viagens pessoais, 
religião, ações soci-
ais, etc.) 

    

PROFISSIONAL 

(realização de cur-
sos de desenvolvi-
mento profissional 
ou especialização, 
aprendizado de lín-
guas, escrever li-
vros/artigos, via-
gens profissionais, 
carreira e cargos, 
ocupações preten-
didas, etc.) 

    

FINANCEIRO 

(aquisição de ca-
sa/apartamento, sa-
lário ou remune-
ração pretendida, 
reservas financei-
ras, valor e aplica-
ções, patrimônio, 
seguros, previdên-
cia privada, etc.) 

    

FONTE: adaptado:<http://www.praxiseducation.com.br/pdf/PlanoPessoal_mar10_AR.pdf> 

24/10/14. 
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PARA REFLETIR! 

A CARPA 

  

A carpa japonesa (Koi) tem a capacidade natural de crescer de acordo com o tama-

nho do seu ambiente. Assim, num pequeno tanque, ela geralmente não passa de 

cinco ou sete centímetros - mas pode atingir três vezes esse tamanho, se colocada 

num lago. 

Da mesma maneira, as pessoas têm a tendência de crescer de acordo com o ambi-

ente que os cerca. Só que, neste caso, não estamos falando de características físi-

cas, mas de desenvolvimento emocional, espiritual e intelectual. 

Enquanto a carpa é obrigada, para seu próprio bem, a aceitar os limites do seu 

mundo, nós estamos livres para estabelecer as fronteiras  de nossos sonhos. Se 

somos um peixe maior do que o tanque em que fomos criados, em vez de nos adap-

tarmos a ele, devíamos buscar o oceano - mesmo que a  adaptação inicial seja des-

confortável e dolorosa. 

Pense nisto: "existe um oceano esperando por você ." 

Autor desconhecido 
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PLANO DE NEGÓCIOS 

e acordo com Dornelas (2005,p.98), “a elaboração 

de um plano de negócio envolve um processo de 

aprendizagem e autoconhecimento, e ainda, per-

mite ao empreendedor situar-se no seu ambiente de negó-

cio,.”  

 O Plano de Negócios vem do inglês Busines Plan, é 

considerado um documento especial, único, vivo, sendo es-

sa condição necessária para a sua efetividade: mudanças 

no ambiente econômico, de mercado, tecnológico ou interna da 

empresa, que deve refletir a realidade, as perspectivas e estraté-

gia da empresa. 

 Um plano de negócios deve responder as seguintes perguntas: 

 Quem sou?  

 O que faço? 

 Como faço? 

 Por que faço? 

 O que quero, em particular de você? 

 Para onde vou? 

 “Um Plano de Negócios é um plano base, essencial para a estruturação 

e defesa de uma nova ideia de negócios.” 

 Um plano de negócios é um documento que descreve objetivos de um negó-

cio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, 

diminuindo riscos e as incertezas. Um plano de negócios permite identificar e res-

tringir seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado. É um desafio que 

exige persistência, comprometimento, pesquisa, muito trabalho e criatividade. 

 Ao descrever o plano, faça um breve relato com suas principais característi-

cas. Procure mencionar: 

- o que é o negócio; 

D 

Figura 3 
http://www.clker.c
om/cliparts/2/A/K/
y/U/M/businessma
n-md.png Acesso 
26/11/14. 

UNIDADE III 
 PLANO DE NEGÓCIOS 
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3 PLANO DE NEGÓCIOS 

e acordo com Dornelas (2005,p.98), “a elaboração de 

um plano de negócio envolve um processo de aprendi-

zagem e autoconhecimento, e ainda, permite ao em-

preendedor situar-se no seu ambiente de negócio,.”  

 O Plano de Negócios vem do inglês Busines Plan, é 

considerado um documento especial, único, vivo, sendo essa 

condição necessária para a sua efetividade: mudanças no ambiente 

econômico, de mercado, tecnológico ou interna da empresa, que 

deve refletir a realidade, as perspectivas e estratégia da empresa. 

 Um plano de negócios deve responder as seguintes perguntas: 

 Quem sou?  

 O que faço? 

 Como faço? 

 Por que faço? 

 O que quero, em particular de você? 

 Para onde vou? 

 

 “Um Plano de Negócios é um plano base, essencial para a estruturação 

e defesa de uma nova ideia de negócios.” Fonte: IAPMEI1 

 

 Um plano de negócios é um documento que descreve objetivos de um negó-

cio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, 

diminuindo riscos e as incertezas. Um plano de negócios permite identificar e res-

tringir seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado. É um desafio que 

exige persistência, comprometimento, pesquisa, muito trabalho e criatividade. 

 Ao descrever o plano, faça um breve relato com suas principais característi-

cas. Procure mencionar: 

                                                 
1
 COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIOS. Disponível em: 

<http://www.iapmei.pt/resources/download/GuiaPraticodoCapitaldeRisco2604.pdf?PHPSESSID=2f79e2779fc8d

0c3e1ff3c98edf4bbef> Acesso em 23/10/14. 

 

D 
Figura 4 
http://www.clker.c
om/cliparts/2/A/K/
y/U/M/businessma
n-md.png Acesso 
26/11/14. 
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- o que é o negócio; 

- quais os principais produtos e/ou serviços; 

- quem serão os principais clientes; 

- onde será localizada a empresa; 

- o montante de capital a ser investido; 

- qual será o faturamento mensal; 

- que lucro espera obter do negócio; 

- em quanto tempo espera que o capital investido retorne. (FONTE: IAPMEI) 

DICA: quanto mais se conhece sobre o mercado e sobre o ramo que pretende atuar, 

mais bem feito será seu projeto. As informações são a matéria-prima de qualquer 

plano, portanto, pesquise e procure conhecer tudo sobre o seu setor.  

 

 

 

VÍDEO 

 

Assistir o vídeo “Como elaborar um plano de negócios”, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=O3VZRvk34Xw> Acesso em 02/12/14. 

Destacar os pontos mais importantes tratados no vídeo. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 PLANO DE NEGÓCIOS  

 

Vale à pena abrir, manter ou ampliar o meu negócio? Esta é a pergunta que 

deve ser analisada para saber se devemos ou não investir em abrir um determinado 

“Se você não traçou um plano para você mesmo, é possível 

que você caia no plano de outra pessoa. E adivinha o que ele 

planejou para você? Não muito.” Rohn 
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negócio. E este questionamento deve ser respondido após o desenvolvimento e a 

análise do plano de negócios. Mas o que é um plano de negócios? O plano de ne-

gócios não é apenas um documento de apresentação da organização para investido-

res, mas principalmente deve ser um instrumento de gestão para o empreendedor, 

se tornando o roteiro para a implantação do negócio ou lançamento de um novo pro-

duto. A sua preparação se torna um grande desafio, exigindo persistência, compro-

metimento, pesquisa, trabalho duro e muita criatividade.  

 

Deste ponto em diante, você tem a oportunidade de conhecer mais sobre o 

plano de negócios e passam a trabalhar em equipes com a finalidade de ela-

borar um plano. As equipes serão formadas de acordo com as afinidades de 

ideias de um negócio. Bom trabalho! 

 

Deste ponto em diante, você tem a oportunidade de conhecer mais sobre o 

plano de negócios e passam a trabalhar em equipes com a finalidade de elaborar um 

plano. As equipes serão formadas de acordo com as afinidades de ideias de um ne-

gócio. Bom trabalho! 

Tendo em vista ajuda-lo a definir uma ideia de negócio, liste 3 oportunidades 

de negócio que a ser exploradas. Procure informações sobre tendências e ideias 

que poderão gerar oportunidades de negócio. 

  

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS 

1.  

2.  

3.  

 

Definidas as três oportunidades de negócio em potencial (Oportunidade 1, 

Oportunidade 2 e Oportunidade 3), avalie cada uma delas utilizando o formulário a 

seguir. Ele ajudará a questionar até que ponto cada oportunidade selecionada tem 

potencial para ser trabalhada em um plano de negócio.  
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QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO 

 

FATORES AVALIAÇÃO 

 OPORTUNIDADE 1 OPORTUNIDADE 2 OPORTUNIDADE 3 

1. O negócio 
identificado po-
de concorrer 
com outros? 

   

2. Os produtos 
e serviços do 
negócio estão 
atuais com as 
tendências glo-
bais? 

   

Após analise de cada uma das oportunidades identificadas, escolher a mais 
adequada. O próximo passo é fazer o Plano de Negócio. 
Fonte: <http://www.vidadura.org/elciolaiter/empreendedorismo/identif_oportunidade_negocios.doc.> 
Acesso 27/11/14. 
 

ESTRUTURA DO PLANO DE NEGÓCIOS  

"Se não  pensamos no futuro, se não se fazemos planos, se não mudamos  a 

direção, temos boas chances de chegarmos  no lugar onde estamos  agora". 

Provérbio chinês 

 

http://www.vidadura.org/elciolaiter/empreendedorismo/identif_oportunidade_negocios.doc
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Nesse momento serão vistos os principais elemen-

tos da estrutura de um plano de negócios.  

 

Capa  

A capa é uma parte importante do plano de negó-

cios, pois é a primeira coisa que é visualizada por quem lê, 

devendo, portanto ser feita de maneira limpa e com as in-

formações necessárias e pertinentes.  

 

 

Sumário  

O sumário deve conter o título de cada parte do 

plano de negócios e a sua respectiva página.   

 

 

Sumário executivo  

O sumário executivo é a principal seção de um pla-

no de negócios e deve expressar uma síntese do que será 

apresentado na seqüência, preparando e atraindo o leitor 

para uma leitura com mais atenção e interesse.  

Deve conter todas as informações chaves do plano 

de negócios em não mais que duas páginas, no caso do 

plano completo, ou no máximo uma página, no caso do pla-

no resumido. Os melhores planos de negócios são aqueles 

mais objetivos e seu sumário executivo deve estar em uma 

única página. Algumas informações são imprescindíveis em 

um sumário executivo, como: descrição da oportunidade 

identificada e uma breve descrição do negócio, retorno so-

bre o investimento, caminho estratégico escolhido, compe-

tência dos sócios, elementos de competitividade e necessi-

dade de capital. Assim, no sumário executivo deve-se en-

contrar:  

PARA SABER MAIS! 

O economista e vencedor do Nobel 

da Paz Muhammad Yunus foi inter-

nacionalmente reconhecido pelo seu 

sistema revolucionário de microcré-

ditos — a concessão de pequenos 

empréstimos para empreendedores 

que são muito pobres para qualifi-

car para empréstimos de banco tra-

dicionais — que ajudou milhões de 

pessoas a escapar da pobreza. 

Nascido na cidade portuária de 

Chittagong em Bangladesh, a vida 

de Yunus está motivada pela sua 

visão de um mundo sem pobreza. 

Começou em 1976 quando viu tece-

lões de cestos do povo a viverem 

numa pobreza miserável apesar da 

sua capacidade. Considerados como 

altos riscos para crédito, os arte-

sãos viam–se obrigados a pedirem 

dinheiro emprestado a altos tipos de 

juros para comprarem bambu e não 

obtinham nenhum lucro depois de 

devolver o dinheiro às pessoas que 

lhes emprestavam o dinheiro. Do 

seu próprio bolso, Yunus fez um 

empréstimo a um grupo de mulheres 

que devolveu os fundos e pela pri-

meira vez tiveram um pequeno lu-

cro. Yunus percebeu que por meio de 

pequenos empréstimos e serviços 

financeiros poderia ajudar os po-

bres a libertarem–se da pobreza. 

Em 1983 estabeleceu o Grameen 

Bank (Banco do Povo), baseado na 

sua convicção de que o crédito é um 

direito humano fundamental. No 

último quarto de século o banco 

ergueu–se como um navio almirante 

de uma rede de instituições simila-

res em 100 países, permitindo a 

milhões de pessoas saírem da po-

breza ao dar poder económico a 

indivíduos. 

O professor Yunus é membro do 

Conselho da Fundação das Nações 

Unidas e recebeu numerosos pré-

mios internacionais pelos seus es-

forços humanitários. 

FONTE: 

<http://br.youthforhumanrights.org/

voices-for-human-

rights/champions/muhammad-

yunus.html>Acesso 28/11/14 
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• Resumo dos principais pontos do plano de negócio, entre os quais: o que é o ne-

gócio, principais produtos ou serviços ofertados, clientes potenciais, localização do 

negócio, capital a ser investido e sua origem, faturamento mensal esperado e lucro 

esperado, entre outros.  

Embora o Sumário Executivo compreenda a primeira parte do Plano, ele só 

deve ser elaborado após a conclusão de todo o plano. O caminho inicial é procurar 

saber o que o cliente deseja do seu produto ou serviço e, a partir daí, procurar ade-

quar seu produto ou serviço para que atenda essas necessidades.  

• Missão da empresa: é definida a partir das respostas sobre a atuação do negócio, 

da caracterização do consumidor desejado, qual é o valor para o consumidor, o que 

é importante para os empregados, para os fornecedores e para a comunidade.  

 

 

 

 

• Dados dos empreendedores, como: objetivos de cada empreendedor, definição do 

campo de atuação de cada um antes de montar uma organização, grau de autono-

mia, entre outros.  

 

 Preencha o seu curriculum vitae 
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CURRICULUM VITAE 
 

Informação pessoal 

 

Nome:  

Endereço:  

Telefone:  

Estado Civil:  

Data de nascimento:  

Nacionalidade:  

E-mail:  

 

Escolaridade 

 

Curso 

 

Instituição, ano de conclusão 

  

  

  

  

 

Aptidões e competências pessoais 

 

Idiomas  Instituição, ano de conclusão 

  

  

 

Cursos  Instituição, ano de conclusão 

  

  

  

  

  

  

 

Experiência profissional: 

  

 

Interesses e Hobbies: 

 

 

Disponibilidade de tempo: 

 

 

Objetivos profissionais: 
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Setor de atuação  

Defina em que ramo de negócios a empresa irá atuar. Os setores de atividade 

econômica são: 

• Comercial 

Vai vender produtos produzidos por outra empresa ao consumidor.  

• Indústria  

Neste setor têm-se as empresas que transformam matérias-primas, com au-

xílio de máquinas e ferramentas ou manualmente, fabricando mercadorias. Incluem-

se aí atividades que vão desde o artesanato até as modernas fábricas.  

• Agropecuária  

Estão nesse setor os negócios cuja atividade principal diz respeito ao cultivo 

do solo para a produção de vegetais e a criação e tratamento de animais.  

• Prestação de serviços  

Estão incluídas nesse setor as empresas cujas atividades estão focadas no 

oferecimento de trabalho ao consumidor, como é o caso de uma lavanderia, oficina 

mecânica ou escola infantil, por exemplo.  

Nossa empresa vai atuar no ramo: 

 

 

 

 

Forma jurídica  

O primeiro passo para que uma empresa exista é a sua constituição. Para 

tanto, é necessário definir qual a sua forma jurídica. A forma jurídica determina a 

maneira pela qual a empresa será tratada pela lei, bem como o seu relacionamento 

jurídico com terceiros.  

• Sociedade simples  

A sociedade simples é aquela constituída por pessoas que reciprocamente 

se obrigam a contribuir com bens ou serviços, para o exercício de atividade econô-

mica e a partilha, entre si, dos resultados. 

• Sociedade empresária  
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A sociedade empresária é aquela que exerce profissionalmente atividade 

econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, cons-

tituindo elemento de empresa, devendo inscrever-se na junta comercial.  

• Empresário  

É aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada pa-

ra a produção ou circulação de bens ou de serviços, ou melhor, é a pessoa física, 

individualmente considerada, sendo obrigatória a sua inscrição na junta comercial. A 

característica fundamental dessa forma jurídica é o fato de que o patrimônio particu-

lar do proprietário confunde-se com o da empresa. A conseqüência é que as dívidas 

da empresa podem ser cobradas da pessoa física.  

• Cooperativa de produção  

É uma sociedade simples em que o lucro é dividido por todos os cooperados 

conforme sua participação e não conforme o número de cotas que cada um tem.  

 

Enquadramento tributário  

Basicamente, a pequena empresa utiliza-se do regime SIMPLES ou do re-

gime normal para o cálculo e o recolhimento dos impostos devidos em nível federal. 

Encaixam-se no regime normal as empresas que fazem o recolhimento de impostos 

da forma tradicional, ou seja, cumprem todos os requisitos previstos em lei para ca-

da imposto existente. Já o regime simples é para as empresas que irão se beneficiar 

da redução da carga tributária na qual os recolhimentos dos impostos são realizados 

de forma unificada e simplificada. O enquadramento no SIMPLES está sujeito à 

aprovação da receita federal, considerando critérios como ramo de atividade e a es-

timativa de faturamento anual da empresa. Além dos tributos federais, são devidos 

impostos e contribuições para o governo estadual (ICMS) e municipal (ISS).  

 

Contrato social 

No caso de uma sociedade o principal documento é o “contrato social” e se 

for sociedade é a “declaração de firma individual” no caso de firma individual.  

O documento estabelece norma de relacionamento entre os sócios e a soci-

edade, e entre a empresa e terceiros, além de determinarem direitos e obrigações 

aos proprietários, com validade apenas quando devidamente registrado. 
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Capital social  

O capital social é representado por todos os recursos, como dinheiro, equi-

pamentos e ferramentas, entre outros, que são colocados pelos cooperados para a 

montagem do negócio. Ao elaborar o plano financeiro do empreendimento é possível 

saber o total do capital a ser aplicado. Caso você escolha ter uma sociedade, é pre-

ciso que você determine o valor do capital investido por cada um dos sócios e o seu 

percentual.  

 

Dados de identificação  

Nesta etapa, deve-se informar o nome da empresa e o número de inscrição 

no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, caso o negócio já esteja regis-

trado, caso contrário deve ser apresentado o número do CPF dos participantes. 

SÓCIO CPF CARGO COTAS (%) 

    

    

    

    

 

Apresentação do empreendimento  

Esta é a parte do plano de negócios que identifica o negócio da empresa, ele 

é dividido em dados do negócio, setor de atividades, forma jurídica, enquadramento 

tributário e capital social.  

Nome fantasia (aquele que ficará na placa da entrada da empresa) :  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Razão social (nome legal da empresa) :  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Forma jurídica: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enquadramento tributário:  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Localização:  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Plano de marketing  

 De acordo com DORNELAS (2008), o “Marketing é o processo de planeja-

mento de uma organização que busca realizar trocas com o cliente.” 

O plano de marketing busca orientar os processos decisórios do relacionamento da 

empresa com os agentes do setor de sua atuação. No plano de marketing é neces-

sário descrever os principais produtos da empresa, estudar os clientes, estudar os 

concorrentes, estudar os fornecedores, definir as estratégias promocionais e definir 

a estrutura de comercialização.  

 

Descrição dos produtos 

É importante fazer uma breve descrição dos principais produtos que serão 

produzidos e vendidos pela empresa. Informe quais as linhas de produtos especifi-

cando suas principais características. A qualidade de um produto é aquela percebida 

pelo consumidor. Na hora de melhorar um produto ou um serviço, pense sempre no 

ponto de vista do cliente. 

 

 Análise dos clientes  

Esta é uma etapa fundamental na elaboração do plano de negócios, já que 

os clientes se constituem no motor dos negócios. Os clientes não compram apenas 

os produtos, mas soluções para algo que precisam ou desejam. Na hora de montar 

uma empresa essas soluções devem ser identificadas e bem conhecidas. Para isso 

devem seguir alguns passos:  

• Identificar as características gerais dos clientes.  

Se forem pessoas físicas, determinar a faixa etária, o sexo predominante, o 

tamanho da família, o tipo de atividade profissional, a renda, o local de moradia e a 

escolaridade dos potenciais clientes. Se forem pessoas jurídicas, determinar o ramo 

de atuação, seus principais produtos ou serviços, número de funcionários, imagem 

no mercado e localização.  

• Identificar os interesses e comportamentos dos clientes.  

Como por exemplo, determinar com que freqüência eles compram o tipo de 

produto de sua empresa, onde costumam comprar, o preço que pagam, a qualidade 
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dos produtos que elas aceitam, o prazo de entrega 

tolerado, o prazo de pagamento preferido e o tipo de 

atendimento recebido.  

• Identificar onde estão os clientes poten-

ciais.  

Para isso é necessário saber qual o tama-

nho do mercado em que a nova empresa irá atuar e 

se a empresa será encontrada com facilidade pelos 

clientes. Uma empresa é viável quando tem um nú-

mero suficiente de clientes com poder de compra 

necessário para gerar vendas que cubram todas as 

despesas e ainda se obtenha lucro.   

Existem diversas técnicas para conhecer 

melhor o mercado consumidor. Essas técnicas vão 

desde a aplicação de questionários e entrevistas a 

conversas informais com os potenciais clientes e a 

observação dos concorrentes. 

 

Análise dos concorrentes  

A observação do comportamento da concor-

rência pode fornecer dicas importantes do setor de 

atuação da nova empresa. Procure identificar os 

principais concorrentes e se for possível visite-os e 

examine seus pontos fortes e fracos. Os concorren-

tes são as empresas que atuam no mesmo ramo de 

atividade que a sua empresa e que atendem ao 

mesmo tipo de clientes. Após fazer o estudo das 

concorrentes deverá ser analisado se seu negócio 

tem condição de competir com os outros que já es-

tão há mais tempo no mercado, se tem condição de 

dar um atendimento as pessoas que passarem a ser 

INSPIRE-SE! 

 Uma cabeleireira se trans-

formou em Empreendedora 

de Alto Impacto começan-

do  

com o que ela mais conhe-

cia: cabelo. Quando Heloí-

sa Helena Assis (a Zica) 

descobriu que mulheres 

com cabelo crespo (como 

ela) não tinham acesso a 

produtos de qualidade para 

seus cabelos no Brasil. Ela 

decidiu então aproveitar a 

sua experiência como ca-

beleireira para desenvolver 

um produto patenteado que 

controla e amacia os ca-

chos. Pouco tempo depois, 

Heloísa e seus sócios Ro-

gério, Leila e Jair abriram 

o primeiro salão do Institu-

to Beleza Natural, em 

1993. Sucesso imediato, o 

Instituto rapidamente cres-

ceu e hoje tem 13 salões no 

Rio de Janeiro, Espírito 

Santo e Bahia, e planeja 

abrir a primeira filial em 

São Paulo. O Beleza Natu-

ral emprega mais de 1.300 

pessoas, e cada salão aten-

de até 70 mil clientes por 

mês, com até 40 atendi-

mentos simultâneos através 

do seu processo de sete 

passos. Claramente, porque 

era representante do seu 

próprio público-alvo, Helo-

ísa conseguiu desenvolver 

um produto que atendesse 

as necessidades dos con-

sumidores por muitos anos 

e, assim, proporcionar a 

base para o sucesso do Be-

leza Natural.  
FONTE: 

<http://www.economia.esalq.usp.

br/intranet/uploadfiles/4907.pdf> 

Acesso em 02/12/2014. 
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seus clientes, saber se o mercado comporta uma nova empresa também é importan-

te.  

 

 QUALIDADE PREÇO CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 

LOCALIZAÇÃO ATENDIMENTO SERVIÇOS 

AOS 

CLIENTES 

GARANTIAS 

OFERECIDAS 

CONCORRENTE 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

CONCORRENTE 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

SUA EMPRESA  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

FONTE: ROSA (2007) 

 

 

Análise dos fornecedores  

Antes de montar um negócio é preciso identificar os potenciais fornecedores 

de equipamentos, ferramentas, móveis, utensílios, matéria-prima, embalagens, mer-

cadorias e serviços. Deve-se procurar entrar em contato com estes fornecedores e 

mantê-los em um cadastro atualizado. Devem ser realizadas pesquisas tais como: 

preço, qualidade, condições de pagamento e o prazo médio de entrega. Mais tarde, 

essas informações serão úteis para determinar o investimento inicial e as despesas 

do negócio. Para obter um bom relacionamento com os fornecedores é importante 

pensar a longo prazo. É preciso ter um fluxo constante (ainda que pequeno) de 

compras e pagamentos em dia. É importante selecionar fornecedores confiáveis e 

que atendam as necessidades da organização, pois, a troca de fornecedores duran-

te um processo operacional, normalmente, prejudica os resultados.  

 



55 

 

 

MOTIVAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO 

 

ORDEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A 
SEREM ADQUIRIDOS 
(MATÉRIAS-PRIMAS, INSUMOS, 
MERCADORIAS E SERVIÇOS 

NOME DO 
FORNECEDOR  

PREÇO CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 

PRAZO DE 
ENTREGA 

LOCALIZAÇÃO (ESTADO 
E/OU MUNICÍPIO) 

 

1 

 

 

 

 

      

 

2 

 

 

 

 

      

 

 

 

3 

 

 

      

4 

 

 

 

 

      

FONTE: ROSA (2007) 

 

 

Resumindo: 

Empresas Concorrentes Pontos Fortes Pontos Fracos 

   

   

   

   

   

 

 

Promoções do empreendimento  

Define-se promoção como sendo toda ação que tem como objetivo apresen-

tar, informar, convencer ou lembrar os clientes de consumir os seus produtos e não 

os dos seus concorrentes. Entre as estratégias que podem ser utilizadas pode-se 

citar:  

• Propaganda em rádio, em jornais e em revistas.  



56 

 

 

MOTIVAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO 

 

• Amostras grátis dos produtos.  

• Mala direta, folhetos e cartões de visita.  

• Catálogos de produtos.  

• Brindes e sorteios de prêmios.  

• Descontos de acordo com os volumes de compras.  

• Participação em feiras e eventos.  

É importante determinar de que maneira você irá divulgar os seus produtos, 

pois todas as formas de divulgação implicam em custos. Deve-se levar em conta o 

retorno que essa estratégia trará, seja na imagem do negócio, no aumento da clien-

tela ou no acréscimo de receita para a empresa. Existem diversos tipos de divulga-

ção. Use a criatividade para encontrar as melhores maneiras de divulgar a empresa 

ou, então, observe o que seus concorrentes fazem.  

 

 

Estrutura de comercialização  

A estrutura de comercialização trata da forma como seus produtos vão che-

gar aos seus clientes. A organização pode adotar uma série de canais para isso, 

como vendedores internos e externos ou representantes de venda.  

 

 

Plano Operacional  

O plano operacional vai permitir escolher uma localização adequada da em-

presa, o desenho de sua estrutura física, decidir sobre sua capacidade de produção, 

escolher os processos operacionais na produção e a necessidade de pessoal em 

termos de quantidade e qualificação.  

 

 

Localização  

Deve-se identificar qual a melhor localização para a instalação do negócio e 

justificar os motivos da escolha desse local. A definição do ponto está diretamente 

relacionada com o seu ramo de atividade. Um bom ponto comercial é aquele que ge-

ra resultados e um volume razoável de vendas, já um bom ponto industrial deve le-
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var em consideração a estrutura e proximidade do mercado de matéria prima ou de 

consumo. Por isso, a localização é fundamental para o sucesso do negócio.  

 

 

Layout  

O layout é a organização física do negócio, nessa seção são definidas as 

distribuições dos diversos setores da empresa, como a posição do maquinário, esto-

que, escritório e laboratório em uma indústria ou as gôndolas, vitrines, prateleiras e 

móveis em um comércio. Também é feita a distribuição das pessoas no espaço dis-

ponível. Um bom arranjo físico traz uma série de benefícios, como por exemplo:  

• O aumento da produtividade.  

• Diminuição do desperdício e do retrabalho.  

• Maior facilidade na localização dos produtos pelos clientes na área de vendas.  

• Melhoria na comunicação entre os setores e as pessoas.  

Este espaço é para você desenhar o layout de sua empresa, distribuindo nas 

áreas  os equipamentos, os móveis e as pessoas.  
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Capacidade produtiva e comercial  

É importante estimar a capacidade instalada da empresa, ou seja, qual sua 

capacidade de produção ou quantos clientes podem ser atendidos com a estrutura 

planejada. Para fazer esta estimativa deve-se levar em consideração, o volume de 

produção e o volume de vendas que se deseja colocar no mercado em um dado pe-

ríodo de tempo e assim determinar as necessidades das instalações e dos maquiná-

rios. Também deve ser levada em consideração a sua disponibilidade financeira e a 

forma como entram as matérias primas e saem os produtos. Outro aspecto importan-

te são as oscilações que o mercado sofre em relação a datas específicas para a 

compra dos seus produtos.  

 

Processos de produção e comercialização  

Como será o funcionamento da organização. As várias atividades do negócio 

devem ser descritas, etapa por etapa. Como se dará a fabricação dos produtos, a 

venda de mercadorias, a prestação dos serviços e, até mesmo, as rotinas adminis-

trativas. Identifique que trabalhos serão realizados, quais serão os responsáveis, as-

sim como os materiais e equipamentos necessários. Para isso, você mesmo poderá 

elaborar um roteiro com tais informações.  

 

 

Necessidade de pessoal 

É necessário que se faça uma projeção de todo o pessoal necessário para o 

negócio funcionar. Esse item inclui todas as pessoas que trabalharão na empresa 

como associados ou contratadas.  

 

Plano financeiro  

O plano financeiro cuida do investimento total, dos investimentos fixos e do 

investimento financeiro, trata do ponto de equilíbrio e da lucratividade.  

Investimentos fixos  

O investimento fixo corresponde a todos os bens que são comprados para 

que o negócio possa funcionar de maneira apropriada, como os gastos com obras e 
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reformas, as máquinas os equipamentos, móveis e utensílios, casas, lotes, galpões 

a serem adquiridos, explicitando as quantidades necessárias, os valores de cada 

item, bem como o total a ser desembolsado.  

 

Item Descrição Qtde Valor unitário 

(R$) 

Total 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Subtotal     

 

 

Investimentos financeiros  

Os investimentos financeiros são aqueles destinados à formação de capital 

de giro para o negócio. O capital de giro é o valor de recursos em dinheiro necessá-

rio para o funcionamento normal da organização, compreendendo a compra de ma-

térias-primas ou mercadorias, financiamento das vendas, pagamento de salários e 

demais despesas.  

 

Capital de giro inicial  

O capital de giro é um valor em dinheiro que toda empresa precisa ter dispo-

nível para cobrir os custos até que as contas a receber comecem a entrar no caixa. 

Referem-se ao aluguel do mês, pró-labore, salários e encargos, aluguel, telefone, 
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luz, honorários do contador, material de limpeza, estoque. O estoque inicial é com-

posto por todos os materiais necessários para a produção e a distribuição dos produ-

tos, como por exemplo, a matéria-prima, as embalagens, as etiquetas e as caixas de 

transporte.  

Item Descrição Valor (R$) 

1.   

2.   

3.   

Subtotal   

 

 

Investimentos pré-operacionais  

Estão incluídos aqui todos os gastos realizados antes que o negócio abra as 

portas e comece a faturar, ou seja, são gastos que o empreendedor efetua antes de 

sua empresa começar a funcionar. Podem ser considerados investimentos pré-

operacionais: despesas com reforma do imóvel e as taxas de registro da empresa, 

gastos com a elaboração de questionários. 

 

Despesas pré-operacionais 

Item Descrição Valor (R$) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Subtotal   

  

 

Investimento total  

Uma vez feita a estimativa dos valores para os investimentos fixos, financei-

ros e pré-operacionais, pode-se obter o total a ser investido no negócio. Nessa eta-

pa, você irá determinar o total de recursos que deve ser investido para que a empre-
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sa comece a funcionar. Essa é a hora de pensar em como e onde você irá buscar 

esses recursos para iniciar ou ampliar seu negócio. Deve-se saber qual a disposição 

de recursos próprios e se vai haver necessidade de recursos de terceiros. Caso 

houver necessidade de financiamento bancário, procurar saber quais são as linhas 

de crédito para cooperativas. O gerente do banco poderá dar orientações sobre o 

que pode ser financiado, até quanto, o valor dos juros, a carência e o prazo de pa-

gamento, a documentação e as garantias exigidas.  

Com essas informações em mãos verifique se o negócio estará apto a aten-

der todas as condições exigidas e, principalmente, se ele irá gerar resultados que 

possibilitem a quitação do financiamento. Caso contrário, busque novas alternativas, 

mesmo que, para isso, tenha que adiar a abertura do negócio ou iniciar um empre-

endimento menor do que o planejado.  

 

 

Investimento inicial  

Descrição Valor (R$) 

a. Despesas prè-operacionais  

b. Investimento fixo  

c. Capital de giro  

Total  

 

 

Faturamento mensal da empresa  

É considerada uma das etapas mais difíceis do plano de negócios, princi-

palmente se o negócio ainda não foi iniciado. Uma forma de estimar o quanto a em-

presa deverá faturar por mês é multiplicar a quantidade de produtos a serem ofere-

cidos pelo seu preço de venda, baseado nas informações de mercado. Para fazer 

isso é necessário considerar o preço praticado pelos concorrentes diretos, o valor 

que os seus potenciais clientes estão dispostos a pagar e o custo de produção e 

comercialização do produto. As previsões de vendas devem ser baseadas na avalia-

ção do potencial do mercado que a empresa irá atuar e na sua capacidade de pro-

dução. As estimativas de faturamento devem ser feitas para um período de, pelo 
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menos, 12 meses. Deve haver cautela ao projetar as receitas e verificar se existem 

épocas em que as vendas aumentam ou diminuem como no natal ou nas férias es-

colares, por exemplo.  

Produto/serviço Qtde estimativa 

de vendas 

Preço de venda 

unitário (R$) 

Faturamento total 

(R$) 

    

    

    

    

    

    

Total    

 

 

Custos com materiais  

Nessa etapa é calculado o custo com a matéria-prima e a embalagem para 

cada unidade fabricada. Estes são custos variáveis numa empresa industrial, assim 

como as mercadorias nas atividades comerciais, pois variam de acordo com o volu-

me produzido ou vendido. 

 

Discriminação Qtde Custo unitário 

(R$) 

Custo total (R$) 

    

    

    

    

 

 

Custo dos produtos vendidos e/ou materiais 

Representa o custo efetivamente realizado com a venda de mercadorias ou 

com materiais empregados na prestação de serviços/fabricação. O custo dos produ-

tos vendidos representa o valor que deverá ser baixado dos estoques da empresa 
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pela sua venda efetiva. Para calculá-lo, basta multiplicar a quantidade estimada de 

produtos a serem vendidos pelo seu custo de fabricação ou de aquisição.  

Produto/serviço Estimativa de 

vendas (unid) 

Custo unit 

mat/aquisição (R$) 

CMV (R$) 

    

    

    

    

    

    

    

    

Total    

 

 

Estimativa do custo de comercialização  

Esta etapa se refere aos gastos com impostos e comissões a vendedores. 

Esse tipo de despesa incide diretamente sobre as vendas. Para calculá-los, basta 

aplicar, sobre o total das vendas previstas, o percentual dos impostos e das comis-

sões a serem pagas.  

Descrição % impos-

tos 

Faturamento Custo total (R$) 

1. Impostos    

Simples    

ISS    

Subtotal 1    

2. Gastos com vendas    

Propaganda    

Subtotal 2    

TOTAL (subtotal 1+2)    
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Custos com mão-de-obra  

Caso haja contratação deverá ser definido quantas pessoas serão contrata-

das para realizar as diversas atividades do negócio. Pesquise e determine quanto 

cada empregado receberá mensalmente.   

Não se deve esquecer de que, além dos salários, deve ser considerado o 

custo com encargos sociais (FGTS, férias, 13º salário, INSS, horas-extras e aviso 

prévio, entre outros), assim, sobre o total de salários, você deve aplicar o percentual 

relativo aos encargos sociais. Com um contabilista procure informar-se dos encargos 

sociais a que o negócio está sujeito. Pesquise junto ao sindicato patronal se obtêm o 

valor do piso salarial dos empregados.  

 

Função Nº Salário(R$) Total salários(R$) 

    

    

    

Total dos salários  

Encargos sociais (45%)  

Total do custo com mão-de-obra  

 

 

Custos com a depreciação dos bens  

A depreciação é o reconhecimento da perda de valor pelo uso ou pela obso-

lescência do investimento fixo da empresa. As máquinas, equipamentos e ferramen-

tas utilizados na produção vão se desgastando ou tornando-se ultrapassados com o 

passar dos anos, fazendo com que seja necessária sua reposição. Essa perda do 

valor dos bens pelo uso é chamada de depreciação. Para calcular a depreciação, 

primeiro devem-se relacionar as máquinas, equipamentos, ferramentas e utensílios 

utilizados e determinar o tempo médio de vida útil (em anos) de cada um deles. Em 

seguida, dividir o valor do bem pela sua vida útil em anos para saber o valor anual 

da depreciação e por fim dividir o custo anual por doze, para obter a depreciação 

mensal do bem. É interessante fazer uma reserva financeira para a troca do bem 
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após o término de sua vida útil. Em geral se usam os seguintes prazos para determi-

nar o tempo de vida útil dos equipamentos:  

• Imóveis 25 anos.   

• Máquina 10 anos.  

• Equipamentos 5 anos.  

• Móveis e utensílios 10 anos.  

• Veículos 5 anos.  

• Computadores 3 anos.  

 

FÓRMULA 

Em valor (R$): valor do bem 

                        vida útil 

Em percentual: valor do bem (100%) 

                     vida útil 

 

 

Ativos fixos Valor do bem Vida útil em 

anos 

Depreciação 

anual (R$) 

Depreciação 

mensal (R$) 

     

     

     

     

     

     

Total     

 

 

Custos fixos mensais  

Os custos fixos são todos os gastos que não se alteram em função do volu-

me de produção ou da quantidade vendida em um determinado período. Por exem-

plo, despesas de aluguel, energia e salários, permanecerão constantes independen-

temente da quantidade que se está produzindo. O valor da depreciação mensal das 

máquinas e equipamentos também entra como custo fixo.  
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Item  Descrição Valor mensal (R$) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

Total   

 

Demonstrativos de resultados  

Após reunir as informações sobre as estimativas de faturamento e o total 

dos custos, sejam eles fixos ou variáveis, é possível prever o resultado da empresa, 

verificando se ela possivelmente irá operar com lucro ou prejuízo.  

Demonstrativo de resultados – mensal 

Discriminação Valor total (R$) 

1. Receita bruta de vendas  

2. (-) Deduções  

3. Receita líquida de vendas  

4. (-) Custo das mercadorias vendidas  

5. Margem de contribuição  

6. (-) Despesas operacionais  

6.1 Despesas administrativas  

6.2 Despesas de vendas e marketing  

6.3 Despesas gerais  

6. 4 Depreciação acumulada  

7. Resultado operacional  

8. Receitas financeiras  

9. (-) Juros de financiamento  

10. Resultado antes do IR  

11. (-) IR  

12. Lucro Líquido  
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Indicadores de viabilidade 

 

Ponto de equilíbrio  

O ponto de equilíbrio representa quantas unidades de um determinado pro-

duto precisa ser vendida para pagar todos os custos da empresa em um determina-

do período. Devem-se concentrar todos os seus esforços para que o empreendimen-

to ultrapasse o ponto de equilíbrio, pois, somente assim, você irá obter lucro.  

 

FÓRMULA: Custo fixo total 

  Indice da MC*   * Margem de contribuição  

 

Lucratividade  

É um indicador que mede o lucro líquido em relação às vendas. É um dos 

principais indicadores econômicos das empresas, pois está relacionado diretamente 

à competitividade. Se a empresa possui uma boa lucratividade, ela apresentará uma 

maior capacidade de competir.  

FÓRMULA: Lucro líquido x 100 

  Receita total 

 

Rentabilidade  

É um indicador de atratividade dos negócios, pois mede o retorno do capital 

investido aos sócios. É obtido sob a forma de percentual por unidade de tempo, que 

pode ser mensal ou anual. É calculado dividindo-se o lucro líquido pelo investimento 

total.  

FÓRMULA: Lucro líquido          x 100 

           Investimento total 

 

Prazo de retorno do investimento  

Assim como a rentabilidade, também é um indicador de atratividade. Indica o 

tempo necessário para que o empreendedor recupere o que investiu no seu negócio.  

FÓRMULA: Investimento total 

          Lucro líquido  
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PARA REFLETIR! 

 

O CARPINTEIRO 

 

Um velho carpinteiro estava para se aposentar. Ele contou a seu chefe os seus pla-

nos de largar o serviço de carpintaria e de construção de casas e viver uma vida 

mais calma com sua família. Claro que ele sentiria falta do pagamento mensal, mas 

ele necessitava da aposentadoria. 

O dono da empresa sentiu em saber que perderia um de seus melhores emprega-

dos e pediu a ele que construísse uma ultima casa como um favor especial. O car-

pinteiro consentiu, mas com o tempo era fácil ver que seus pensamentos e seu co-

ração não estavam no trabalho. Ele não se empenhou no serviço e se utilizou mão 

de obra e matérias primas de qualidade inferior. Foi uma maneira lamentável de en-

cerrar sua carreira. Quando o carpinteiro terminou seu trabalho, o construtor veio 

inspecionar a casa e entregou a chave da porta ao carpinteiro. "Esta é a sua casa", 

ele disse, "meu presente a você." 

Autor desconhecido. 

 

 

 

Agora que você sabe um pouco mais sobre empreendedorismo, está 

convidado a responder o questionário, verificando se está pronto para 

empreender. 

Vamos lá? Seja sincero, ele interessa muito a você. 

ATIVIDADE FINAL 

 
 

TESTE VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA EMPREENDER? 

 
1. Qual é o seu sonho? Você é capaz de dizer o que pretende ser daqui a 10 

ou 20 anos? 
a) Sim 
b) Não sei 
c) Não pensei no assunto 
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2. Você está disposto a colocar toda a sua energia para realizar o seu so-
nho? 

a) Sim 
b) Não sei 
c) Não pensei no assunto 
 
3. Não seria melhor você ser empregado do que se arriscar numa empresa 

sua? 
a) Não; sei que quero ser empreendedor. 
b) Não sei. 
c) Não pensei no assunto. 
 
4. Você acha que, apesar de suas ideias serem boas, os outros sempre fa-

zem melhor? 
a) Não; eu confio nas minhas ideias. 
b) Sim, acho que os outros se saem melhor. 
c) Não pensei no assunto. 
 
5. Quando faltar alguém com quem você possa dividir, acha que será capaz 

de pensar e agir sozinho? 
a) Sim. 
b) Não. 
c) Não pensei no assunto. 
 

7) Mesmo diante do erro (que é a maior fonte de aprendizado do empreende-
dor), o empreendedor muitas vezes tem que continuar, até conseguir alcançar 
os seus objetivos. Você sabe que muita perseverança lhe será exigida? 

a) Sim. 
b) Não. 
c) Não pensei no assunto. 
 
8) Você se sente capaz de fazer as perguntas pertinentes? 
a) Sim. 
b) Não. 
c) Não pensei no assunto. 
 
9) Faça um mergulho no seu ego, ouça o seu coração. Sua ideia de negócio tem 

algo a ver com seu sonho? Irá, de alguma forma, contribuir para sua realiza-
ção pessoal? 

a) Sim. 
b) Minha ideia de negócio não tem a ver com o meu sonho. 
c) Acho que sonho e negócio são coisas diferentes. 
d) Nunca pensei no assunto. 
10)  Reflita sobre suas ações: você tem feito alguma coisa na direção de realizar 

o seu sonho? 
a) Eu tenho feito esforços para realizar meu sonho. 
b) Não tenho feito nada nesse sentido. 
c) Não pensei no assunto. 
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11)  Sobre sua ideia específica: o que você sabe sobre o ramo em que pretende 

atuar? Você lê a respeito, é bem informado? 
a) Sim. 
b) Não estou muito informado. 
c) Não pensei no assunto. 
 
12)  Você já refletiu sobre o dia-a-dia da vida de um empreendedor? Algumas si-

tuações que compõem esse cotidiano o deixaram intranquilo, insatisfeito? 
a) Ainda não imaginei algo que me desagrade a ponto de me desanimar. 
b) Trabalho exaustivo para renda incerta. 
c) Renda irregular. 
d) Risco. 
e) Retorno financeiro a longo prazo. 
f) Convivência com situações indefinidas. 
g) Dependência de fatores não controláveis, como políticas do governo, contin-

gências de mercado, etc. 
h) Não pensei no assunto. 
 
13)  Você está copiando a ideia de alguém, mas acrescentando algo de diferente? 
a) Sim. 
b) Não, estou só copiando. 
c) Não pensei no assunto. 

 
14)  Você é capaz de dizer por que sua ideia irá atrair as pessoas? 
a) Sim. 
b) Não. 
c) Não pensei no assunto. 
 
15)  Você sabe quais empresas estão na mesma área de atuação de sua ideia? 

Sabe dizer qual a rentabilidade do setor? Qual a tecnologia empregada? 
a) Sim. 
b) Não. 
c) Não pensei no assunto. 

 
VOCÊ E A SUA CAPACIDADE DE AGARRAR A IDEIA 
16)  Você domina a tecnologia envolvida ou tem acesso a ela? 
a) Sim. 
b) Parcialmente. 
c) Não. 
d) Não pensei no assunto. 
 
17)  Você conhece muito bem o negócio como um todo (clientes, concorrência, 

tendências, características) ou somente a tecnologia do produto ou serviço? 
a) Sim, conheço a tecnologia e também o negócio como um todo. 
b) Parcialmente. 
c) Conheço somente a tecnologia. 
d) Não pensei no assunto. 
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18)  Você é capaz de transformar sua ideia em produto ou serviço? Ou seja, es-

pecificar, projetar, fabricar, testar (se for um produto), dominar a tecnologia 
e/ou metodologia (se for um serviço)? 

a) Sim. 
b) Parcialmente. 
c) Não. 
d) Não pensei no assunto. 
 
19)  Conhece o ciclo de vida do produto ou serviço? (Você pode estar entrando 

em uma área que esteja em declínio). 
a) Sim. 
b) Não. 
c) Não pensei no assunto. 
 
20)  Você sabe de que recursos necessita (tecnologia, inteligência, competência, 

capital)? Tem acesso a eles? Já identificou a fonte dos recursos financeiros 
de que necessita? 

a) Sim. 
b) Não.  
c) Não pensei no assunto. 
 
21)  Você se interessa mais pelo que existe ou pelo que ainda não existe, mas 

pode ser criado? 
a) Eu me interesso pelo novo, pelo que não existe. 
b) Eu me interesso somente pelo que já existe. 
c) Não pensei no assunto. 

 
22)  Pensou em fazer um Plano de Negócios? 
a) Sim. 
b) Não. 
 
23)  Você já formou uma rede de relações (pessoas, feiras, publicações, entida-

des de classe, etc.) na área em que vai atuar? 
a) Sim. 
b) Não. 
c) Não pensei no assunto. 
 
24)  Você já estabeleceu uma estratégia para atrair as pessoas de que precisa no 

seu negócio e conseguir meios para contratá-las? 
a) Sim. 
b) Não. 
c) Não pensei no assunto. 
 
25)  Você tem os meios para adquirir a tecnologia necessária? 
a) Sim. 
b) Não. 
c) Não pensei no assunto. 
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26)  Você tem condições de buscar os recursos financeiros necessários ao inves-

timento, lançamento e a operação inicial? 
a) Sim. 
b) Não.  
c) Não pensei no assunto. 

 
27)  Você já botou uma estratégia para comunicar a existência do seu produ-

to/serviço e atrair a clientela? 
a) Sim. 
b) Não. 
c) Não pensei no assunto. 

 
Você e sua capacidade de gerenciar os recursos necessários 

28)  Você (ou sua equipe) tem experiência na gestão de negócios? 
a) Sim. 
b) Não. 
c) Não pensei no assunto. 
 
29)  Você tem habilidades para lidar com pessoas? É capaz de motivar pessoas 

para que o ajudem a realizar seu sonho? 
a) Sim. 
b) Parcialmente. 
c) Não. 
d) Não pensei no assunto. 

 
30)  Você sabe organizar o setor de produção, de vendas, de finanças? 
a) Sim. 
b) Parcialmente. 
c) Não. 
d) Não pensei no assunto. 

 
31)  Você sabe o que é importante na gestão financeira? 
a) Sim. 
b) Parcialmente. 
c) Não. 
d) Não pensei no assunto. 

 
32)  Você já imaginou como a concorrência irá recebe-lo? Já imaginou o que irá 

fazer para conquistar e garantir seu lugar no mercado? 
a) Sim. 
b) Parcialmente. 
c) Não. 
d) Não pensei no assunto. 

 
33)  Você se sente capaz de “ler” as tendências, o ciclo de vida do mercado e do 

produto? E de vislumbrar as mudanças significativas no mercado nos próxi-
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mos anos (produto, clientes, preços, atendimento, comercialização, distribui-
ção)? 

a) Sim. 
b) Parcialmente. 
c) Não. 
d) Não pensei no assunto. 

  
Resposta do teste 

 As respostas da letra “a” valem um ponto. As outras não pontuam. 

 Se você não escolheu a letra “a” para responder a todas as perguntas, não 

desanime: nenhum empreendedor que está na fase inicial de desenvolvimento 

da sua ideia alcança todos os pontos. O que fazer? Cada pergunta sugere algo a 

ser aprendido – sua tarefa será buscar as respostas. 

 Trabalhe e volte sempre a este teste. Ninguém, a não ser você mesmo, po-

derá decidir se chegou o momento de abrir sua empresa. 

 Lembre-se: qualquer pessoa pode abrir um negócio. Ser empreendedor de 

sucesso não é algo reservado apenas a quem tem condições genéticas favorá-

veis. Mas uma coisa é essencial: que você tenha um sonho e que o seu projeto 

de negócio de alguma forma o ajude a realizar esse sonho. 

Fonte: extraído de DOLABELA, Fernando. O segredo de Luisa. Uma ideia, uma paixão e um plano 
de negócios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. 1ª ed. Rio de Janeiro: Sextante, 
2008. 
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