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PARTE 1  INTRODUÇÃO AO 
EMPREENDEDORISMO 

silenciosa, que será para  o século 21 mais do 
que a revolução industrial foi para o século 
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 New Venture Creation, Irwin, Boston, USA 

 

Aspectos que contribuem para a atual 
importância do empreendedorismo 

mundo / crises econômicas; 

Mudanças nas empresas  racionalização dos 
processos, fusões e aquisições, terceirização 

Novos conceitos de empregabilidade - 
cooperado, terceirizado, prestadores de serviço 
autônomos 

 

Mais de 95% das empresas brasileiras são micro 
ou pequenas empresas 

Comportamento empreendedor 

Perfil empreendedor (caracterísitcas inatas) 

x  

Comportamento empreendedor (atitudes) 

 

Uma definição de empreendedor: Alguém que 
no processo de construção de uma visão, 
estabelece um negócio, objetivando lucro e 
crescimento, apresentando um 
comportamento inovador e adotando uma 

(GIMENEZ; SUNSIN, 2001). 

 



E você? Tem orientação para o empreendedorismo? 

Existe um teste, utilizado no mundo todo para avaliar a 
orientação empreendedora do indivíduo.  
 

O teste CEI  Carland Entrepreneurial Index (CARLAND, 
CARLAND; HOY, 1992) é resultado de extensa pesquisa 
sobre empreendedorismo realizada pelos autores, com base 
em estudos sobre a área desde a década de 1950.  
 

Os autores do teste concluiram que o empreendedorismo é 
uma função de  quatro elementos:  

(i) traços de personalidade (motivações e criatividade)  

(ii) propensão à inovação 

(iii) propensão ao risco  

(iv) postura estratégica.  

E você? Tem orientação para o empreendedorismo? 

A maior ou menor presença desses elementos, em um 
indivíduo, o colocarão, segundo a escala do CEI, entre os 
valores de 0 a 33 pontos, contidos em três faixas:  

MicroEmpreendedor  

 

Macro-Empreendedor  

 

 

Vamos fazer o teste? 

Origem e conceitos de empreendedorismo (GIMENEZ; 

SUNSIN, 2001). 

 Para o economista Joseph Schumpeter a figura do 
empreendedor está ligada à inovação (destruição 
criadora). A inovação, típica do ato de empreender, é 
considerada o motor do capitalismo 
 
Drucker (1986) também enfatiza a inovação, destacando 

 
- Segundo o autor o processo de inovação pode e deve 
ser praticado como um exercício (Aprender a inovar) 

 
Para outros, como o psicólogo David McClelland, o 
empreendedorismo relaciona-se à diversas 
características comportamentais. 
 
 
 

A pesquisa de McClelland (GIMENEZ; SUNSIN, 2001). 

 
McClelland realizou pesquisa com empresários com 

característico entre empreendedores de sucesso 

 

Pesquisa durou três anos e abrangeu 34 paises 

 

Resultado: não existe diferença significativa entre 
características de perfil  entre empresários de 
sucesso e os que fracassam;  

 

Porém os bens sucedidos possuem características 
comportamentais distintas.  



A pesquisa de McClelland 

Características comportamentais verificadas nos 
empresários de sucesso: 
 
Busca de oportunidades e iniciativa; 
Assume riscos moderados; 
Exigência de qualidade e eficiência; 
Persistência e comprometimento; 
Estabelecimento de metas (Mensuráveis, Especificas, 
Temporais, atingíveis); 
Planejamento e monitoramento sistemáticos; 
Constante busca de informações; 
Poder de persuasão e formação de rede de contatos 
(networking); 
Independência e auto-confiança. 
 

O empreendedor 

Alguém que no processo de construção de 
uma visão, estabelece um negócio, 
objetivando lucro e crescimento, 
apresentando um comportamento inovador e 
adotando uma postura estratégica. 

 

 
Conceito oriundo da fusão de diversas correntes de 

pensamento (GIMENEZ; SUNSIN, 2001).  

 

Quais são os motivos para se iniciar um 
novo negócio? 
 

Aumentar a renda 

Sair da rotina 

Vontade de ser o próprio patrão 

Provar que é capaz 

Desenvolver algo que traga benefícios próprios 
e sociais 
 

 

...E O QUE MAIS? 

Fatores inibidores do comportamento 
empreendedor (Degen, 1989) 

Imagem social: Dificuldade em largar um bom 
 

 
Disposição para assumir riscos: Financeiros, 
profissionais e pessoais 
 
Cultura: Valores, crenças, costumes 
 
Criação de vínculos sociais: outros interesses e 
obrigações 



Fatores inibidores do empreendedorismo: 
a síndrome do empregado (Dolabela, 1999) 

Não sabe ler o meio ambiente externo, não enxerga o negócio como 
um todo (vê somente a sua parte do processo) 

Não é pró-ativo, raramente é agente de inovações e mudanças 

Não se preocupa em formar a sua rede de relações (networking) 

Tem medo do erro (que é punido em nosso sistema de ensino e em 
nossa sociedade) e não o toma como fonte de aprendizagem. 

É dependente de alguém para ser produtivo no trabalho. 

Descuida de outros conhecimentos que não sejam voltados à sua 
especialidade. 

Não se preocupa em criar ou transformar as necessidades dos 
clientes em produtos/serviços. 

 

Oportunidade ou necessidade? 

O GEM (Global Entrepreneurship Monitor) foi criado 
em 1997, com o objetivo de estudar a atividade 
empreendedora no mundo (atua em 37 países); 
 
Para o GEM, é considerada atividade 
empreendedora, qualquer tentativa de criação de um 
novo negocio ou expansão de um empreendimento 
pré-existente, seja por indivíduos, grupos de 
indivíduos ou empresas. 
 

 

Oportunidade ou necessidade? 

A metodologia do GEM considera que a atividade 
empreendedora pode ter duas naturezas:  
 

1.Empreendedorismo por oportunidade: motivado 
pela identificação de uma oportunidade de 
negócio;  

- Visão; 

- Cria empresa com planejamento prévio; 

- Tem em mente o crescimento que quer buscar; 

- Visa geração de lucros, empregos e renda 
 
 

 
 

Oportunidade ou necessidade? 

2. Empreendedorismo por necessidade: motivado 
pela necessidade de geração de renda em 
situação de alto desemprego;  
 

- O candidato se aventura por falta de opção; 

- Criados informalmente; 

- Não são planejados; 

- Tendem a fracassar rapidamente. 
 

Relatório da pesquisa GEM Brasil 2015: 
http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/c6de907f
e0574c8ccb36328e24b2412e/$File/5904.pdf 

 



Como desenvolver o comportamento 
empreendedor sendo empregado? 
 

Aqui entra o conceito de intra-empreendedorismo: 

 

Empreendedor x gerente 

 

Diz-

saber quantas sementes tem na laranja, o 
empreendedor quer saber quantas laranjas tem 
na semente. 

 

O empregado ideal precisa ter 

características empreendedoras 

 

Perfil desejado do empregado atual 

1- Orientado por resultados; 

2- Capacidade de trabalho em equipe; 

3- Liderança; 

4- Perfil empreendedor; 

5- Visão de futuro; 

6- Capacidade para inovar; 

7- Facilidade de comunicar e expor ideias; 

8- Conhecimento técnico 

9- Ético 

 

Como estimular o intra-empreendedorismo? 

Incentivar a expressão criativa dos funcionários na resolução 
de problemas 

Manter um clima geral propício ao desenvolvimento e 
atuação das identidades individuais; 

Incentivar a formação de líderes; 

Gerir (incentivar e disseminar) o conhecimento gerado; 

Criar um ambiente e políticas que gerem o máximo de 
motivação (políticas de reconhecimento e recompensa); 

Tratar de forma não agressiva os erros cometidos; 

Criar uma cultura corporativa menos burocrática 



PARTE 2 - ESTRUTURANDO O 
PLANO DE NEGÓCIOS 

Plano de negócios 

Documento que reúne informações sobre as características, 
condições e necessidades de um futuro empreendimento 

O plano de negócios fornece ao empresário uma noção prévia 
do funcionamento da empresa do ponto de vista 
mercadológico, financeiro e organizacional.  

Seu principal objetivo é analisar a potencialidade de um 
negócio e sua viabilidade de implantação;  

É comumente requisitado para a captação de financiamento 
junto a bancos, incubadoras de empresas e atração de 
investidores ou parceiros.  

É uma ferramenta dinâmica, que deve sempre ser revisada, 
mostrando-se não somente como um instrumento de 
planejamento, mas também de gerenciamento do negócio 

 

Plano de negócios  estrutura sugerida 

1- Sumário executivo 

2- Caracterização do empreendimento (características/estrutura da 
empresa, ramo de atuação, conceito do negócio, principais 
produtos ou serviços) 

3- Análise do ambiente de negócios (análise SWOT, análise de 
fornecedores e concorrentes, análise das 5 forças de Porter) 

4- Plano de marketing (Detalhamento dos produtos/serviços, 
segmentação do público-alvo, posicionamento da marca, definição 
do mix de marketing, definição do fatores críticos de sucesso e dos 
diferenciais competitivos 

5- Plano Financeiro (análise da viabilidade econômico-financeira) 

6- Anexos (pesquisas de mercado, mapas, maquetes, projetos, etc.) 

 

 

Plano de negócios 

1- Sumário executivo 



Plano de negócios  
1- Sumário executivo 

- Deve conter uma síntese das principais informações 
que constam no Plano de Negócios.  

- Deve ser dirigido ao público alvo do seu Plano de 
Negócios e explicitar qual o objetivo deste 

- Deve ser a última seção a ser escrita, pois depende de 
todas as outras do plano para ser redigida.  

- O sumário executivo é considerado o cartão de visitas 
do negócio. Através dele o leitor decide se continua ou 
não a ler documento; 

 

 

Plano de negócios 

2- Caracterização do empreendimento 

Caracterização do empreendimento 

Nome, ramo de atuação, localização e abrangência geográfica 
do seu mercado 

Sócios e estrutura societária (capital aberto ou fechado), 
possibilidades de adequação ao MEI ou Supersimples 

Estrutura da empresa (esboço do organograma e cadeia de 
valor  principais processos) 

Conceito do negócio 

Principais produtos ou serviços 

 

OBS: passos para a formalização 
http://www.boletimdoempreendedor.com.br/boletim.aspx?codBoletim=103 

 

OBS: link para pesquisa do nome empresarial 
https://www.jucesponline.sp.gov.br/pesquisa.aspx?IDProduto=7  

 

Destaque: Definindo o conceito do 
negócio 

Nem todos os restaurantes são iguais; 

Nem todas as academias são iguais; 

Nem todas as farmácias são iguais; 

Nem todos os postos de combustíveis são iguais; 

 

O conjunto das características próprias que 
resolvemos dar a um negócio chama-se conceito do 
negócio.  

 

 

 



Microsoft x Apple 

São empresas concorrentes que atuam no mesmo 
Mercado, mas apresentam conceitos diferentes. 

 

 

Comerciais da Apple destacando as diferenças de 
conceito entre as marcas: 

https://www.youtube.com/watch?v=_43FmI4QUTQ 
 

Exemplo de conceito do negócio 
 

Sem conceito definido: Livraria 
 

Com conceito definido: Livraria especializada em best-
sellers e no mercado acadêmico (livros-texto para ensino 
superior). A livraria buscará proporcionar conforto e 
liberdade ao cliente, pois haverão poltronas espalhadas no 
local para que o cliente possa folhear os livros com calma. 
Haverá ainda um café que oferecerá bebidas quentes e 
geladas (sucos e cafés especiais) além de salgados 
assados.  

 

O conceito do negócio 

 A questão é que tão 
raramente perguntamos de forma clara e direta e 
tão raramente dedicamos tempo a uma reflexão 
sobre o assunto, que esta talvez seja a mais 

(Peter Drucker). 

 

-me ideias, 
emoções, ambiência, sentimentos e benefícios. 

desconhecido). 

Destaque: entendendo o ciclo de vida dos 
produtos para definir o produto ou serviço 

Todo produto possui um ciclo de vida. Genericamente, o 
ciclo de vida do produto é definido em quatro estágios: 
introdução, crescimento, maturidade e declínio. 



Ciclo de vida dos produtos 

Introdução: caracterizada por incertezas, custos altos e 
vendas baixas (canais de distribuição reduzidos). Objetivos 
são a conscientização e experimentação pelo consumidor. 
Importante é definir as estratégias para competir. 
 

Crescimento: Caracterizado por inovações (de processos e 
produtos) e redução do custo por consumidor, pois há 
ampliação das vendas (maior penetração de mercado). 
Maior grau de utilização de propaganda. Objetivo é 
consolidar a posição e ganhar fatias de mercado. Pode-se 
buscar novos segmentos de consumidores e fidelizar os 
existentes. 

 

Ciclo de vida dos produtos 

Maturidade: caracterizada por pouca inovação e baixos 
custos por consumidor. Preços tendem a cair e os canais 
de distribuição tendem a aumentar. O principal objetivo é 
defender a posição de mercado adquirida. Como 
estratégia, pode-se repensar a forma de competir e buscar 
novos mercados. 
 

Declínio: as vendas são reduzidas, o que também reduz os 
investimentos. Busca-se redução de custos e os objetivos 
concentram-se em manter os clientes atuais. Pode-se 
tentar a concentração em um nicho de mercado ou retirar-
se do mercado lentamente. 

Ciclo de vida dos produtos 
Plano de negócios  
2- Produtos ou serviços 

A definição do produto ou serviço é um aspecto crítico 
no plano de negócios, pois envolve a identificação de 
uma oportunidade de negócio 

 
Existe diferença entre uma ideia e uma 

oportunidade de negócio? 
 
Oportunidade: É uma ideia que está vinculada a um 
produto ou serviço que agrega valor ao seu 
consumidor.  As oportunidades: 

potencial para gerar lucro;  
surge em um momento adequado;  
baseia-se em necessidades insatisfeitas; 

 

 



Mas como identificar as necessidades do 
mercado? 

O psicólogo Abraham Maslow desenvolveu uma teoria 
indicando que o comportamento do ser humanos é sempre 
determinado pela categoria de necessidades de mais baixa 
ordem que permanecer insatisfeita.  

 

No entanto, o ser humano é complexo, de forma que cada 
um avança nessa hierarquia de uma forma. Por exemplo, 
algumas pessoas, priorizam ações que levam à auto-estima 
ou aceitação social sem ter totalmente suprido necessidades 
básicas de segurança, por exemplo.  

 

Necessidade vs. desejo 

Mas qual a diferença entre necessidade e desejo? 

 

Necessidade Desejo 

Sede Coca-Cola 

Transporte Porsche 

Comunicação Iphone 6 

(Comida / Titãs) 

Sociedade de consumo 
Além de identificar as necessidades dos consumidores, 
uma das funções das empresas é despertar o desejo 
por bens e serviços nas pessoas 

Em outras palavras, as inovações das empresas 
ajudam a criar necessidades. 

 

 

Qual carro a sociedade espera 
que espera que esse advogado 

bem sucedido possua? 



Identificando (e despertando) os desejos 
do consumidor 
É comum as empresas fazerem pesquisas de 
mercado para identificar as necessidades e desejos 
do consumidor.  

 

Porém, algumas empresas estão indo a fundo nessa 
busca, através de técnicas de neuromarketing. 

A ideia é captar as necessidades do consumidor, 
mesmo que ainda implícitas.  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=aAIn4Dnbi0c  

 

 

Identificando oportunidades 

1) Identificar fontes para ideias  

Leituras diversas, feiras/eventos, observação do 
cotidiano, empregos anteriores, ideias que deram certo 
em outros lugares, mudanças econômicas, 
demográficas, sociais, deficiências em produtos atuais 

 

2) Filtrar as ideias (brainstorming) 

 

3) Testar as ideias (pesquisas de mercado, clientes em 
potencial, outros empreendedores, amigos) e elaborar um 
plano de negócios 

 

 

Boas oportunidades são menos numerosas que boas ideias. 

Oportunidade 

Conhecimento 
Especifico  
Atividade 

Conhecimento  
do Mercado 

Diferenciais  
Competitivos  

do produto/serviço 

Os 3 fatores que influenciam na identificação de  
uma oportunidade de negócio  

-Quem é meu 
cliente? 

-Quem são o 
concorrentes e 
fornecedores? 

-Como está 
esse setor de 

atividade? 

-Quais os custos e 
as margens do 

setor? 

-O investimento é 
alto? O retorno é 

demorado? 

-É um setor muito 
regulado? 

-Que 
competências 

preciso 
desenvolver? 

-O que eu faço melhor 
que a concorrência? 

Erros a evitar 
Paixão cega pelo produto. 

Paranóia do negócio - não posso mostrar a ideia se não 
vão roubá-la. 

Perfeccionismo: ainda não está pronta. 

Não reconhecer a concorrência. 

Preço baixo como estratégia única de entrada. 

Imediatismo 
 

ideia quando ela é a única que 
 

 

nenhuma do que ter uma oportunidade e não estar preparado para 
 



Exercício para identificação de 
oportunidades 

- Filas na entrada de bares e 
boates, restaurantes 

- Pirataria audiovisual 
- Pessoas com menos tempo 

disponível 
- Degradação do meio 

ambiente 
- Crescimento do consumo 

das classes C e D 
- Envelhecimento da 

população 
- Crescimento da violência  
- Problemas de mobilidade 

urbana 

 

Plano de negócios 

3- Análise do ambiente de negócios 

Análise do ambiente de negócios: análise 
SWOT 

É a avaliação do contexto interno e externo que atua sobre a 
empresa e seus clientes. 

 

Contexto interno: O foco é analisar os recursos e  
competências da empresa, visando identificar FORÇAS E 
FRAQUEZAS internas que possam influenciar no processo de 
marketing. 

 

Contexto externo: O foco é analisar informações dos 
concorrentes, fornecedores, clientes, ambiente econômico, 
político, socio-cultural e tecnológico (visando identificar 
OPORTUNIDADES E AMEAÇAS externas que possam 
influenciar no processo de marketing. 

Contexto interno 

A análise do contexto interno visa identificar as forças e 
fraquezas da empresa, que possam influenciar no bom 
desenvolvimento do processo de marketing. 

 

Itens a analisar: 

Quais as principais forças (pontos fortes) internas? 

Quais as principais fraquezas (pontos fracos) internas? 
Quais são os fatores críticos de sucesso (FCS) nesse 
negócio? 

Quais competências atuais da empresa podem ser 
consideradas ? 

(TAVARES, 2005) 



Contexto interno: forças e fraquezas 

Roteiro para auxiliar no mapeamento das forças e 
fraquezas internas: 
 

O que as pessoas e outras empresas dizem que fazemos bem? Como é 
nossa imagem junto ao mercado? 

Sobre quais atividades ou setores recaem as principais críticas e 
reclamações sobre nós? 

Temos recursos financeiros disponíveis? 

Temos capital intelectual disponível? Conseguirmos atrair e reter talentos? 

Temos capacidade de aprendizado? 

Temos recursos tecnológicos adequados? 

Temos informações frequentes sobre o mercado? Usamos tais 
informações? 

Temos capacidade de atendimento ao mercado? Nossos canais de 
distribuição são eficientes? 

Temos evoluído /crescido satisfatoriamente nos últimos anos? 

Contexto interno: fatores críticos de sucesso 

Fatores cruciais para que a organização se mantenha 
competitiva em seu mercado de atuação.  
 

Exemplos de FCS: 

Supermercado: variedade de itens e preço atrativo 

Loja de roupas popular: preço atrativo, boa 
localização e condições de pagamento 

Loja de roupas de luxo: produtos exclusivos, boa 
localização, alto nível de serviço 

Negócios web, como Google: capacidade de inovar 
constantemente 

Contexto interno: diferenciais competitivos 

Diferenciais competitivos são atributos que tornam a 
empresa única e superior aos seus principais concorrentes.  

São vantagens e benefícios exclusivos que a empresa 
proporciona à sua clientela e que a concorrência ainda 
não conseguiu oferecer e que representem CRIAÇÃO DE 
VALOR PARA O CONSUMIDOR. 

 

Pontos de partida para estabelecer diferenciais competitivos: 

Pontos fortes identificados da empresa 

Compreensão das necessidades dos clientes (mesmo que 
ainda implícitas) 

Análise assertiva do ambiente interno e externo 

Contexto externo:  
microambiente e macroambiente 



Contexto externo: Análise do macroambiente 

A análise do macroambiente ocorre através da 
observação do meio em que a empresa atua, 
incluindo a leitura de estudos, reportagens e notícias 
sobre tal ambiente. 

 

Na análise do ambiente externo, busca-se identificar 
as oportunidades e ameaças externas à empresa, 
que possam afetar o desempenho da organização 
em busca de seus objetivos. 

 

Análise do macroambiente: como fazer? 

Cada fator do macroambiente  subdivide-se em subfatores. A 
divisão em subfatores é que permitirá a análise do ambiente 
externo. Exemplo: 

-Taxa de câmbio 

- Inflação 

  

Econômico 

-Taxa de crescimento da população 

-Pirâmide etária 

 

Demográfico 
Subfatores Fator  

Análise do macroambiente: construção de cenários 

É comum incluir na análise do macroambiente a 
construção de cenários. 

Para construir cenários, deve-se identificar as 
tendências do ambiente externo, com base em 
variáveis quantitativas e qualitativas 

 

As hipóteses levantadas sobre cenários futuros fornece 
subsídios para determinar os rumos da empresa 

 

O objetivo não é eliminar a incerteza, mas saber lidar 
com ela! 

Construção de cenários 

Exemplo: Uma tendência no Brasil é o 
envelhecimento da população.  

 

Algumas perguntas que as empresas podem fazer: 

Qual será o cenário demográfico em 2020? 

Que ameaças e oportunidades essa tendência traz 
para o meu negócio? 

 

Normalmente, ao responder tais questões, as 
empresas elaboram três cenários: um otimista, um 
intermediário e um realista. 

 

 



Construção de cenários 

Exemplos de possíveis situações futuras considerando a 
tendência de envelhecimento da população: 

 

Queda na demanda por produtos destinados ao 
público jovem 

Impacto negativo nas contas da previdência 

Maior demanda para o setor de saúde (serviços 
e laboratórios) 

Desenvolvimento do turismo para a terceira 
idade 

Construção de cenários 

A identificação de tendências parte integrante da 
construção de cenários.  

Porém, não é uma tarefa fácil, pois envolve entender 
a realidade atual e tentar antecipar comportamentos.  
 

 

Alguns estudos sobre tendências: 
3M: http://www.3minovacao.com.br/aprenda/cursos/traduzir-mega-
tendencias-em-oportunidades-de-negocios 

Fundação Dom Cabral: 
http://www.fdc.org.br/blogespacodialogo/Lists/Postagens/Post.aspx?ID=387 

Service 2020: Megatrends for the decade ahead (BDO): 
http://www.afferolab.com.br/oito-megatendencias-nos-negocios-para-2020-
midia-11759 

 

Contexto externo:  Análise do 
Microambiente  

A análise do microambiente de marketing consiste na 
observação detalhada do comportamento de: 
 

Clientes: quem são os compradores? Pessoas, empresas ou 
governo? Quais as características desse público? 

Fornecedores: existem poucos ou muitos fornecedores? Em 
qual localização? Quais suas características e práticas? 
Como é o acesso a eles? Qual a confiabilidade nas entregas? 

Concorrentes: existem poucos ou muitos concorrentes? 
Como eles atuam? Quais os pontos fortes e fracos de cada? 

Intermediários: existem intermediários, como varejistas, 
agentes de intermediação, operadores logísticos, etc? Quais 
suas características? Como podem influenciar meu negócio? 

Análise da concorrência 

No ambiente externo, um fator que não deve ser 
negligenciado é a concorrência.  

Inicialmente procure identificar  quem são seus principais 
concorrentes 

Após a identificação, visite-os e examine suas boas 
práticas e deficiências. 

 

 É importante lembrar que muitas empresas tem 
concorrentes indiretos. Uma panificadora, por exemplo, 
concorre com outras panificadoras e com supermercados 
e lojas de conveniência.  
 



Análise da concorrência 

Enumere os pontos fortes e fracos da 
concorrência sobre: 

Qualidade dos materiais empregados  cores, 
tamanhos, embalagem, variedade, etc.; 

Preço; 

Localização; 

Condições de pagamento  prazos concedidos, 
descontos praticados, etc.; 

Atendimento prestado; 

Serviços disponibilizados 

 Garantias oferecidas 

Análise da concorrência 

Após fazer essas comparações, tire algumas 
conclusões. 

Sua empresa poderá competir com as outras que 
já estão há mais tempo no ramo? 

 O que fará com que as pessoas deixem de ir aos 
concorrentes para comprar de sua empresa? 

 Há espaço para todos, incluindo você? 

 

Caso tenha resposta negativa em alguma questão, 
busque identificar  as mudanças necessárias para 
tornar a situação favorável. 

Análise dos Fornecedores 

O mercado fornecedor compreende todas as pessoas e 
empresas que irão fornecer as matérias-primas e 
equipamentos utilizados para a fabricação ou venda de 
bens e serviços.  

 

Inicie o estudo dos fornecedores levantando quem serão 
seus fornecedores de equipamentos,  ferramentas, 
móveis, utensílios, matérias-primas, embalagens, 
mercadorias e serviços  

 

Mesmo escolhendo um fornecedor, é importante manter 
contato com outros, pois não é possível prever quando 
um fornecedor enfrentará dificuldades; 

Análise dos Fornecedores 
 

Busque verificar a confiabilidade e capacidade técnica 
dos fornecedores: capacidade em fornecer  todo o 
material desejado, na qualidade exigida, dentro do prazo 
estipulado e com o preço combinado; 

A tomada e a comparação de preços facilitam a coleta 
de informações sobre aquilo que se deseja adquirir, 
aumentando as chances de se tomar decisões mais 
acertadas; 

 

Sugestão: Monte um quadro comparativo entre 
fornecedores, com os critérios escolhidos (localização, 
prazos, preços, condições para compra, etc.) 



Benchmarking: identificando e implementando 
as melhores práticas 

O benchmarking deve fazer parte da rotina da empresa, 
pois envolve o levantamento de práticas, processos, 
produtos e serviços prestados por outras organizações.  
 

Na prática, significa observar aspectos que outras 
empresas desenvolvem muito bem, visando adaptar tais 
práticas ao negócio. 

Exemplos: práticas de referência no atendimento ao 
cliente, práticas de desenvolvimento de uma marca, 
práticas de desenvolvimento de canais de distribuição, 
etc. 

 

Fontes de benchmarking 
Concorrentes; 

Empresas que realizam as mesmas atividades em 
outros mercados 

Líderes de processos (empresas de outros setores, mas 
que são reconhecidas como referência na realização de 
alguma atividade que lhe possa ser útil) 

 

Dell: benchmarking no atendimento ao cliente 

GE:  benchmarking no gerenciamento de negócios distintos 

Google: benchmarking em inovação e integração de produtos 

Toyota: benchmarking na eficiência do processo produtivo e 
qualidade do produto 

Coca-Cola: benchmarking no desenvolvimento da marca 

Análise do Microambiente  

Além da observação do mercado, uma ferramenta 
amplamente utilizada para análise do microambiente é 
o modelo das 5 Forças (de Michael Porter)  

 

(setor), o que depende da análise: da ameaça dos 
concorrentes, do poder de negociação dos clientes, do 
poder de negociação dos fornecedores, da ameaça de 
produtos ou serviços substitutos (alternativos) e dos 
movimentos da concorrência atual. 

 

 



As cinco forças de Porter 

 GRAU DE RIVALIDADE ENTRE CONCORRENTES: 
analisa a rivalidade existente em um mercado entre os 
atuais concorrentes (número de concorrentes, 
diversidade de concorrentes, estilo da concorrência) 

 

POTENCIAL DE NOVOS ENTRANTES: analisa as 
barreiras/obstáculos existentes à entrada de novos 
concorrentes no mercado (exigências legais, 
investimento necessário, força das marcas atuais, 
acesso aos canais de distribuição). 

 

As cinco forças de Porter 
 

PODER DE BARGANHA DOS  FORNECEDORES: analisa a 
força de negociação dos fornecedores em determinado 
mercado (poucos e/ou fortes fornecedores aumentam seu 
poder sobre a empresa) 
 

PODER DE BARGANHA DOS COMPRADORES: analisa a 
força de negociação que os consumidores têm em um 
mercado (poucos e/ou fortes compradores aumentam seu 
poder sobre os fornecedores) 
 

EXISTÊNCIA DE PRODUTOS SUBSTITUTOS: analisa a 
existência de produtos substitutos que atendam às mesmas 
necessidades do consumidor. (não confundir empresas 
concorrentes com produtos substitutos) 

 

Plano de negócios 

4- Plano de marketing 

Entendendo o 
consumidor 

 

 

 

 

 

Identificar o público-alvo 
(segmentação) 

 

Conhecer o processo de 
compra do consumidor  

 

Desenvolver as 
estratégias de marketing 
adequadas 

Conhecer o 
consumidor 

Entender o 
consumidor 

Atender o 
consumidor 



Identificar o público-alvo (segmentação) 

processo de divisão do mercado em 
grupos distintos de consumidores que têm necessidades 
ou características em comum e (SCHIFFMAN; KANUK, 
1998).  

 

Os segmentos resultantes desta divisão devem ser 
avaliados  segundo  tamanho,  potencial  de  
crescimento  e  atratividade  

Finalmente, são escolhidos um ou mais segmentos a 
serem atendidos  o mercado-alvo, ou target 
(FERREIRA, 2003). 

Identificar o público-alvo (segmentação) 
 
Tipos de segmentação (Kotler, 2010): 

 

Demográfica 

Geográfica 

Comportamental 

Psicográfica 

 
O objetivo da segmentação é  

caracterizar o público e identificar 

seus hábitos e critérios de compra 

Identificar o público-alvo (segmentação) 
 

Demográfica: 

 

Identificar o público-alvo (segmentação) 
 

Geográfica: 

 



Identificar o público-alvo (segmentação) 

Comportamental: 

 

 

Identificar o público-alvo (segmentação) 

Psicográfica: 

 

Caracterização do público-alvo 

Caso o cliente da empresa seja corporativo (outra 
empresa), deve-se busca segmentá-los pelas suas 
características, como: 

Ramo de atuação 

Porte 

Localização 

Mercado atendido 

 

Pode-se ainda buscar concentrar-se em nichos específicos 
de mercado, atendendo um público-alvo extremamente 
segmentado (como produção exclusiva para alguma 
empresa) 

Entender o consumidor: conhecer o processo de compra 

 

Após segmentar o público, buscamos entender o seu 
comportamento de compra.  
 

Etapas típicas (Kotler, 2010): 

a) Reconhecimento do problema ou de uma 
necessidade: essa necessidade pode ser provocada 
por estímulos internos ou externos (como influências 
culturais, sociais , familiares ou da mídia). 

b) Busca de Informações: quanto mais complexa a 
compra (maior dificuldade na avaliação) ou maior valor 
monetário envolvido, o consumidor tende a buscar mais 
informações. 



Entender o consumidor: conhecer o processo de compra 

c) Avaliação de Alternativas: com base nas informações 
coletadas, os consumidores identificam e avaliam 
maneiras de satisfazer suas necessidades e desejos. 

d) Decisão de Compra: depois de considerar as opções 
possíveis, os consumidores podem optar por realizar a 
compra, devendo escolher o que, onde, quando 
comprar e como pagar. 

e) Comportamento Pós-Compra: depois de adquirir o 
produto, os consumidores avaliam formal e 
informalmente o resultado da compra (quanto maior a 
expectativa quanto à compra, maior será a frustração 
se algo der errado) 

 

Exemplo do processo de compra: 

Entender o consumidor: conhecer o processo de 
compra 

O problema é que cada consumidor raciocina de um 
jeito em cada etapa!  

 

Análises racionais convivem com as motivações 
emocionais, a influência da mídia, a compra por 
impulso e as necessidades de aceitação social. 

 

Cabe à empresa entender quais são os fatores de 
maior influência para o seu público.  

 

A importância do posicionamento 

Pessoas diferentes tem critérios distintos para decidir 
sobre uma compra.  

 

Em alguns casos, o preço será o critério determinante; 
em outros casos, será o nível de serviço oferecido; em 
outros casos, será a conveniência; em outro casos, 
será a confiança na marca. 

 

Nesse sentido, a tarefa da empresa é identificar o que 
faz a diferença para o cliente em seu mercado de 
atuação e se posicionar de forma a oferecer este 

para o consumidor 

 



Posicionamento 

 
 
Para formar essa imagem é que as empresas criam e 
desenvolvem o posicionamento de suas marcas. 
Posicionamento é a percepção dos clientes a respeito 
de um produto ou marca (LAS CASAS, 2006) 
 
Posicionamento é o processo de desenvolver na mente 
do cliente, uma imagem que possibilite a ele, uma 
compreensão diferenciada do significado de uma 
empresa, de uma marca, de um produto 
 
 
 
 
 

Processo de posicionamento 
Kotler e Armstrong (2003)  

Vantagens competitivas: 
-Diferenciação do produto ou serviço 
em relação ao que é oferecido pelos 

concorrentes. 
-Essa diferenciação tem que ser 

valorizada pelo cliente para ser uma 
vantagem competitiva 

Possíveis vantagens competitivas 

Desempenho do produto ou serviço 

Conformidade às especificações / confiabilidade 

Durabilidade  

Assistência técnica / garantias 

Estilo / design 

Agilidade no atendimento e entregas 

Cordialidade no atendimento 

Conhecimento técnico dos vendedores 

Comunicação com o cliente 

Disponibilidade de canais de distribuição 

Imagem / força da marca 

A empresa deve 
analisar sobre 

quais vantagens 
vai construir sua 

estratégia de  
posicionamento. 

Dicas para elaborar o posicionamento  
(RIES; TROUT, 2000) 

A primeira estratégia é a de manter uma posição 
coerente na mente dos consumidores. 

A segunda estratégia é procurar uma posição 
desocupada no mercado que seja importante para os 
consumidores.  

A terceira estratégia é a de acabar ou recomeçar a 
competição com os concorrentes.  

 

DICA DE LEITURA:  

A Estratégia do Oceano Azul  

(Kim e Mauborgne) 

 



A estratégia do oceano azul: em busca de um espaço 
ainda não explorado na mente do consumidor 

 

Desenvolvendo a estratégia do oceano 
azul: modelo 

Desenvolvendo a e estratégia do oceano azul: o 
caso do Cirque du Soleil 

Desenvolvendo a e estratégia do oceano azul:  
o caso do Cirque du Soleil 



Exemplos de posicionamento de marketing 

Chanel: 
exclusividade 

 
www.ego.globo.com  
Vestido de Julianne 

Moore no Oscar 
levou 927 horas para 
ser confeccinado sob 
medida para a atriz 
usar na premiação. 

Friboi: confiança 
 

Campanhas destacam a 
garantia de origem e o rígido 

controle de qualidade 

Volkswagen:  
qualidade 

Exemplos de posicionamento de marketing 

Natura:  
sustentabilidade 

Mc Donald´s: de fast food 
para (ambiente 

mais aconchegante e inclusão 
de cafés e comidas 

saudáveis) 

Cacau show: 
qualidade e bom 
custo benefício 

 
Video: 

https://www.youtube.c
om/watch?v=RR2dhH

nMYY8  

Posicionamento: Caso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao mudar seu posicionamento de mercado, a 
empresa conseguiu influenciar diretamente a 

percepção do cliente sobre o produto. 
 

Que mudanças de posicionamento 
ocorreram? 

O mix  

Os 4 Ps do marketing são também conhecidos como mix 
de marketing (marketing mix) ou composto de marketing. 

 

Representam um conjunto de ferramentas que a empresa 
utiliza para perseguir seus objetivos de marketing no 
mercado-alvo. 
 
Essas ferramentas são classificadas em quatro grupos 
amplos, os 4Ps de marketing: produto, preço, praça e 
promoção  



Mix de marketing 

Produto: características e atributos do produto ou serviço 
(marca, modelos, garantias, embalgem, etc.). Funcionalidades 
de maneira geral. 

Preço: Refere-se a quanto e como será cobrado do cliente, 
incluindo formas de pagamento, políticas de descontos. 

Praça ou Ponto: Refere-se a como o produto será 
disponibilizado ao consumidor (podem ser lojas físicas, vendas 
online ou ainda por telefone). Deve-se pensar também nos 
prazos de entrega, SAC e rede de assistência. 

Promoção: Estratégias de divulgação utilizadas. Envolve tanto 
estratégias tradicionais (outdoor, rádio, panfletagem) como 
estratégias on-line (links patrocinados, mídias sociais, etc.). 

Transação x relacionamento 

O objetivo do Marketing é estabelecer um relacionamento 
de longo prazo com o cliente e não apenas a realização 
de uma única transação 
 

Nesse sentido  
é que entram  
os esforços   
de manutenção  
e fidelização  
da clientela 

 

 

 

Aqui entra o conceito de CRM - Customer Relationship 
Management (Gerenciamento do Relacionamento com o 
Cliente): estabelecer relacionamento de longo prazo com os 
clientes 

Estratégias de CRM: 
 

- Fidelização 
- Garantia longas 

- Assistência técnica 
eficiente 

- Ações de pós-venda 
- Atendimento e 
acompanhamento 
personalizado dos 

clientes 
- Oferecer 

conveniências para  
    os clientes 



  

Plano de negócios 

5- Plano financeiro 

Plano financeiro - estrutura 

Investimento inicial: Identificar os custos necessários 
ao início das atividades (custos com obras civis, 
instalações, equipamentos, móveis, veículos, estoque 
inicial, documentação, capital de giro inicial) 
 

Faturamento: deve-se projetar o faturamento mensal. 
Essa projeção deve ser baseada na análise de 
mercado já realizada.  

OBS: pode ser necessário a realização de uma 
pesquisa  de mercado.  

 

 
 

Plano financeiro - estrutura 

Custos: 
-  Custos fixos: independem da produção (mesmo que 
não produza ou venda nada, estes custos existirão) 
- Ex.: aluguel, IPTU, energia elétrica, água, telefone e 
internet, seguros,  tarifas bancárias, publicidade, 
salários, pro-labore.  

 
- Custos variáveis: variam proporcionalmente à uma 
alteração no volume de produção ou vendas.  
- Ex.: impostos sobre faturamento, custo das 
mercadorias vendidas, comissões, fretes, comissão 
da operadora de cartão.   

 

 



Plano financeiro - estrutura 

DRE: demonstrativo dos resultados esperados para o 
negócio em um determinado momento. 

 

Projeção de fluxo de caixa:  estimativa das entradas e 
saídas de recursos financeiros, para um período de 5 anos. 

Indicadores: 

VPL: Valor Presente Líquido (VPL): traz para o presente o 
valor de um fluxo de caixa projetado, descontado à uma 
taxa mínima de atratividade (TMA - normalmente a taxa de 
juros da poupança).  

Análise: o investimento é atrativo se o VPL for positivo. 
Quanto maior, melhor. 

 
 

 

Plano financeiro - estrutura 

Indicadores: 

 

Taxa Interna de Retorno (TIR):  calcula a taxa de 
retorno do investimento em questão. 

Análise: o investimento é atrativo se a TIR for maior 
que a TMA escolhida) 

 

Payback: calcula o tempo estimado de retorno do 
investimento (com base na projeção do fluxo de caixa)  

OBS: esse indicador é apenas auxiliar dos demais 

 

Ponto de equilíbrio: indica o mínimo que a empresa 
precisará faturar mensalmente para pagar as contas 

 

Diferença entre análise econômica e 
financeira 

Se o DRE e o fluxo de caixa projetados forem favoráveis, 
há vibilidade financeira do negócio. 

Porém, se a o VPL for negativa e a TIR resultar em uma 
taxa menor que a TMA, o investimento não tem viabilidade 
econômica, mesmo sendo viável financeiramente. 
 

Explicação:  

VPL e TIR estão vinculados a uma TMA  taxa minima de 
atratividade (normalmente a taxa de juros da poupança). 

Resultados ruins nesses indicadores mostram que 
economicamente seria mais viável colocar o dinheiro na 
poupança (e receber a TMA) do que investir nesse 
empreendimento. 

Plano de negócios  
8- Anexos 

 

Anexos  Possíveis documentos a serem anexados 

 

- Currículo dos sócios; 

- Pesquisas ou outros estudos de mercado; 

- Ilustrações dos produtos; 

- Orçamentos realizados. 

- Maquetes, mapas, fluxogramas, organogramas, etc. 

- Documentos legais (licenças, alvarás, etc.) 
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