
  



APOSTILA DE EMPREENDEDORISMO - MUNDI 

Empreendedorismo Aspectos Conceituais 

Diz-se que a visão empreendedora já nasce com o indivíduo, não se constrói. No 

entanto, temos convicção de que eles podem ser desenvolvidos e este potencial 

empresarial é uma qualidade muito comum entre a população em geral. Antes de 

iniciar qualquer tipo de atividade de risco no ramo de negócios é fundamental 

identificar seu potencial empreendedor, desenvolver habilidades empreendedoras, 

desenvolver suas características de comportamento empreendedor e identificar 

oportunidades e recursos. 

Segundo o Dornelas (2008), ao analisar as várias definições existentes para o termo 

“empreendedorismo”, alguns aspectos sempre estarão presentes em todas elas, 

principalmente no que diz respeito ao comportamento empreendedor, como:  

 Iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo que faz;  

 Utilização de recursos disponíveis de forma criativa transformando o ambiente 

social e econômico;  

 Saber os riscos calculados e a possibilidade de fracassar. 

Ou seja, o empreendedor é aquele que faz as coisas acontecerem se antecipa aos 

fatos e tem uma visão futura da organização. 

“O Empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o século 21 mais 

do que a revolução industrial foi para o século 20.” 

Timmons, Jefrey A., New Venture Creation, Irwin, Boston, USA  

O primeiro uso do termo “empreendedorismo” foi registrado por Richard Cantillon, 

em 1755, para explicar a receptividade ao risco de comprar algo por um determinado 

preço e vendê-lo em um regime de incerteza. Jean Baptiste Say, em 1803 ampliou 

essa definição para ele, empreendedorismo esta relacionado àquele que “transfere 

recursos econômicos de um setor de produtividade mais elevada e de maior 

rendimento” ficando, portanto, convencionado que quem abre seu negócio é um 

empreendedor.  

Como já dito o empreendedorismo tem sua origem na reflexão dos pensadores 

econômicos do século XVIII e XIX. O empreendedorismo tem sido visto como um 

engenho que direciona a inovação e promove o desenvolvimento econômico. No 

entanto, outras ciências sociais têm contribuído para a compreensão do 

empreendedorismo: a sociologia, a psicologia, a antropologia e, a história 

econômica.  

Alguns conceitos administrativos predominaram em determinados períodos de 

tempo, principalmente no século XX, em virtude de contextos sociopolíticos, 

culturais, de desenvolvimento tecnológico de desenvolvimento e consolidação do 



capitalismo, entre outros. A figura 1 mostra quais desses conceitos formam mais 

determinantes: no inicio do século passado foi a racionalização do trabalho; na 

década de 1930, o movimento das relações humanas; nas décadas de 1940 e 1950, 

o movimento do funcionalismo estrutural; na década de 1960, o movimento dos 

sistemas abertos; nos anos 1970, o movimento das contingências ambientais. No 

momento presente, não se tem um movimento predominante, mas acredita-se que o 

empreendedorismo irá cada vez mais mudar a forma de se fazer negócios no 

mundo. 

Conceitos relacionados ao empreendedor 

A psicologia, a filosofia, a sociologia, a economia, a administração, a política e a 

medicina, para citar apenas algumas das ciências, vêm se interessando pelo 

assunto e trazendo suas próprias contribuições, com suas respectivas abordagens 

para definir esse que vem sendo o grande fenômeno socioeconômico deste século. 

A escola psicológica estuda as características comportamentais e de personalidade 

dos empreendedores. Nesta escola assume-se que o empreendedor desenvolve 

uma série de atitudes, crenças e valores que moldam sua personalidade em três 

campos áreas de atenção: valores pessoais, como: honestidade, comprometimento, 

responsabilidade e ética; propensão ao risco, e necessidade de realização. 

A escola clássica tem como principal característica a inovação. Ela crê que o 

empreendedor é aquele que “cria algo” e não simplesmente o “possui”. Descoberta, 

inovação, criatividade são os temas de estudo desta escola. A base desta linha de 

estudos é o trabalho do economista Joseph Schumpeter (1950, apud HASHIMOTO, 

2009, p.2).  

A escola da administração sugere que o empreendedor é uma pessoa que organiza 

e administra um negocio, assume os riscos de prejuízo e o lucro inerentes a ele, 

planejando, supervisionando, controlando e direcionando o empreendimento. A 

importância do plano de negócios, como instrumento de planejamento e 

estruturação de ideias, nasce desta escola.  

A escola da liderança mostra que o empreendedor é um líder que mobiliza as 

pessoas em torno de objetivos e propósitos. Esta escola parte do pressuposto 

nenhum empreendedor obtém resultados sozinho. É preciso, acima de tudo, que ela 

saiba montar sua equipe, motivá-la e desenvolvê-la para construir coisas em 

conjunto.  

Escola corporativa diz que as habilidades empreendedoras podem ser úteis em 

organizações complexas, para ações de foco bastante especifico como abrir um 

mercado, expandir serviços ou desenvolver produto. Seu foco de estudo é a 

organização e o seu desenvolvimento. Ela ganhou relevância a partir da 

necessidade e das dificuldades das organizações em desenvolver empreendedores 

internos ou o clima empreendedor. 



Características, valores e virtudes do ser empreendedor 

O empreendedor é a pessoa que consegue fazer as coisas acontecerem, pois é 

dotado de sensibilidade para os negócios, tino financeiro e capacidade de identificar 

oportunidades. Com esse arsenal, transforma ideias em realidade, para beneficio 

próprio e para beneficio da comunidade. Por ter criatividade e um alto nível de 

energia, o empreendedor demonstra imaginação e perseverança, aspectos que, 

combinados adequadamente, o habilitam a transformar uma ideia simples e mal 

estruturado em algo concreto e bem sucedido no mercado.  

O empreendedor deverá possuir um perfeito conhecimento e domínio de sua 

atividade. Isso poderá ser comprovado por um plano de negócios conciso, completo, 

de fácil comunicação a terceiros e que reflita, de forma realista e clara, o 

empreendimento em si, o mercado em que está inserido, seus principais 

concorrentes, fornecedores e equipe de gestão. Além disso, deve informar a etapa 

em que o negócio se encontra o que planeja para curto, médio e longo prazo, as 

ações delineadas para atingir as metas estabelecidas e quais os resultados 

esperados. O empreendedor também deverá estar aberto a aconselhamentos e 

participação ativa de terceiros em seu negócio, de forma a obter o melhor proveito 

da sinergia assim criada.  

Assumir riscos. É a primeira e uma das maiores qualidades do verdadeiro 

empreendedor. Arriscar conscientemente é ter coragem de enfrentar desafios, de 

tentar um novo empreendimento, de buscar, por si só, os melhores caminhos. É ter 

autodeterminação. Os riscos fazem parte de qualquer atividade e é preciso aprender 

a lidar com eles.  

Identificar oportunidades. Ficar atento e perceber, no momento certo, as 

oportunidades que o mercado oferece e reunir as condições propícias para a 

realização de um bom negócio é outra marca importante do empresário bem-

sucedido. Ele é um indivíduo curioso e atento a informações, pois sabe que suas 

chances melhoram quando seu conhecimento aumenta. 

Conhecimento, organização e independência. Quanto maior o domínio de um 

empresário sobre um ramo de negócio, maior será sua chance de êxito. Esse 

conhecimento pode vir da experiência prática, de informações obtidas em 

publicações especializadas, em centros de ensino, ou mesmo de "dicas" de pessoas 

que montaram empreendimentos semelhantes. 

Possuir senso de organização, ou seja, ter capacidade de utilizar recursos humanos, 

materiais, financeiros e tecnológicos de forma racional. É bom não esquecer que, na 

maioria das vezes, a desorganização principalmente no início do empreendimento 

compromete seu funcionamento e seu desempenho.  

Determinar seus próprios passos, abrir seus próprios caminhos, ser seu próprio 

patrão, enfim, buscar a independência é meta importante na busca do sucesso. O 



empreendedor deve ser livre, evitando protecionismos que, mais tarde, possam se 

transformar em obstáculos aos negócios. Só assim surge a força necessária para 

fazer valer seus direitos de cidadão-empresário.  

Tomar decisões. O sucesso de um empreendimento, muitas vezes, está relacionado 

com a capacidade de decidir corretamente. Tomar decisões acertadas é um 

processo que exige o levantamento de informações, análise fria da situação, 

avaliação das alternativas e a escolha da solução mais adequada. O verdadeiro 

empreendedor é capaz de tomar decisões corretas, na hora certa.  

Liderança, dinamismo e otimismo. Liderar é saber definir objetivos, orientar tarefas, 

combinar métodos e procedimentos práticos, estimular as pessoas no rumo das 

metas traçadas e favorecer relações equilibradas dentro da equipe de trabalho, em 

torno do empreendimento. Dentro e fora da empresa, o homem de negócios faz 

contatos. Seja com clientes, fornecedores e empregados. Assim, a liderança tem 

que ser uma qualidade sempre presente.  

Um empreendedor de sucesso nunca se acomoda, para não perder a capacidade de 

fazer com que simples ideias se concretizem em negócios efetivos. Manter-se 

sempre dinâmico e cultivar certo inconformismo diante da rotina é um de seus lemas 

preferidos.  

O otimismo é uma característica das pessoas que enxergam o sucesso, em vez de 

imaginar o fracasso. Capaz de enfrentar obstáculos, o empresário de sucesso sabe 

olhar além e acima das dificuldades.  

Planejamento e plano de negócios. Liderar é saber definir objetivos, orientar tarefas, 

combinar métodos e procedimentos práticos, estimular as pessoas no rumo das 

metas traçadas e favorecer relações equilibradas dentro da equipe de trabalho, em 

torno do empreendimento. Dentro e fora da empresa, o homem de negócios faz 

contatos. Seja com clientes, fornecedores e empregados. Assim, a liderança tem 

que ser uma qualidade sempre presente.  

Existe uma importante ação que somente o próprio empreendedor pode e deve fazer 

pelo seu empreendimento: planejar, planejar e planejar. No entanto, é notória a falta 

de cultura de planejamento do brasileiro, que por outro lado é sempre admirado pela 

sua criatividade e persistência.  

Os fatos devem ser encarados de maneira objetiva. Não basta apenas sonhar, deve-

se transformar o sonho em ações concretas, reais, mensuráveis. Para isso, existe 

uma simples, porém para muitos, tediosa, técnica de se transformar sonhos em 

realidade: o planejamento.  

Muito do sucesso creditado às micro e pequenas empresas em estágio de 

maturidade é creditado ao empreendedor que planejou corretamente o seu negócio 

e realizou uma análise de viabilidade criteriosa do empreendimento antes de colocá-



lo em prática. Quando se considera o conceito de planejamento, têm-se pelo menos 

três fatores críticos que podem ser destacados:  

- Toda empresa necessita de um planejamento do seu negócio para poder gerenciá-

lo e apresentar sua ideia a investidores, bancos, clientes e para seus parceiros, 

sejam eles fornecedores ou seus funcionários,  

- Toda entidade provedora de financiamento, fundos e outros recursos financeiros 

necessita de um plano de negócios da empresa requisitante para poder avaliar os 

riscos inerentes ao negócio, e  

- Poucos empresários sabem como escrever adequadamente um bom plano de 

negócios. A maioria destes é composta de micro e pequenos empresários, os quais 

não têm conceitos básicos de planejamento, vendas, marketing, fluxo de caixa, 

ponto de equilíbrio e projeções de faturamento. Quando entendem o conceito, 

geralmente não conseguem colocá-lo objetivamente em um plano de negócios.  

Tino empresarial. O que muita gente acredita ser um "sexto sentido", intuição, faro 

empresarial, típicos de gente bem-sucedida nos negócios é, na verdade, na maioria 

das vezes, a soma de todas as qualidades descritas até aqui. Se o empreendedor 

reúne a maior parte dessas características terá grandes chances de êxito. Quem 

quer se estabelecer por conta própria no mercado interno e, principalmente, alçar 

voos mais altos na conquista do mercado externo deve saber que clientes, 

fornecedores e mesmo os concorrentes só respeitam os que se mostram à altura do 

desafio.  

Como empresário e empreendedor, você deve vender três coisas: Você mesmo, sua 

empresa e seu produto. Ser bom vendedor e crucial para o perfil de um grande 

empreendedor.  

Os estudos na área do empreendedorismo mostram que as características do 

empreendedor ou do espírito empreendedor, da indústria ou da instituição, não é um 

traço de personalidade. Para Meredith, Nelson e Nech (apud UFSC/LED 2000 p. 51) 

“ Empreendedores são pessoas que têm a habilidade de ver e avaliar oportunidades 

de negócios; prover recursos necessários para pô-los em vantagens; e iniciar ação 

apropriada para assegurar o sucesso. São orientadas para a ação, altamente 

motivados; assumem riscos para atingirem seus objetivos”. 

Perfil do empreendedor:  

Aceitação do risco – o empreendedor aceita riscos, ainda que muitas vezes seja 

cauteloso e precavido contra o risco.  

Ambição – o empreendedor procura fazer sempre mais e melhor, nunca se 

contentando com o que já atingiu. Não tentar progredir significa estagnar e um 

empreendedor deve ter a ambição de chegar um pouco mais além do que da última 

vez.  



Autoconfiança – o empreendedor tem autoconfiança, acredita em si mesmo. Se 

não acreditasse, seria difícil tomar a iniciativa. A crença em si mesmo faz o indivíduo 

arriscar mais, ousar, oferecer-se para realizar tarefas desafiadoras, enfim, torna-o 

mais empreendedor.  

Automotivação e entusiasmo – pessoas empreendedoras são capazes de auto 

motivação relacionada com desafios e tarefas em que acreditam. Não necessitam de 

prêmios externos, como compensação financeira. A sua motivação permite 

entusiasmarem-se com suas ideias e projetos.  

Capacidade de trabalho em equipe – o empreendedor cria equipe, delega, acredita 

nos outros e obtém resultados por meio de outros indivíduos.  

Conhecimentos técnicos – para ser um empreendedor não basta possuir 

características empreendedoras; é preciso adquirir conhecimentos técnicos, daí que 

a formação em empreendedorismo seja fundamental para um empreendedor 

adquirir e/ou melhorar os seus conhecimentos.  

Controle – o empreendedor acredita que a sua realização depende de si mesmo e 

não de forças externas sobre as quais não tem controle. Ele vê-se com capacidade 

para se controlar a si mesmo e para influenciar o meio de tal modo que possa atingir 

os seus objetivos.  

Criatividade – à medida que a concorrência se intensifica, a necessidade de criar 

novas coisas em novos mercados também aumenta. Já não é suficiente fazer a 

mesma coisa de maneira melhor. Pelo contrário, é preciso que o empreendedor vá 

mais longe, apostando na criatividade, para que os negócios possam evoluir com as 

mudanças.  

Decisão e responsabilidade – o empreendedor não fica à espera que os outros 

decidam por ele. Ele toma decisões e aceita a responsabilidade que acarreta.  

Determinação – o empreendedor deve definir metas e consequentemente tentar 

atingi-las, sempre com um espírito positivo, sem se deixar abater por algo que corra 

mal.  

Eficiência – o que o empreendedor faz, fazer o melhor que sabe e pode.  

Energia – é necessária uma dose de energia para se lançar em novos projetos que 

geralmente exigem intensos esforços iniciais. O empreendedor dispõe dessa reserva 

de energia, provavelmente proveniente de seu entusiasmo e motivação.  

Flexibilidade – o empreendedor adapta-se às circunstâncias que o rodeiam, pois se 

algo corre diferente do inicialmente previsto, o empreendedor não deve desistir, mas 

sim alterar os seus planos de modo a atingir os seus objetivos. 



Iniciativa – o empreendedor não fica à espera que os outros (governo, empregador, 

familiar) venham resolver o seu problema. A iniciativa é a capacidade daquele que, 

tendo um problema qualquer, age: arregaça as mangas e parte para a solução.  

Liderança – o empreendedor tem a capacidade de planear um projeto e pô-lo em 

prática, liderando a equipa que com ele trabalha. 

Otimismo – o empreendedor é otimista, o que não quer dizer sonhador ou iludido. 

Acredita nas possibilidades que o mundo oferece, acredita na possibilidade de 

solução dos problemas, acredita no potencial de desenvolvimento.  

Persistência – o empreendedor, por estar motivado, convicto, entusiasmado e 

crente nas possibilidades, é capaz de persistir até que as coisas comecem a 

funcionar adequadamente.  

Sem medo do fracasso e da rejeição – o empreendedor fará tudo o que for 

necessário para não fracassar, mas não é atormentado pelo medo paralisante do 

fracasso. Pessoas com grande amor próprio e medo do fracasso preferem não 

correr o risco de não acertar – ficam, então, paralisadas. 

  



O Líder Empreendedor 

O líder empreendedor assume riscos calculados; gosta de trabalhar com pessoas e 

acompanha as mudanças tecnológicas que aparecem em uma velocidade 

estonteante, assim como desenvolve sua competência técnica para formular 

conhecimentos necessários e imprescindíveis que suportem as decisões 

estratégicas que ele terá que tomar diariamente. Um líder, para exercer sua 

liderança necessita de poder e autoridade. 

Necessita principalmente desenvolver a capacidade de saber se comunicar com sua 

equipe de trabalho. Liderança sempre foi um tema estudado por muitos cientistas 

sociais e psicólogos, pois é uma importante característica presente dentro dos 

grupos e particularmente dentro das organizações. A infinidade de teorias sobre 

esse tema pode, de certa maneira, esclarecer muitos pontos, porém, pode também, 

dificultar a escolha de um modelo mais adequado. 

O líder convive todos os dias com a diversidade e complexidade dos sistemas. 

Nestes sistemas processos, tecnologia e pessoas se misturam. Em um ambiente de 

profundas mudanças o líder precisa ser empreendedor e facilitador de processos 

além de aliar as necessidades da empresa e as necessidades individuais de seus 

colaboradores.  

A definição de liderança também sofreu algumas modificações ao longo dos anos. A 

mais difundida diz que liderança é um processo de influenciar as atividades de um 

grupo organizado com relação aos seus esforços em relação ao estabelecimento de 

objetivos e ao esforço para atingi-los.  

Atualmente, a liderança passou a ser vista mais como um “ato simbólico”, em que o 

líder toma para si a responsabilidade de identificar e desenvolver para os seus 

subordinados um senso do que é importante - definindo a realidade organizacional. 

Essa segunda definição é mais fluida que a primeira. Nela, o papel do líder é 

promover valores que resultarão em um significado comum para o 

grupo/organização sobre a natureza do negócio.  

Podem-se descrever quatro tipos básicos de liderança:  

 Liderança Autocrática: é o líder quem determina as ideias e o que será executado 

pelo grupo, e isso implica na obediência por parte dos demais. 

 Liderança Democrática: nesse estilo de liderança, o grupo é considerado o centro 

das decisões, não tão somente a pessoa do líder. Isso não significa que, na 

liderança democrática, o papel do líder perca sua importância, pois é exatamente 

aí que a mesma fica bem caracterizada, distinguindo-se das funções de simples 

chefia e ganhando um sentido mais profundo.  

 Liderança Liberal: é aquela em que o líder funciona apenas como agente de 

informação, reduzindo sua importância na atividade de grupo e obtendo o mínimo 



de controle; o líder estimula a iniciativa e a criatividade, atuando como facilitador 

do processo.  

 Liderança Situacional: a ideia de liderança situacional parte do princípio de que o 

estilo de liderança a ser utilizado deve depender mais da situação do que da 

personalidade do líder. 

Há várias competências que precisam ser desenvolvidas: ter visão de futuro; 

catalisar as soluções dentro e fora da empresa; transformar dados em informações; 

distribuí-las adequadamente e com rapidez para toda a equipe e para a empresa; 

avaliar os processos e inovar; usar e criar novas tecnologias; ser capaz de perceber 

e atender às necessidades da equipe, da empresa e do mercado; identificar 

tendências; valorizar as pessoas e os seus talentos e gerir projetos e promover 

mudanças.  

Este perfil é totalmente diferente do líder do século passado que impunha os 

objetivos sem a participação das pessoas. Sua liderança tem que ser visionária e ao 

mesmo tempo capaz de formular estratégias para materializar, junto com a equipe 

que ele foi capaz de formar e capacitar, a visão de futuro estabelecida de forma 

participativa. Verá que o sucesso também está no fato de se ter uma equipe com 

formação coesa, preparada e envolvida com diretrizes bem definidas. Saberá 

identificar novas oportunidades, internamente, para fazer a estratégia se materializar 

dentro da visão de futuro e que não adianta determinar nada se as pessoas que 

serão impactadas não estiverem se sentindo envolvidas no processo. Seria como 

perguntar para todos: onde queremos chegar e fazer com que todos, de maneira 

organizada, desenhem o caminho.  

Outro ponto é a questão da comunicação entre os liderados e o líder. Saber se 

comunicar com sua equipe é importante para o bom processo de gestão. 

Independentemente da postura do líder o “feedback” é essencial ao aprendizado. O 

líder do mais autocrático ao mais liberal poderá errar se deixarem de construir um 

canal direto e aberto para a comunicação entre as partes. Dessa forma, estimular 

uma cultura empresarial que valorize o “feedback” se torna decisivo para eliminar as 

restrições que impedem o crescimento dos trabalhadores e, por conseguinte, da 

empresa.  

Um líder empreendedor tem uma visão mais crítica e reivindicativa perante as 

atitudes e ações que deve desempenhar, devendo saber ajudar cada membro da 

equipe a ajustar o seu comportamento para o alcance das metas e a encontrar a sua 

satisfação pessoal nesta trajetória. Enquanto líder terá que basear a sua gestão na 

confiança, na valorização das pessoas, na sinergia, na cooperação e em um 

processo de comprometimento e de envolvimento mental constante e negociado.  

A liderança empreendedora deve ser levada em consideração para a eficácia das 

organizações, uma vez que pode ser um fator que influência na motivação e no 

comportamento do grupo de trabalho. 



Em contra partida a pesquisa realizada pela Global Entrepeneurship Monitor, a GEM 

2008, pela primeira vez desde que o estudo é realizado no Brasil, inverteu-se a 

proporção entre as pessoas que empreendem por necessidade e oportunidade. Para 

cada brasileiro que empreende por necessidade, há dois que o fazem por 

oportunidade. 

O Empreendedor 

Quem é o empreendedor? 

Nestor sempre foi motivado pela auto realização, desejo de assumir 

responsabilidades e independência. Embora busque ter satisfação financeira, 

considera irresistível assumir novos desafios, estando sempre propondo novas 

ideias, que são seguidas pela ação. Está sempre se auto avaliando, se 

autocriticando e controlando seu comportamento em busca do autodesenvolvimento. 

Ele sabe que para se tornar um empreendedor de sucesso, é preciso reunir 

imaginação, determinação, habilidade de organizar, liderar pessoas e de conhecer 

tecnicamente etapas e processos. 

Você também deve estar se perguntando: mas afinal, quais são os atributos 

pessoais e profissionais necessários para ser empreendedor? 

Segundo haviam lhe dito, a viabilidade de um pequeno negócio está estruturada, 

basicamente, na figura do empreendedor, pois ele é o ponto central que 

determinará ou não o sucesso do empreendimento. Muitas vezes, cabe a ele todas 

as funções da organização como comprar, produzir e vender. 

Por tudo isso, ele sabia que iniciar uma empresa é muito diferente de iniciar um novo 

trabalho. O empreendedor será aquele que tomará as decisões, e suas 

características influirão muito no andamento dos negócios. Será muito importante ter 

determinação e perseverança não só para iniciar o empreendimento como também 

para mantê-lo ao longo do tempo. 

Porque ser empresário 

Nestor acorda pela manhã com a intenção de sair para caminhar, enquanto pensava 

na vida e nas coisas que vinha estudando sobre empreendedorismo. 

De repente, ele encontra Reinaldo, seu amigo de escola, da época em que cursava 

o então primeiro grau. 

(Nestor) – Reinaldo, que bom o encontrar tão feliz! Qual o motivo para tanta alegria? 

(Reinaldo) – Ah, brother, há muito tempo que dou duro em uma empresa, como 

auxiliar de escritório. É trabalho que não acaba mais, oito horas por dia, 5 dias por 

semana, dá para aguentar uma vida assim? Tô caindo fora irmão! Aproveite que fui 

demitido e, com a grana que recebi, irei montar meu negócio. Finalmente, serei 



independente, “mandarei no meu próprio nariz” falou? Além de ganhar muito 

dinheiro, terei mais tempo para me dedicar à família; sair da rotina, da mesmice. 

Poderei até ficar em casa alguns dias e tirar férias quando quiser. Tem coisa 

melhor? 

Ao ouvir de Reinaldo os motivos que o levavam a iniciar um novo negócio, Nestor 

espantou-se. Não podia creditar que abrir um negócio fosse menos trabalhoso do 

que o dia-a-dia de um profissional assalariado. 

(Nestor) – mas, Reinaldo, ter uma empresa própria exige que você trabalhe de 12 a 

15 horas diárias no seu negócio. Tirar férias é muito mais difícil, pois dependem de 

você muitas decisões a serem tomadas na mepresa. Em uma pequena empresa, o 

empreendedor acaba tendo muito menos tempo disponível para a família, pois se 

torna dependente de fornecedores, bancos, clientes, funcionários, do governo, 

dentre outros. Além do mais, seu patrimônio pessoal fica comprometido com as 

operações da empresa. Não são tudo flores como você está pensando! 

(Reinaldo) – Ah! Nestor, que papo é esse? Você acha que o sujeito que é o dono de 

negócio precisa trabalhar? Sem essa, quem trabalha é empregado. Patrão só gasta 

a “bufunfa”. 

(Nestor) – Ih, meu amigo, mas isso não funciona assim mesmo!! Primeiramente você 

tem de montar um plano de negócios. É ele quem vai nortear todos os seus passos 

para que você se dê bem na sua empreitada. No plano de negócios vão estar 

especificados os principais fatores necessários para a criação de um 

empreendimento, entendeu seu “apressadinho”?  

(Reinaldo) – Como assim? 

(Nestor) – Quando tiver de ir aos bancos pedir empréstimo este plano se revelará 

um poderosíssimo documento, pois será através dele que você poderá justificar o 

seu desejo de abrir o próprio negócio. Só assim o gerente irá constatar que você 

está respaldado com um plano operacional, o qual provará, por A + B, a exiguidade 

de sua ideia empresarial. Ah, e tem mais: demonstra que o empreendedor Reinaldo 

está dando crédito e confiabilidade á sua ideia porque já entendeu que se tratando 

de negócios há que se considerar mercado consumidor, fornecedor, concorrência 

pesada, propaganda, avaliação de lucros e investimentos. 

(Reinaldo) – Muito Interessante! 

(Nestor) – Olha Reinaldo, a respeito daquilo que você pensa: que o empresário só 

gasta a “grana”, acho melhor você se informar bem sobre empreendedorismo antes 

de iniciar seu negócio. Na certa não será como você está pensando. Sei que abrir 

um negócio não depende só da vontade de ganhar dinheiro, mas de competência. 

Apenas a intenção não é suficiente. Você precisa conhecer muito sobre o negócio e 

ter capacidade para administrá-lo com efetividade. 



(Reinaldo) – Sem essa Nestor, me encontre daqui a alguns anos verá a encarnação 

do sucesso. Tchau! 

E você, por que motivos deseja criar um negócio próprio? 

Uma Boa Dica 

Outra opção para quem quer abrir um empreendimento é abrir uma sociedade. Para 

tanto, é interessante que leve em consideração que sociedade é mais complicada 

que casamento. Conflitos entre sócios podem acarretar sérios prejuízos e até levar a 

empresa à falência. Portanto, se você for abrir um negócio em sociedade lembre-se: 

 De definir claramente o papel de cada um na empresa; 

 Nem sempre o melhor amigo, parente ou pessoa amada se torna o melhor sócio; 

 Converse, peça referências sobre seu futuro sócio; 

 De definir claramente quem pode ou não comprar parte da sociedade, caso um 

dos sócios resolva sair; 

 Analise as potencialidades, os valores, as expectativas e os interesses de seu 

futuro sócio. 

Definições de empreendedorismo  

O reencontro com Reinaldo havia deixado Nestor realmente “encucado”, 

aumentando ainda mais seu interesse em compreender logo todos os fatores 

relacionados com o ato de empreender um novo negócio, o que se costuma chamar 

de empreendedorismo. 

Imediatamente partiu para a pesquisa, e qual não foi a surpresa? Ele constatou que, 

embora o empreendedorismo seja um tema amplamente discutido nos dias atuais, 

seu conteúdo, ou seja, o que ele representa, varia muito nos dias atuais, seu 

conteúdo, ou seja, o que ele representa, varia muito de um lugar para o outro, de 

país para país, de autor para autor. 

Nestor ficou sabendo, por exemplo, que embora tenha se originado a partir de 

pesquisas em economia, o empreendedorismo [[1]] recebeu fortes contribuições da 

psicologia e da sociologia, o que provocou diferentes definições para o termo e, 

como consequência, varrições em seu conteúdo. 

Mergulhe fundo – Diferentes Significados de Empreendedorismo 

 Dicionário da Língua Portuguesa Aurélio (1999). Empreendedor: que empreende; 

ativo, arrojado, cometedor. Aquele que empreende. 

 Grande Dicionário Enciclopédia Larousse (1983). Chefe de uma empresa 

especializada na construção, nos trabalhos públicos, nos trabalhos de habitação. 

Pessoa que, trabalhos públicos, nos trabalhos de habitação. Pessoa que, perante 

contrato de uma empresa, recebe remuneração para executar determinado 

trabalho ou aufere lucros de uma outra pessoa, chamada mestre-de-obras. 



 Robert Dicionário (1963). Aquele que empreende qualquer coisa. Pessoa que se 

encarrega da execução de um trabalho por contrato empresarial. Toda pessoa 

que dirige um negócio por sua própria competência e que coloca em execução os 

diversos fatores de produção, tendo em vista vender os produtos ou serviços. 

 Dicionário Webster (1970). Pessoa que organiza e gere um negócio, assumindo o 

risco em favor do lucro. 

 Dicionário de Ciências Sociais (1964). “O termo empreendedor denota a pessoa 

que exercita total ou parcialmente as funções de: iniciar, coordenar, controlar e 

instituir maiores mudanças no negócio da empresa; e/ou assumir os riscos nessa 

operação, que decorrem da natureza dinâmica da sociedade e do conhecimento 

imperfeito do futuro, e que não pode ser convertido em certos custos através de 

transferência, cálculo ou eliminação.” 

Nestor observou também, que muitas pesquisas nesta área tiveram como foco as 

características pessoais do indivíduo empreendedor: os economistas associando o 

empreendedor com a inovação, enquanto os psicólogos e sociólogos concentrando-

se nos aspectos ligados à criatividade e intuição. 

Mergulhe Fundo 

 Aitken: ideia de inovação. “...As características convencionalmente associadas 

com empreendimento – liderança, inovação, risco, etc. – estão associadas ao 

conceito, precisamente porque, em uma cultura altamente comercializada como a 

nossa, elas são características essenciais da efetiva organização dos negócios. 

Pela mesma lógica, em uma cultura diferentemente orientada, as características 

típicas de um empreendimento diferem” (1963). 

“... contudo, por definição, empreendedorismo sempre envolve, explícita ou 

implicitamente, a ideia de inovação” (1965). 

 Baumal: inovação e liderança. O empreendedor (queira ou não também exerce a 

função de gerente) tem uma função diferente. É seu trabalho localizar novas 

ideias e coloca-las em prática. Ele deve liderar, talvez ainda inspirar; ele não pode 

deixar que as coisas se tornem rotineiras e, para ele, a prática de hoje jamais será 

suficientemente boa para amanhã.  

 Em resumo, ele é inovador. Ele é o indivíduo que exercita o que na literatura da 

administração é chamado de “liderança..., mesmo não estando presente, ele é 

percebido como se estivesse (1968)”. 

 Belshaw: iniciativa. “Um empreendedor é alguém que toma a iniciativa nos 

recursos administrativos” (1955). 

 Brereto: inovação, promoção. “Empreendedorismo – a habilidade de criar uma 

atividade empresarial crescente onde não existia nenhuma anteriormente” (1974). 

 Carland e outros: práticas estratégicas e inovadoras. 

 “Um empreendimento empresarial é aquele cujos principais objetivos são 

lucratividade e crescimento. Um negócio é caracterizado pelas práticas 

estratégicas inovativas. Um empreendedor é um indivíduo que estabelece e gera 



um negócio com a principal intenção de lucro e crescimento. O empreendedor é 

caracterizado, principalmente, pelo comportamento inovativo e empregará 

práticas estratégicas de gerenciamento no negócio” (1984). 

 Casson: economicidade. “Um empreendedor é alguém que se especializa em 

tomar decisões determinantes sobre a coordenação de recursos escassos” 

(1982). 
 Druker: prática; visão de mercado; evolução. “o trabalho específico do 

empreendedorismo numa empresa de negócios é fazer os negócios de hoje 

capazes de fazer o futuro, transformando-se em um negócio diferente” (1974). 

“Empreendedorismo não é nem ciência, nem arte. É uma prática.” 

 Filion: fixação de objetivos; uso das oportunidades. 

 “Um empreendedor é uma pessoa imaginativa, caracterizada por uma capacidade 

de fixar alvos e objetiva”. 
Esta pessoa manifesta-se pela perspicácia, ou seja, pela sua capacidade de 

perceber e detectar as oportunidades. Também, por longo período, ele continua a 

atingir oportunidades potenciais e continua a tomar decisões relativamente 

moderadas, tendo em vista modifica-las; esta pessoa continua a desempenhar um 

papel empresarial” (1986). 

 Jasse: foco de mercado. “...Pode-se definir mais simplesmente 

empreendedorismo como a apropriação e a gestão dos recursos humanos e 

materiais dentro de uma visão de criar, desenvolver e implantar resoluções 

permanentes, de atender ás necessidades dos indivíduos” (1982). 
“...O espírito empresarial se traduz por uma vontade constante de tomar as 

iniciativas e de organizar os recursos disponíveis para alcançar resultados 

concretos” (1985). 

 Hornday: realização; independência; liderança. “Comparados aos homens em 

geral, os empreendedores estão significativamente em maior escala, refletindo 

necessidade de realização, independência e eficiência de sua liderança, e estão, 

em menor escala, refletindo ênfases nas necessidades de manutenção” (1970). 
 Hornday and Bunker: identificação de oportunidades. “Smith (1967) refere-se a 

dois tipos de empreendedores: o empreendedor profissional (ou artesanal) e o 

empreendedor que identifica oportunidades. Os primeiros são limitados em 

termos de bagagem cultural e engajamento social; os últimos são de um maior 

grau de instrução e de engajamento social e são mais agressivos no 

desenvolvimento e expansão da companhia” (1970). 

 Julien: confiança; inovação; conhecimento. O empreendedor é aquele que não 

perde a capacidade de imaginar, tem uma grande confiança em si mesmo, é 

entusiasta, tenaz, ama resolver problemas, ama dirigir, combate a rotina, evita 

constrangimentos. 

- É aquele que cria uma informação interessante ou não do ponto de vista 

econômico (inovando em relação ao produto, ou ao território, ao processo de 

produção, ao mercado...) ou aquele que antecipa sobre esta informação (antes 

dos outros ou diferentemente dos outros). 



- É aquele que reúne e sabe coordenar os recursos econômicos para aplicar, de 

modo prático e eficaz sobre um mercado, a informação que ele conhece a fundo. 

- Ele o faz, primeiro, em função das vantagens pessoais, tais como prestígio, 

ambição, independência, o jogo, o poder sobre si e sobre a situação  

 Kets de Vries: inovação; gerenciamento; risco. “...O empreendedor satisfaz a um 

número de funções que podem ser resumidas em inovação, gerenciamento, 

coordenação e risco” (1977). 

“Empreendedores parecem ter uma realização orientada, como a de assumir a 

responsabilidade por decisões, e não gostam de trabalhos repetitivos e rotineiros. 

Os empreendedores criativos possuem um alto nível de energia e um ótimo grau 

de perseverança e imaginação, que combinam com a espontaneidade de assumir 

riscos moderados e calculados, possibilitando-lhes transformar o que 

frequentemente começou com uma simples e mal definida ideia em algo 

concreto”. 

 Empreendedores também podem gerar um entusiasmo altamente contagioso 

dentro de uma organização. Eles programam um senso de propósito e, fazendo 

isso, convencem os outros de que eles estão onde está a ação”(1985)’. 

 Kierulff: visão generalista. “...há evidências que as características empresariais e 

comportamentais podem ser desenvolvidas”.”...O empreendedor é, acima de tudo, 

um generalista – ele deve saber um pouco sobre tudo” (1975). 

 Komives: pioneirismo; inovação. “... é alguém que inicia um negócio onde, 

geralmente, não existia ninguém antes dele”. “Empreendedorismo realmente se 

refere ás pessoas que desejam adentrar-se em uma nova empreitada e se 

construir sobre ela”. 

 Lance: convergência de propósitos. “...uma pessoa que congrega risco, inovação, 

liderança, vocação artística, habilidade e perícia profissional em uma fundação 

sobre a qual constrói um time motivado. Esse grupo de seres humanos, ás vezes 

sem se conhecerem previamente, desenvolvem uma nova empresa” (1986). 

 Lynn: criatividade. “...O empreendedor é também alguém criativo no sentido de 

que tenha de criar um novo produto ou serviço na imaginação e, então, deve ter 

energia e autodisciplina de transformar a nova ideia em realidade”. 

 Mancuso: promoção; prosperidade. “um empreendedor é a pessoa que cria uma 

empresa próspera do nada” (1974). 

 McClelland: economicidade; viabilidade. “Alguém que exercita controle sobre os 

meios de produção e produtos, e produz mais do que consome a fim de vende-los 

(ou trocá-los) pelo pagamento ou renda”. 

 Palmer: risco calculado. “...tomar decisões sob diversos graus de incerteza vem a 

ser uma característica fundamental do empreendedorismo” (1971). 

 Rosenberg: capacidade de correr risco. Empreendedor: “Alguém que assume o 

risco financeiro da iniciação, operação e gerenciamento de um dado negócio ou 

empresa”. 

 Say: discernimento; perseverança. “...Um empreendedor... para ter sucesso, ele 

deve ter capacidade para julgar, perseverança e um conhecimento do mundo 



tanto quanto do negócio. Ele deve possuir a arte de superintendência e 

administração” (1803). 

 Schumpeter: inovação. “Sempre enfatizei que o empreendedor é o homem que 

realiza coisas novas e não, necessariamente, aquele que inventa” (1934). 

Inovação como critério para o empreendedorismo: “Empreendedorismo, como 

definido, consiste essencialmente em fazer coisas que não são geralmente feitas 

em vias normais da rotina do negócio; é essencialmente um fenômeno que vem 

sob o aspecto maior da liderança geral é uma relação muito complexa.” 

 Schwaarts: independência; identificação de oportunidades. “Empreendedor: um 

inventor, um mercador, ou simplesmente alguém que busca independência, que 

usa uma oportunidade para desenvolver seus talentos para fundar uma nova 

companhia”. 

 Shapiro: iniciativa; transformação; risco. “Em quase todas as definições de 

empreendedorismo há um consenso de que nós estamos falando de um tipo de 

comportamento que inclui”: 

- tomada de iniciativa; 

- organização ou reorganização de mecanismos socioeconômicos para 

transformar recursos. 

- aceitação do risco e fracasso. O principal recurso usado pelo empreendedor é 

ele mesmo...”(1975)”. 

 Sirópolis: crença; realização; pioneirismo. “Hoje tomamos como definição o 

termo empreendedor. Ele sugere espírito, zelo, ideias. Contudo, temos a 

tendência de usar a palavra livremente para descrever qualquer um que dirige um 

negócio, por exemplo, para a pessoa que preside a General Motors ou possui 

uma banca de frutas, ou a pessoa que é a dona do McDonald’s (franquia) ou 

vende assinaturas de revistas”. 

 Antes a palavra “empreendedor” gozava de um significado mais puro, mais 

preciso. Descrevia apenas aqueles que criaram seus próprios negócios, aqueles 

como henry Ford. 

 Stancey: flexibilidade; determinação. “Certamente, no início de sua carreira, o 

maior dom de um empresário tradicional é sua habilidade de explorar inúmeros 

caminhos para assegurar o seu percurso; um dos seus dons é diminuir suas 

perdas rapidamente; e um outro é levantar-se, sacudir a poeira e tenra 

novamente”(1980). 

 Stevenson and Gumpert: direcionamento; flexibilidade; tenacidade. “Um Raio-X 

da organização empresarial revela essas características dinâmicas: 

encorajamento da imaginação dos indivíduos; flexibilidade; e voluntariedade em 

aceitar riscos” (1985). 

Dentre tantas definições encontradas, Nestor achou prática aquela que definia o 

empreendedorismo como “o progresso pelo qual indivíduos iniciam e desenvolvem 

novos negócios” (Low e MacMillan, 1988). 

 



Mergulhe Fundo – Empreendedorismo 

Segundo a definição de Schumpeter (1983), desenvolvida dentro de um amplo 

contexto econômico, “empreendedorismo envolve qualquer forma de inovação que 

tenha uma relação com a prosperidade da empresa”. De acordo com esse autor, um 

empreendedor tanto pode ser uma pessoa que inicie sua própria empresa, como 

alguém comprometido com a inovação em empresas já constituídas. O ponto 

principal dessa definição é que o empreendedorismo, em empresas novas ou já há 

algum tempo estabelecidas, é o fator que permite que os negócios sobrevivam e 

prosperem num ambiente econômico de mudanças. Esse autor concebe o 

empreendedorismo como um processo contínuo: conforme novas oportunidades 

apareçam na economia, os indivíduos com visão empreendedora as percebem e as 

exploram. 

SCHUMPETER, Joseph A., “The Theory of Economic Development”, Published in Harvard University 

Press-Transaction Inc., Cambridge: Mass, 1983. 

Após ter pesquisado bastante, ele constatou que uma informação fazia muito sentido 

para ele. 

Ela dizia: “o empreendedorismo é tido como um complexo fenômeno 

envolvendo o empreendedor, a empresa e o ambiente no qual ele ocorre” 

(Begley, 1995). 

 

SÍNTESE DOS CAPÍTULOS 

 
 

QUEM É O 
EMPREENDEDOR? 

O empreendedor é motivado pela auto realização, 
desejo de assumir responsabilidades e independência. 
Considera irresistível assumir novos desafios, estando 
sempre propondo novas ideias, seguidas pela ação. 

 
 
 
 

POR QUE SER 
EMPRESÁRIO? 

Muitas pessoas pensam em tornar-se empreendedoras 
para ter mais liberdade e tranquilidade. Na verdade, ser 
empresário exige sacrifícios como: a necessidade de 
trabalhar mais do que oito horas por dia, a dificuldade 
para tirar férias, dentre outros fatores. No entanto, para 
e empreendedor a realização proporcionada pela 
prática empresarial é o maior retorno proporcionado. 

 
 
 
 
 
 

DEFINIÇÕES DE 
EMPREENDEDORISMO 

Por ter se originado de diferentes linhas de pesquisa 
(economia, psicologia, sociologia, etc.) existem muitas 
definições para o termo “empreendedorismo”. De forma 
genérica, empreendedorismo”. De forma genéricas, 
empreendedorismo costuma ser definido como o 
processo pelo qual indivíduos iniciam e desenvolvem 
novos negócios (Low e MacMillan, 1988). Por isso, o 
empreendedorismo relaciona-se tanto com a criação de 
novos negócios quanto com a inovação promovida 
dentro de empresas já estabelecidas. 



Características do Comportamento Empreendedor 

O Comportamento Empreendedor 

Depois de ter lido e refletido sobre empreendedorismo e planos de negócios, Nestor 

decidiu visitar Geraldo, um amigo muito bem-sucedido, dono de uma boutique de 

carnes. 

Ele desejava tentar identificar melhor quais eram suas qualidades e suas 

deficiências como empreendedor. Afinal, quem não gosta de ver na prática tudo 

aquilo que está vendo na teoria? 

(Nestor) – Pois é Geraldo... será que eu apresento um comportamento 

empreendedor? 

(Geraldo) – Olha, dificilmente uma pessoa tem todas as características de 

comportamento empreendedor em perfeito equilíbrio porque essas características 

não são herdadas, mas sim aprendidas ao longo da vida, com experiências de 

trabalho, determinação e estabelecimento de metas pessoais desafiadoras. 

(Nestor) – Entendo... 

(Geraldo) – Se você é uma pessoa obstinada, persistente e está o tempo inteiro 

buscando informações para melhorar e aumentar seus negócios, será meio caminho 

andado. Olha, tive uma ideia! Passa aqui amanhã que eu te empresto a apostila de 

um curso que fiz no SEBRAE, nela você encontrará as principais características do 

comportamento empreendedor. Pode ser? 

(Nestor) – Maravilha! Até amanhã então. 

E você, se comporta como um empreendedor? 

No jogo dos negócios é muito importante que você identifique suas reais 

características empreendedoras, pois um grande número de pessoas tem buscado 

iniciar negócios próprios, sem, no entanto, apresentar comportamento adequado. 

É importante estar consciente de quais são suas qualidades e suas deficiências. 

Uma análise de suas experiências práticas, capacidade e personalidade ajudarão a 

enfrentar qualquer situação. 

Identifique algumas características do empreendedor, abrindo a “Mala do 

Empreendedor”. 

No dia seguinte, conforme o combinado, Nestor pegou a apostila que apresentava 

as 10 características de comportamento empreendedor. Ainda melhor, ficou 

conhecendo dois personagens, Maurício e Rogério que, sem o devido planejamento, 

transgrediram quase que todas as regras possíveis. 

Mergulhe Fundo – Características de Comportamento Empreendedor 



1. Busca de oportunidades e iniciativa 

 

 Faz as coisas antes de solicitado, ou antes, de ser forçado pelas circunstâncias; 

 Age para expandir o negócio em novas áreas, produtos ou serviços; 

 Aproveita oportunidades fora do comum para começar um negócio, obter 

financiamentos, equipamentos, terrenos, local de trabalho ou assistência. 

O empreendedor é alguém que está sempre buscando novas oportunidades. 

Observando o ambiente, costuma ter ideias que possam ser transformadas em 

negócios e as coloca em prática. 

2. Persistências 

 

 Age diante de um obstáculo; 

 Age repetidamente ou muda de estratégia a fim de enfrentar um desafio ou 

superar um obstáculo; 

 Assume responsabilidade pessoal pelo desempenho necessário para atingir 

metas e objetivos. 

A persistência é uma das características do empreendedor. Todo negócio tem seus 

momentos difíceis. Mas é preciso persistir e buscar superação. 

3. Comprometimento 

 

 Faz sacrifícios pessoais ou despende esforços extraordinários para completar 

uma tarefa; 

 Colabora com os empregados, colaboradores e parceiros ou se coloca no lugar 

deles, se necessário, para terminar um trabalho; 

 Esmera-se em manter os clientes satisfeitos e coloca em primeiro lugar a boa 

vontade em longo prazo, acima do lucro em curto prazo. 

Estar comprometido com a empresa significa ter envolvimento pessoal para que ela 

mantenha sua qualidade e seus compromissos e continue sempre crescendo. Para 

isso, é importante conhecer e cuidar também da área financeira; ela é uma peça-

chave do seu sucesso empresarial. É importante estar presente e ter cuidado com a 

qualidade da produção e com o cumprimento de prazos. Às vezes, um esforço extra 

é necessário para garantir a satisfação do cliente. 

4. Exigência de qualidade e eficiência 

 

 Encontra maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápido ou mais barato; 

 Age de maneira a fazer coisas que satisfazem ou excedem padrões de 

excelência; 

 Desenvolve ou utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho seja 

terminado a tempo ou que o trabalho atenda a padrões de qualidade previamente 

combinados. 



A exigência de qualidade e eficiência é um importante diferencial em qualquer tipo 

de negócio. Quando você cumpre todos os prazos e garante a qualidade esperada 

pelo cliente, está conquistando a confiança dele. Lembre-se que, por mais 

qualidade que você forneça é preciso estar sempre melhorando para superar as 

expectativas e se destacar em relação à concorrência. 

5. Corre riscos calculados 

 

 Avalia alternativas e calcula riscos deliberadamente; 

 Age para reduzir os riscos ou controlar os resultados; 

 Coloca-se em situações que implicam desafios ou riscos moderados. 

Montar uma empresa ou investir para melhorá-la implica riscos. Ser ousado é muito 

importante. No entanto, é fundamental calcular esses riscos para saber onde, como 

e quando você deve arriscar para fazer sua empresa crescer. Aprender a correr 

riscos calculados significa avaliar as alternativas, reduzir os riscos os riscos e 

controlar os resultados. Se, por exemplo, você desejar investir em sua empresa para 

aumentar a produção e as vendas, é importante realizar uma pesquisa para saber se 

existe mercado para absorver este volume de produção adicional. 

6. Estabelecimento de metas 

 

 Estabelece metas e objetivos que são desafiantes e que têm significado pessoal; 

 Define metas de longo prazo, claras e específicas; 

 Estabelece objetivos de curto prazo, mensuráveis. 

Estabelecer uma meta é muito importante, pois especifica as condições, o tempo e 

onde se quer chegar. Para atingir sua meta é interessante que você crie estratégias. 

Se sua meta é abrir uma empresa, este curso é uma ótima oportunidade para você 

testar seu comportamento empreendedor. Se seu objetivo é melhorar os resultados 

de sua empresa ou negócio, você também encontrará no IPGN instrumentos que lhe 

auxiliarão no gerenciamento de seu empreendimento. 

Para seu objetivo se transformar em uma meta você precisa saber onde quer chegar 

e definir como e quando chegar. 

7. Busca de informações 

 

 Dedica-se pessoalmente a obter informações de clientes, fornecedores e 

concorrentes; 

 Investiga pessoalmente como fabricar um produto ou fornecer um serviço; 

 Consulta especialistas para obter assessoria técnica ou comercial. 

Conversar com clientes, fornecedores e concorrentes é essencial para posicionar 

melhor sua empresa no mercado. 



Um empreendedor está constantemente querendo saber mais e mais. Saber 

procurar e selecionar informações ajuda a melhorar o seu negócio. Você pode obter 

informações de diversas fontes. Procure saber as opiniões dos consumidores sobre 

o seu produto, fique atento ás suas sugestões e observações; pesquise4 maneiras 

de melhorar seu produto ou serviço; identifique vantagens e desvantagens de sua 

empresa em relação á concorrência; leia jornais, revistas, navegue na Internet, há 

sempre cursos e palestras e novas informações no mercado. Visite o concorrente, 

experimente o modelo dele e, quando a sua pesquisa pessoal não for suficiente, 

procure a ajuda especializada de um técnico. E lembre-se de consultar o SEBRAE 

de seu estado. Lá estão disponíveis publicações, cursos e serviços que lhe ajudarão 

nessa busca por informações.  

8. Planejamento e monitoramento sistemáticos 

 

 Planeja dividindo tarefas de grande porte em subtarefas com prazos definidos; 

 Revisa seus planos constantemente, levando em conta os resultados obtidos e as 

mudanças circunstanciais; 

 Mantém registros financeiros e utiliza-os para tomar decisões. 

Para se tornar um empreendedor bem-sucedido é preciso que você aprenda a 

planejar. Por isso, é indispensável que você aprenda a fazer um planejamento de 

suas ações futuras. 

Além de planejar, é preciso acompanhar sempre os resultados da empresa – fazer o 

que se chama de monitoramento sistemático, que consiste em: 

 Divida as tarefas maiores em pequenas tarefas; 

 Defina um prazo para cumprir cada uma dessas tarefas; 

 Verifique sempre os resultados para saber se estão dentro do que havia sido 

planejado. 

Fazendo um acompanhamento diário de tudo o que acontece na empresa você pode 

notar qualquer mudança que ocorra nas contas, no cliente ou no mercado. É claro 

que, á medida que o seu negócio se consolida, você deverá delegar tarefas, 

evitando a sobrecarga de funções. Se você ainda não tem um negócio, é importante 

saber que terá que desenvolver essa característica. Comece a desenvolvê-la 

elaborando o plano de negócio de sua empresa. 

9. Persuasão e rede de contatos 

 

 Utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros; 

 Utiliza pessoas chave como agentes para atingir seus próprios objetivos; 

 Age para desenvolver e manter relações comerciais. 

Um empreendedor está sempre em contato com muitas pessoas: clientes, 

fornecedores, concorrentes, técnicos, especialistas de diversas áreas etc; Muitas 



vezes, são pessoas que não estão diretamente ligadas ao seu negócio mas que, a 

qualquer momento, podem ser muito úteis. Busque manter contato com as pessoas 

que podem se tornar fonte de informações e/ou soluções para você. 

Todo empreendedor precisa mais do que uma rede de contatos: precisa saber 

convencer as pessoas a fazerem o que ela deseja. Convencer o cliente a comprar 

mais ou o fornecedor a entregar mais rápido, por exemplo. Mas, para convencer 

alguém, é preciso ter bons argumentos, é preciso que estejam de acordo com os 

interesses da pessoa que está sendo convencida. 

10. Independência e autoconfiança 

 

 Busca autonomia em relação a normas e controles de outros; 

 Mantém seu ponto de vista, mesmo diante da oposição ou de resultados 

inicialmente desanimadores; 

 Expressa confiança na sua própria capacidade de complementar uma tarefa difícil 

ou de enfrentar um desafio. 

Um empreendedor é sempre autodeterminado, sabe tomar decisões com segurança. 

Faz questão de ser eu próprio patrão e dono do seu nariz; acredita em si e na 

capacidade de realizar sonhos e projetos. Tem a humildade para perguntar, 

pesquisar, ouvir e refletir sobre sugestões dadas, principalmente pelos mais 

experientes. Todo o empreendimento é um desejo concretizado por alguém que 

confiou no próprio potencial. 

Comportamento pouco empreendedor 

Maurício e Rogério se conhecem desde a adolescência; muita bola e muitos porres 

tomaram juntos. Tornaram-se adultos e cada um seguiu uma profissão. Maurício, 

meio que sem vontade, passou no concurso para um banco na cidade onde morava. 

Mas como naquela época ser bancário significava trabalhar meio expediente e 

ganhar razoavelmente bem, ele contentou-se e, assim que pode, abandonou a 

faculdade de Agronomia. 

Já Rogério não teve a oportunidade de seguir adiante nos estudos; ainda menino 

acompanhava o pai, entregando cargas pelas estradas deste país. Assim, ao 

completar 18 anos virou caminhoneiro também. Adora aventuras e de preferência no 

litoral Nordeste: regado a sol, água de coco e gente bonita. 

Com o passar dos anos, ambos sentiam que não estavam felizes em suas 

atividades profissionais e sempre que se encontravam comemoravam, choravam 

suas mágoas e sonhavam em trabalhar por conta própria, sem patrão e horários 

rígidos. Reclamaram tanto que Deus resolveu ouvir o pedido deles! Passados uns 

dois meses após seu último encontro, os dois estavam desempregados. 

(Na calçada de uma rua qualquer – MAURÍCIO E ROGÉRIO – se encontram.) 



(Rogério) – Você por aqui a esta hora? 

(Maurício) – Pois é amigo. Sabe, fui fazer minha rescisão de contrato, estou 

desempregado. Fui pressionado a pedir demissão, sabe como é aquele papo de 

enxugar a máquina..? 

(Rogério) – Não diga! Cara, eu também perdi meu emprego... Ah, vamos tomar um 

cafezinho que te conto tudo. 

Naquela tarde mesmo eles resolveram abrir um negócio juntos, já que 

compartilhavam o mesmo desejo e, até porque, para voo solo a grana não era 

suficiente. Afoitos para se tornarem proprietários, embarcaram na primeira oferta que 

lhes fizeram e, sem se informarem acerca das regras e procedimentos que envolvem 

um empreendimento, decidiram pegar q quitandinha que fulano de tal, que sabe lá 

por quais motivos, estava passando adiante. 

Negócio fechado, festinha de inauguração, começaram a trabalhar. Só que não se 

preocuparam em conversar com o antigo proprietário para perguntar coisas 

fundamentais, como por exemplo: Quem seriam seus fornecedores? Seriam eles 

rápidos e eficientes em suas entregas, reposição e trocas de mercadorias, primando 

pela qualidade e excelência? Quando se trata de produtos alimentícios, isto é uma 

baita responsabilidade, não é mesmo? 

Não perguntaram nem a si próprios se iriam continuar atendendo apenas a clientela 

antiga ou se deveriam desenvolver estratégias visando a conquistar maior número 

de consumidores; ou ainda, inserir alguma prestação de serviços, como por 

exemplo, recebimento de luz, água e telefone. Acreditavam que para um negócio dar 

certo só era necessário ter alguém que entendesse de contas a pagar, recebimento, 

prazos a cumprir, saldo devedor, receitas e despesas, anotações e conferências e 

fluxo de caixa. E se tem uma coisa de que Maurício, orgulhosamente saca é de 

planejamento e monitoramento sistemático, pois afinal, já trabalhou anos a fio em 

um Banco. 

Acontece que essa concepção de empreendedorismo é inconsistente porque, 

como vimos até agora, existem outras características do comportamento 

empreendedor que precisam estar presentes. O movimento na venda estava abaixo 

de suas expectativas, mas acharam que isso deveria ser inerente a todo período de 

transição e logo iria melhorar. Afinal, eram tão populares na cidade que todo mundo 

iria querer comprar na quitanda deles. 

Porém, chegou no 5° mês de funcionamento e o negócio ia de mal a pior. Decidiram, 

então, que tinham de tomar alguma atitude. E foi assim, sem avaliar os prováveis 

fatores responsáveis pela crise e sem perceberem a delicadeza da situação e os 

riscos que corriam, que tomaram a atitude menos indicada: dispuseram o restinho 

do capital de giro da empresa em reforma estética. Pode???!!! 

Bem, acredito que você já pode imaginar o desfecho desta história, não é mesmo? 



Auto Avaliação das Características de Comportamento do 

Empreendedor 

Ao se deparar com as características de comportamento empreendedor, Nestor 

fechou a apostila e fez uma auto avaliação, definindo seus pontos fortes e fracos e 

implantando um programa de aperfeiçoamento pessoal. Ele tinha o objetivo de 

desenvolver algumas características de comportamento empreendedor necessárias 

ao seu bom desempenho no mundo empresarial. 

Desafios 

“A águia empurrou gentilmente os filhotes para a beira do ninho. Seu coração 

trepidava com emoções conflitantes enquanto sentia a resistência deles. ‘Por que 

será que a emoção de voar precisa começar com medo de cair?’ – pensou. Esta 

pergunta eterna estava sem resposta para ela”. 

“Como na tradição da espécie, seu ninho localizava-se no alto de uma saliência, 

num rochedo escarpado. Abaixo, havia somente o ar para suportar as asas de cada 

um de seus filhotes. A despeito de seus medos, a águia sabia que era tempo. Sua 

missão materna estava praticamente terminada. Reserva uma última tarefa: o 

empurrão. A águia reuniu coragem através de uma sabedoria inata. Enquanto os 

filhotes nãos descobrissem suas asas, não haveria objetivos em suas vidas. 

Enquanto não aprendessem a voar, não compreenderiam o privilégio de terem 

nascido águias. O empurrão era o maior presente que a águia-mãe tinha para dar-

lhes, era seu supremo amor. E por isso, um a um, ela empurrou, e todos voaram”. 

(Autor desconhecido) 

  



ENTENDENDO O MUNDO DOS NEGÓCIOS 

 O que é um negócio? 
 O dinâmico ambiente dos negócios 
 As oportunidades das pequenas empresas 

 

Existem vantagens e desvantagens em trabalhar para outras empresas ou 

empregadores, assim como também existem vantagens e desvantagens se você 

decidir trabalhar para si mesmo. Ter um patrão ou ser dono do próprio negócio: eis a 

decisão inicial. Existem muitas razões pelas quais muitas pessoas constituem os 

seus próprios negócios e assumem todos os riscos inerentes. E — o mais importante 

— se você seguir cuidadosamente as instruções, poderá ter a sua independência 

laboral e financeira, ser o dono do próprio nariz e construir algo totalmente seu. Para 

tanto, a sorte é necessária. Mas ela depende de muitos fatores, complicados e 

externos, que escapam totalmente do seu controle ou do seu conhecimento. O ideal 

é contar com a sua própria capacidade e o seu preparo técnico e profissional para o 

novo desafio. Prever os riscos e os possíveis tropeços aumenta substancialmente as 

chances de sucesso uma vez que você consegue neutralizá-los. Agir com cautela, 

sem pressa e com muito bom senso: esses são os ingredientes principais para você 

começar a pensar em seu próprio negócio. 

O que é um negócio? 

Negócio é um esforço organizado por determinadas pessoas para produzir bens e 

serviços a fim de vendê-los em um determinado mercado e alcançar recompensa 

financeira pelo esforço. 

Quadro - As vantagens de ser funcionário e de ser empreendedor 

Vantagens de ser Empregado de alguma Empresa Vantagens de ser dono do próprio negócio 

 Você não corre risco financeiro; 

 Você tem seu salário mensal; 

 Você goza de relativa proteção e segurança do 

seu empregador; 

 Decisões estratégicas são tomadas pelos 

dirigentes da empresa; 

 Você não precisa preocupar como os negócios 

da empresa; 

 Você tem férias garantidas; 

 Você tem benefícios sociais pagos pela empresa; 

 Você pode aspirar a uma carreira dentro da 

organização; 

 Você pode aspirar a uma participação nos 

resultados; 

 Você não precisa quebrar a cabeça com 

soluções de problemas; 

 Você é o empreendedor da própria 

atividade, é o dono da bola; 

 Você não precisa seguir ordens alheias; 

 Você faz o que acha que deve ser feito, ou 

seja, escolhe os caminhos; 

 Você toma as decisões estratégias; 

 Você pode ter um progresso financeiro 

muito maior (ou muito menor); 

 Você constrói algo totalmente seu; 

 Você satisfaz seu espírito empreendedor; 

 Você é a cabeça do negócio; 

 



Todo negócio evolve necessariamente o ato de produzir ou vender um produto ou de 

prestar um serviço. Em produto é um bem concreto; algo que se pode pegar ver e 

apalpar. Uma mercadoria ou bem que pode ser destinado ao consumo (bens de 

consumo) ou à produção de outros bens (bens de produção); um bem ou produto é 

um complexo de atributos tangíveis e intangíveis, incluindo embalagem, cor, preço, 

prestígio do produtor, prestígio do varejista, serviços proporcionados pelo produtor 

ou varejista, que o comprador aceita como satisfatórios para suas necessidades e 

desejos. Mas um serviço é também uma atividade especializada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura - Exemplos de produtos/serviços 

As empresas se especializam na produção ou comercialização de determinados 

bens ou serviços. Na área de bens (produtos), elas podem se direcionar para o 

mercado de consumo ou para o mercado de produção. O Quadro a seguir permite 

alguns exemplos. 

 

 

 

Bens 

Produtos e 

comercialização 

Serviços 

Bens de Produção – Máquinas 

industriais, matérias-primas, 

semiacabados componentes 

etc. 

 

Bens de consumo – Produtos 

alimentícios, artesanato, 

roupas móveis, discos, livros 

produtos de beleza. 

Cinemas, hospitais, bancos, 

lojas e comércio, financeiras, 

shopping center, escolas 

universidades, oficinas, 

restaurantes, transportes 

urbanos, ferroviários e aéreos, 

rádio televisão, clínicas em 

geral, consultorias etc.  



Quadro - Exemplos de bens produzidos por empresas industriais 

Bens de consumo 
 Roupas masculinas e femininas 
 Bebidas e refrigerantes 
 Produtos alimentícios ou de higiene 
 Automóveis e motocicletas 
 Produtos farmacêuticos e remédios 
 Calçados, couro, fumo, mobiliário 

 Roupas e moda em geral 

Bens de produção 
 Máquinas e equipamentos de produção 
 Máquinas operatrizes 
 Matérias-primas  
 Componentes elétricos e eletrônicos 
 Semiacabados em geral 
 Prensas hidráulicas  

 Bens para escritório em geral 

O objetivo de um negócio é produzir e vender com lucro produtos/serviços que 

satisfaçam necessidades e desejos da sociedade. Necessidades e desejos que 

podem ser do mercado, ou, mais especificamente, do cliente. Tais bens ou serviços 

são produzidos para estarem disponíveis em um mercado, que é o lugar, físico ou 

virtual, em que os compradores e os vendedores se localizam ou se reúnem para 

efetuar suas transações. Os produtos/serviços estão sendo continuamente passados 

e repassados dos vendedores para os compradores em uma cadeia interminável de 

transações. Nessa cadeia, sempre há um fornecedor e um cliente em cada etapa: o 

cliente do fornecedor anterior é o fornecedor para um cliente da próxima etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura - A cadeia de transações. 

Por causa dessa cadeia de transações, existem os intermediários em todo processo 

de produção e comercialização. Uma empresa pode comercializar diretamente seus 

produtos/serviços com o consumidor final: são as empresas que possuem um corpo 

próprio de vendedores, com agências e escritórios espalhados pelas principais 

cidades. Outras preferem vender não ao consumidor final, mas aos varejistas. 

Varejistas são empresas comerciais que compram dos produtores e vendem aos 

consumidores, como as cadeias de lojas e o comércio em geral. Muitas vezes, a 

empresa pretende dedicar-se mais intensamente à produção, deixando a 

comercialização de seus produtos sob a responsabilidade dos atacadistas. 

Há uma extensa e incrível variedade de empresas produtoras de bens e serviços. O 

mesmo ocorre com as empresas atacadistas e varejistas. 

Fornecedor Cliente 

Fornecedor 

Cliente 

Fornecedor Cliente 



Quadro - Exemplos de comércio varejista e de comércio atacadista 

Comércio varejista Comércio atacadista 

 Supermercados e hipermercados  Atacado de produtos alimentícios 

 Lojas de roupas e vestuário  Atacado de roupas e vestuário 

 Açougues e casa de carnes  Atacado de microinformática 

 Restaurantes e fast-foods  Atacado de papel e papelão 

 Postos de gasolina  Distribuição e combustível e anexos 

 

Do ponto de vista de função de mercado, uma transação representa um intercâmbio 

ou uma transferência da propriedade de bens. Nesse caso, a oferta (refletindo a 

disponibilidade de bens e vendedores que os oferecem para venda) e a procura ou a 

demanda (refletindo o desejo e o poder de compra dos compradores) combinam-se 

em uma transação de compra-venda a um determinado preço. Assim, um mercado 

está em oferta quando os vendedores estão dispostos a vender seus 

produtos/serviços: a oferta ou a disponibilidade de bens ou serviços é maior que a 

necessidade deles. 

Quadro - Situações do mercado do ponto de vista do produtor 

Oferta Procura 
 Muitos produtos/serviços em oferta 
 Excesso de vendedores 
 Escassez de compradores 
 Concorrência entre vendedores 
 Tendência à redução de preços 
 Oferta maior que a procura   

 Poucos produtos/serviços em oferta 
 Escassez de vendedores 
 Excesso de compradores 
 Concorrência entre compradores 
 Tendência ao aumento de preços 
 Procura maior que a oferta 

 

De uma maneira mais ampla, o valor total de todos os bens finais e serviços 

produzidos em um ano em um determinado país constituem o Produto Nacional 

Bruto (PNB). O PNB é uma medida estatística utilizada para mensurar o crescimento 

econômico de um país. Ocorre recessão quando há ausência de crescimento do 

PNB. 

Do ponto de vista monetário da economia, o termo lucro refere-se ao excesso de 

receita sobre a despesa em virtude da produção e da venda de bens ou serviços. O 

motivo de lucro é o primeiro indutor que engaja o vendedor no negócio. Ao contrário, 

o prejuízo refere-se ao excesso da despesa em relação à receita obtida. 

Existem dois tipos básicos de negócio: o industrial (engajado na produção, extração 

e construção) e o comercial (envolvendo marketing, finanças e serviços). Todo 

negócio envolve duas formas de capital: os fundos de capital e os bens de capital. O 

termo fundos de capital refere-se à moeda necessária para operar uma empresa, 

enquanto a expressão bens de capital diz respeito aos equipamentos (ferramentas, 

terrenos, prédios e maquinaria) necessários para fazer e vender o produto/serviço. 

 



 Escolas e universidades 
 Hospitais e clínicas médicas 
 Bancos e financeiras 
 Advocacias e consultorias em geral 
 Agências e propaganda 
 Transportes urbano e interurbano  

 Contabilidade e auditorias 
 Oficinas mecânicas 
 Comunicações (rádio e televisão) 
 Professores, instrutores 
 Treinamento e ensino 
 Restaurantes 
 Lojas e comércio em geral 

 

Para operar um negócio, faz-se necessário assumir vários riscos, seja quanto ao 

capital empatado seja quanto ao tempo e ao esforço investidos, principalmente 

quando sua aplicação pode resultar em possíveis perdas. 

Risco significa possibilidade de perda. Os riscos que podem provocar perdas 

incluem obsolescência do produto, disputas trabalhistas, administração 

incompetente, forças extraordinárias (como fogo, inundações etc.) e dificuldade em 

competir vantajosamente. 

Adam Smith, o criador da moderna economia, já dizia, no século XVII, que há uma 

mão invisível do mercado que se manifesta por meio da competição. É a lei da oferta 

e da procura que defi ne como o mercado funciona. Ele queria dizer que algumas 

pessoas iniciam seus negócios e conseguem competir com mais sucesso que 

outras; estas últimas, em contrapartida, tornam-se ineficientes, perdem a corrida e 

desaparecem do mapa. 

O DINÂMICO AMBIENTE DOS NEGÓCIOS 

O mar está para peixe? É a pergunta que todo pescador faz, diariamente, antes de 

partir para a pesca em alto-mar. A mesma pergunta fazem os empreendedores 

quando analisam o investimento em algum novo negócio. Há muitas razões para 

esse questionamento. 

As empresas não são entidades absolutas nem vivem isoladas do mundo. Elas 

operam em um ambiente que representa tudo aquilo que existe fora das fronteiras 

de uma empresa, ou seja, o ambiente é tudo o que existe externamente a ela. 

Também representa a sociedade, o país, o cenário mundial. Como o ambiente é 

muito vasto e complexo, costumamos separá-lo em dois estratos diferentes. O 

estrato maior é o ambiente geral ou macroambiente. O outro mais imediato é o 

ambiente de tarefa, ou microambiente. 

Macroambiente 

Todos os negócios operam em um ambiente geral, que é composto de uma 

multiplicidade de variáveis que interagem dinamicamente entre si, como variáveis 

econômicas, sociais, tecnológicas, culturais, legais, demográficas e ecológicas. 

Todas essas variáveis causam impactos profundos em todas as empresas, sem 

qualquer discriminação. Daí a denominação ambiente geral. 

 



Variáveis econômicas 

Estão relacionadas com os eventos econômicos, como desenvolvimento ou 

recessão econômica, aquecimento ou desaquecimento econômico, renda per 

capitada população, Produto Interno Bruto (PIB), inflação, juros, preços, aluguéis, 

câmbio, balança comercial etc. Todas essas variáveis são importantes para qualquer 

negócio, pois constituem indicadores da situação econômica do ambiente. Queira ou 

não, essas variáveis influenciam poderosamente o ambiente de negócios e afetam 

direta ou indiretamente as empresas, independentemente de seu tamanho. 

Tabela - As pequenas empresas “em aperto” diante do desaquecimento 

Variáveis econômicas % 

Queda de faturamento 70 

Redução na liquidez 56 

Redução nas vendas físicas 54 

Redução nas margens de lucro 51 

Redução na produção 46 

Redução na mão-de-obra 34 
Fonte: PESQUISA com 593 indústrias no segundo trimestre de 1995 — Confederação Nacional da Indústria. 

Variáveis sociais 

Estão relacionadas com os eventos sociais propriamente ditos, como nível de 

emprego, melhoria da educação, saúde, previdência social, segurança e bem-estar, 

itens afins. Os negócios dependem muito das variáveis sociais, porque elas 

determinam os hábitos de compra e as necessidades individuais a serem satisfeitas. 

Variáveis tecnológicas 

Cada empresa utiliza e desenvolve sua própria tecnologia e todas as empresas 

estão envolvidas em um contínuo trabalho de desenvolvimento de novos métodos e 

processos, de novos equipamentos e instalações etc., o que produz mudança e 

inovação. A tecnologia tem sido uma poderosa impulsionadora de novos negócios e 

uma alavanca para novas necessidades do mercado. 

Variáveis culturais 

Estão relacionadas com os eventos culturais, como arte, arquitetura, tipo de vida, 

expectativas da população etc. 

Variáveis legais 

Constituem todo o conjunto de leis e normas que regulam as atividades dos 

negócios, seja em um determinado país (quando o negócio é local ou nacional), seja 

em vários países (quando o negócio envolve comércio exterior).  

Além disso, há a legislação municipal, estadual e federal, que deve ser obedecida 

pelas empresas. 



Variáveis demográficas 

Referem-se às características de densidade populacional, perfil etário da população, 

distribuição, migração etc. 

Variáveis ecológicas 

Estão relacionadas com o ambiente natural, que consiste nos recursos naturais de 

uma dada região, como água, terra, clima etc. A instalação de uma empresa pode 

levar à destruição desses recursos por meio da poluição do ambiente. 

Todas essas variáveis exercem influência recíproca em um ambiente geral — 

macroambiente —, que é comum a todos os negócios e a todas as empresas, 

afetando-os de uma maneira genérica e abrangente. Em suma, sua influência é 

relativamente igual para todas as empresas. 

 

Figura - Variáveis que influenciam o ambiente geral (macroambiente). 

Microambiente 

Na realidade, cada empresa opera em um microambiente específico, do qual retira 

seus recursos e em que coloca seus produtos/serviços. Esse microambiente 

constitui uma parte específica do ambiente geral e pode ser denominado ambiente 

de tarefa ou ambiente de operações da empresa. É o nicho em que a empresa se 

situa e procura estabelecer seu domínio. É o ponto no qual estão seus mercados 

imediatos, no qual a empresa obtém recursos e comercializa seus produtos/serviços. 



Em suma, no ambiente de tarefa, ocorrem as entradas de recursos e as saídas de 

produtos/serviços. Ele pode ser dividido em quatro setores distintos: 

Fornecedores 

São as empresas e os indivíduos que fornecem recursos ou insumos para o 

negócio. Existem os fornecedores de recursos financeiros (mercado de capitais, 

mercado financeiro, investimentos, empréstimos etc.), os fornecedores de recursos 

materiais (matérias-primas, materiais semiacabados ou semiprocessados etc.), 

fornecedores de recursos tecnológicos (máquinas, equipamentos, tecnologias), 

recursos humanos (talentos e competências) etc. À medida que seus 

produtos/serviços tornam-se mais heterogêneos ou complexos, tanto mais 

heterogêneos e diferenciados tornam-se seus fornecedores. 

Clientes ou consumidores 

São os usuários dos produtos/serviços produzidos pela empresa. Conforme seus 

produtos/serviços tornam-se mais heterogêneos, tanto mais heterogêneos e 

diferenciados serão seus clientes. 

Concorrentes 

São as empresas que disputam os mesmos fornecedores ou os mesmos clientes ou 

consumidores. Em outras palavras, concorrem com as entradas e com as saídas. À 

medida que seus produtos/serviços tornam-se mais heterogêneos, tanto mais 

heterogêneos e diferenciados serão seus concorrentes e tanto mais complexa será a 

competitividade. 

Agências reguladoras 

São as entidades externas que regulam determinados aspectos das operações da 

empresa, como os órgãos do governo incumbidos de fiscalizar e monitorar o 

trabalho das empresas, os grupos regulamentadores, os sindicatos, as organizações 

não-governamentais (ONGs) etc. 

Assim, o microambiente constitui o cenário de operações específico, particular e 

mais próximo de cada empresa. É nele que a empresa coloca seus 

produtos/serviços e toma suas entradas ou insumos. Mas a empresa não está 

sozinha nem isolada do mundo. O microambiente oferece os recursos e os insumos, 

bem como os clientes que asseguram sua existência, mas lhe impõe o desafio dos 

concorrentes e a vigilância das agências reguladoras. Em outros termos, o ambiente 

oferece oportunidades e recursos, mas, ao mesmo tempo, traz consigo ameaças e 

dificuldades; oferece clientes e fornecedores, mas também impõe concorrentes e 

entidades reguladoras que controlam a empresa. 

É no ambiente de tarefa que estão os mercados que a empresa se empenha em 

disputar e conquistar. 



 

Figura - Os componentes do microambiente. 

Antigamente, mercado era o local físico no qual se reuniam os vendedores e os 

compradores de determinados produtos/serviços. Hoje, com a globalização da 

economia e com a tecnologia da informação, os mercados sofreram profundas 

mudanças e têm uma incrível abrangência. O local físico foi substituído por redes de 

informação, redes de distribuidores e similares, que fizeram com que o mundo se 

tornasse uma verdadeira aldeia global, em que os negócios passaram a ser 

mundiais e não mais internacionais, nacionais ou regionais. A globalização veio para 

ficar definitivamente. 

Em virtude desse ambiente mutável, toda empresa precisa estar constantemente 

aberta e atenta ao que acontece ao seu redor, para poder perceber e interpretar as 

mudanças que ocorrem em seu ambiente, particularmente no ambiente de tarefa. 

Como essas mudanças são intensas e complexas, o empresário experimenta uma 

sensação de incerteza com relação a elas. Lidar com a incerteza parece ser hoje o 

grande desafio da administração das empresas. 

Ousadia é irmã da adversidade 

É importante lembrar sempre que a ousadia é irmã da adversidade, assim como a 

necessidade é mãe da criatividade. No Brasil, as pessoas não são mais ousadas 

porque ainda existem fatores que inibem e limitam fortemente a ousadia dos 

empreendedores, tais como: 

 



 a existência de um grande gap — brecha ou lacuna — quando o assunto é 

inovação e transferência tecnológica; 

 a falta de capacidade empreendedora de alta qualidade; 

 a ausência de uma estrutura tributária e trabalhista orientada para pequenos e 

novos negócios; 

 a necessidade premente de mais opções de financiamento e capitalização, como 

o capital de risco; 

 a influência da família, que ainda mantém a segurança ilusória de uma vida de 

trabalhador assalariado; 

 o sistema tradicional de ensino não forma empreendedores, mas empregados; 

 a falta de capital social cuja carência de preparo adequado, ou seja, de educação, 

inibe a criação de negócios ou mais associações, como o Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Sociedade Brasileira para Exportação 

de Software (Softex) ou ainda o programa Rede de Ensino Universitário de 

Empreendedorismo (Reune), da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), 

para a difusão do empreendedorismo nas escolas superiores brasileiras, que 

fomentam fortemente o movimento do empreendedorismo, iniciado apenas em 

meados de 1990. 

AS OPORTUNIDADES DAS PEQUENAS EMPRESAS 

Uma empresa é o conjunto de pessoas que trabalham juntas para alcançar certos 

objetivos por meio da gestão de recursos humanos, materiais e financeiros. À 

medida que as empresas crescem, elas passam por uma complexa divisão de 

trabalho, que constitui a sua diferenciação interna. Essa diferenciação envolve uma 

especialização vertical — a hierarquia de autoridade — e uma especialização 

horizontal — a departamentalização. Quanto maior a especialização vertical, tanto 

mais níveis hierárquicos de autoridade para assegurar o comando e o controle, o 

que envolve cargos como diretores, gerentes, chefes, supervisores, em cada um 

deles ou em órgãos, como diretorias, divisões, departamentos, seções etc. Em geral, 

os níveis organizacionais podem ser divididos em nível institucional (os diretores do 

negócio), nível intermediário (os executivos principais, como gerentes) e nível 

operacional (os chefes, funcionários e operários).  

Quanto maior a especialização horizontal, tanto mais departamentos, cada qual 

especializado em uma determinada área funcional de atividade, como finanças, 

produção, marketing, pessoal etc. Para representar essas duas formas de 

especialização, utiliza-se geralmente um organograma, que nada mais é que um 

conjunto de blocos que indicam cargos ou órgãos e seus respectivos níveis e 

subordinados. Assim, uma empresa de grande porte pode ser representada: 



 

Figura - A constituição típica de uma empresa. 

Do ponto de vista vertical, quanto maior e mais complexa a organização, tanto maior 

o número de níveis hierárquicos de que ela necessita para funcionar 

adequadamente, e quanto maior o número de níveis hierárquicos, tanto mais pesada 

e morosa será a organização, pois as comunicações internas tornam-se mais 

complexas e demoradas. Os níveis superiores constituem os chamados níveis 

administrativos das empresas, enquanto o último nível — o operacional — é o nível 

não-administrativo, ou seja, o nível em que as tarefas e as operações são 

executadas. Os níveis administrativos são incumbidos de planejar, organizar, dirigir 

e controlar as operações; o nível operacional é responsável pela execução das 

atividades e pela produção e distribuição dos produtos/serviços produzidos. 

Administrar é conseguir realizar as tarefas por meio das pessoas envolvidas. Assim, 

a administração não se confunde com a execução, mas paira acima dela, para 

garantir a eficiência e a eficácia. 

Do ponto de vista horizontal, a organização se desdobra em diferentes áreas de 

atividade. A essa diferenciação damos o nome de departamentalização ou 

divisionalização. Quanto mais diferenciada, tanto maior a necessidade de 

coordenação. A diferenciação interna provoca a necessidade de meios de 

integração para que a empresa mantenha sua integridade e não perca de vista os 

objetivos principais. Assim, tanto maior a diferenciação, tanto mais mecanismos de 

integração para manter a empresa coordenada e integrada. A hierarquia é 

tradicionalmente o principal meio de integração utilizado pelas empresas. Cada 

chefia integra seus subordinados e é integrada pelo seu nível superior. 

Quase sempre a especialização horizontal provoca uma especialização vertical que 

corresponde a uma reação em cadeia. E aí está o perigo das grandes empresas. A 



departamentalização enfatiza a especialização de cada órgão ou cargo, mas dificulta 

enormemente a coordenação entre eles. Melhora o desempenho intradepartamental, 

mas acarreta dificuldades no entrosamento interdepartamental, até o ponto em que 

cada órgão passa a perseguir os seus próprios objetivos específicos, colocando os 

objetivos globais em segundo plano, o que impõe custos adicionais à operação. Mas 

a hierarquia alongada também impõe pesados custos adicionais (gerentes e chefes) 

para tocar o negócio e provoca a lentidão característica das grandes organizações. 

Além disso, cada nível hierárquico adicional reduz pela metade as possibilidades de 

comunicação rápida e eficiente e acrescenta ruídos e distorções no sistema. Para 

arcar com todo esse aparato, as grandes corporações somente podem trabalhar 

com economias de escala, isto é, com produção em massa de produtos/serviços, 

orientadas para mercados amplos e abrangentes. Assim, conclui-se que as grandes 

empresas não sabem tirar proveito de três pontos fundamentais: 

1. Pequenos nichos de mercado que envolvem um pequeno volume de negócios. 

2. Atendimento às necessidades individualizadas e personalizadas dos clientes, 

isto é, produtos/serviços personalizados para cada cliente. 

3. Surgimento de oportunidades passageiras de mercado que envolvem agilidade e 

prontidão para rápidas decisões e alterações em produtos/serviços. 

Não existe fracasso – apenas experiências que são positivas em maior ou menor grau 

Conta-se que Thomas Alva Edison (1847-1931), nos seus tempos iniciais de 

inventor e empreendedor, experimentou milhares de filamentos para descobrir qual 

deles funcionava em uma lâmpada elétrica. À medida que os meses se 

transformavam em anos, nenhum filamento durava mais do que dois segundos 

quando ligado à energia elétrica. Finalmente, Edison descobriu aquele que 

produziria luz por um tempo aceitável antes de se consumir em fogo. Enquanto 

experiências sucessivas não funcionavam, ele não pensava em fracasso ou erro 

nem ao menos sentia desânimo ou frustração. Ao contrário, em cada passo, Edison 

descobria algo válido: um filamento que não servia. Para ele, o processo de inventar 

e descobrir não constituía uma série de erros e fracassos, mas uma experiência 

única, que exigia milhares de passos consecutivos. Não se tratava de ensaio e erro, 

mas de um aprendizado contínuo, que acrescentava experiência e conhecimento. 

O processo experimental é como aprender a ler. Cada pessoa começa no seu nível 

de aptidão e cresce em competência à medida que faz leituras mais complicadas. 

Quando se lê bem, o mundo se abre em possibilidades infinitas.  

Assim, deve-se assumir que não existem fracassos, mas experiências que são 

positivas em maior ou menor grau. Contudo, Edison não parou por aí. Além de 

produzir uma das maiores revoluções socioeconômicas da história, engajou vários 

investidores e criou uma companhia — a General Electric — para a instalação de 

fios, a fim de levar a energia elétrica para os compradores de lâmpadas. Edison era 

um inventor genial — registrou mais de mil patentes — e um grande empreendedor, 

mas também era um mau administrador. As empresas que criou — como a General  



O QUE FAZER? POR ONDE COMEÇAR? 

 Identificando oportunidades de negócios 

 Reunindo forças  

 A viabilidade financeira do negócio  

 Como definir o investimento inicial  

 Quais as potencialidades e os riscos do negócio  

 Como otimizar as suas chances de sucesso 

Se você intenciona começar um negócio ou desenvolver e impulsionar seu negócio 

atual, o primeiro passo é fazer suas escolhas iniciais. Como detectar uma 

oportunidade? Como transformar a oportunidade em um negócio comercializável? 

Quem será o seu cliente? Qual será o seu produto/serviço? Como produzi-lo? Como 

montar o seu negócio? Como financiá-lo? Para isso, você precisa parar para pensar. 

O que fazer? Por onde começar?  

IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS   

A identificação de uma oportunidade é o primeiro passo que impulsiona o 

empreendedor para o desenvolvimento de um produto ou serviço que propiciará o 

negócio. Geralmente, a oportunidade é uma lacuna detectada ao se avaliar o 

mercado e os produtos e serviços oferecidos. No entanto, a oportunidade existe 

quando o empreendedor consegue visualizar a realização de seu sonho pessoal, 

identifica uma oportunidade para lucrar, ou uma forma de subsistência quando em 

situação de desemprego, insatisfação profissional ou outros motivos. 

Segundo Longenecker et alli (1997), uma vez que os novos negócios começam com 

ideias, deve-se considerar as circunstâncias em que essas novas ideias tendem a 

proliferar. Diversos estudos discutiram a questão de onde surgem as ideias de novos 

produtos/serviços para novos negócios e verifica-se que as possibilidades são 

inúmeras.  

Uma pesquisa desenvolvida pela The NFIB Foundation e patrocinada pela American 

Express apontou que quatro categorias usualmente são identificadas como fontes de 

ideias para criação de negócios:  

1. Experiência pessoal: uma base para as ideias de novos negócios é a experiência 

pessoal, que é obtida tanto em casa quanto no trabalho. Do conhecimento adquirido 

de empregos atuais ou recentes, alguns empregados veem a possibilidade de 

modificar produtos existentes, aprimorando um serviço ou reproduzindo um conceito 

de negócios em um local diferente.  

2. Hobbies: às vezes, os hobbies crescem além de sua condição de hobbies e se 

tornam negócios, sendo frequentemente transformados em novos negócios por 

executivos de empresas, ao se aposentarem.  



3. Descoberta acidental: qualquer pessoa pode topar com uma ideia útil no decorrer 

do dia-a-dia.  

4. Busca deliberada: uma ideia de novo negócio pode também emergir de uma 

busca deliberada de um empreendedor em perspectiva – uma exploração proposital 

para encontrar uma nova ideia. Os empreendedores podem estudar as suas 

próprias capacidades e então olhar para novos produtos ou serviços que são 

capazes de produzir, ou primeiro podem procurar as necessidades de mercado.  

Identificadas as ideias surge a necessidade de refiná-las. A ideia de um novo 

empreendimento, frequentemente, requer um período para refinamento e teste para 

avaliar se requer modificações e adaptações. 

Enxergando uma boa oportunidade de negócios 

Pesquisar e saber vislumbrar onde estão as oportunidades constituem os primeiros 

passos para identificar um bom negócio. É um trabalho de muita peregrinação. 

Como o custo de uma pesquisa é inviável para a maioria dos microempresários, 

existem dois pontos de partida para quem busca uma oportunidade:  

1. Iniciar um negócio que já se tem em mente e descobrir onde ele é viável. Algumas 

variáveis críticas são básicas: se a ideia é montar uma escola de esportes para 

crianças, deve-se saber qual é o esporte preferido numa certa região, qual é o 

número de clientes potenciais, se há facilidade de transporte para chegar à escola 

etc.  

2. Procurar nichos de mercado e, a partir daí, desenhar um plano de negócios. 

Outras variáveis críticas são importantes: conhecer as necessidades e as 

expectativas do público-alvo do negócio, vocações do local, incentivos 

governamentais oferecidos etc.  

Na prática, não é muito difícil enxergar a oportunidade se o empreendedor já 

conhece o ramo e sabe como fornecer o produto/serviço diferenciado do que já 

existe no mercado. Especialistas indicam algumas sugestões de negócios:  

 plantio e comercialização de frutas regionais;  

 produção de medicamentos fitoterápicos; 

 empreendimentos para turismo segmentado - pesca contemplativa, aventura e 

observação da fauna, ecoturismo etc;  

 cultivo de flores para exportação;  

 fabricação de corantes, utilizando açafrão;  

 produção e comércio de carnes exóticas e seus subprodutos;  

 organização e apoio a eventos, feiras e festas;  

 consultoria e treinamento para certificação ambiental;  

 pousadas e fazendas para turismo rural;  

 agricultura diferenciada — hidropônica, orgânica etc.;  

 oficina mecânica com atendimento especializado ao público feminino; 



 clínica de estética com orientação nutricional;  

 serviço de personal trainer — coach ou instrutor pessoal;  

 consultoria de moda e etiqueta;  

 beneficiamento de produtos agropecuários — soja, algodão, guaraná, pequi, 

couro etc.;  

 loja de videogame;  

 loja de multisserviços com internet, fax, xerox e caixa eletrônico;  

 aproveitamento de resíduos industriais;  

 conserto e manutenção de computadores e telefones celulares;  

 fabricação de conservas e embutidos;  

 fabricação de embalagens e utensílios domésticos;  

 criação de peixes e camarão;  

 confecção de uniformes;  

 fabricação de doces;  

 informatização de processos produtivos.  

O importante é estabelecer um diferencial que revolucione o mercado, sem que seja 

necessário um desenvolvimento tecnológico específico e caro. Convém lembrar que 

uma grande ideia pode ser ainda mais brilhante do que ela realmente é. Se o 

empreendedor identificou um nicho de mercado em que ninguém atua, deve 

redobrar sua atenção e analisá-lo cuidadosamente. Talvez não haja competidores à 

vista porque também não há clientes potenciais!  

Uma estratégia para minimizar a probabilidade de insucesso é investir em negócios 

que possuem um forte diferencial competitivo, oferecem serviços pioneiros e 

requerem um mínimo de capital. Como diz o diretor presidente do Sebrae, Sérgio 

Moreira, não importa o cenário. Com estabilidade ou turbulência, o que se exige do 

empreendedor é ter foco no mercado e possuir capacidade gerencial. Ele ainda 

complementa que, em primeiro lugar, o empreendedor precisa saber o que e para 

quem vender; antes de montar o negócio, é vital mapear e ter o perfil do comprador, 

ou seja, enxergar a clientela. Em segundo lugar, saber administrar; não adianta ter 

um bom produto/serviço se não existe planejamento das operações e controle dos 

custos. Em terceiro lugar, ousar; sem criatividade, sem coragem para inovar a 

empresa não vai para a frente. Finalmente, atuar em rede, cooperar, associar-se 

para adquirir mais competitividade; o pequeno negócio, hoje, não sobrevive 

isoladamente. É vital competir e cooperar, cooperar e competir.  

Contudo, nem todas as oportunidades de negócios são adequadas para o 

empreendedor. Elas precisam ser compatíveis com aquilo que ele pretende fazer. 

Nem sempre uma oportunidade é ideal para todos os empreendedores, mas apenas 

para alguns deles pela compatibilidade com suas características individuais. Um 

momento de reflexão é importante nesse momento. O empreendedor deve fazer 

uma introspecção para auto avaliação, como já mencionamos, para ver se as 

oportunidades de negócios são compatíveis com suas características pessoais.  



Em segundo lugar, o empreendedor deve ter um objetivo maior em mente. Precisa 

trabalhar com uma visão de futuro, ou seja, com um quadro mental daquilo que 

pretende chegar a ser como referência. Stephen Covey enfatiza essa identificação 

da visão de futuro como referência e critério, a partir dos quais todo o resto é 

planejado. A visão de futuro permite verificar se qualquer atitude ou decisão adotada 

infringiu algum critério definido como prioritário. Isso permite avaliar se cada dia 

vivido acrescentou algo para a consecução do seu futuro. Mas a visão de futuro não 

é algo estático; ela é continuamente revisitada por exercícios permanentes de 

atualização, adequação aos novos conceitos de vida adquiridos ao longo do tempo, 

ajustamento aos novos patamares que forem sendo continuamente alcançados. Ela 

será a bússola para ajudá-lo a saber onde está o que você procura e apontará os 

passos para ir adiante. A sua maior utilidade é a de viabilizar o seu futuro. Ela é um 

plano de vida.  

Em terceiro lugar, a decisão de abrir um novo negócio deve ser uma consequência 

— e não a causa — desse futuro idealizado. A escolha do seu negócio deve ser uma 

decisão que decorre de algo maior — sua visão de futuro — e deverá abrigar essa e 

outras decisões ao longo do tempo. Não deve ser uma decisão que obrigue você a 

ajustar toda a sua vida ao negócio escolhido. Não coloque o carro na frente dos 

bois. Desculpe-me, à sua frente.  

Assim, a decisão de abrir um negócio é muito mais que uma análise de viabilidade 

econômica, mercadológica ou financeira. É a busca de compatibilidade entre você — 

empreendedor — e sua ideia de empreender. 

Grandes negócios também são efêmeros 

Francisco Matarazzo (1854-1937) chegou ao Brasil em 1881. No ano seguinte, abriu 

seu primeiro empreendimento, uma venda em Sorocaba, Estado de São Paulo. Logo 

iniciou a fabricação de banha e em 1891 mudou-se para a capital, onde fundou, com 

mais 43 sócios, as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. A partir de então, o 

conde italiano abriu dezenas de fábricas, que produziam de tudo um pouco. Graças 

ao talento empreendedor e à facilidade de lidar com financistas, soube aproveitar o 

início da industrialização do país para construir o maior império industrial da América 

Latina. Infelizmente, o imenso grupo empresarial — manejado com mão de ferro 

pelo proprietário principal — não conseguiu manter-se depois que a segunda 

geração da família assumiu o controle. Por fim, acabou desaparecendo do mercado 

com uma rapidez incrível. 

REUNINDO FORÇAS  

O empreendedor costuma ser uma figura complexa. Visão ampla, descortino, faro 

para negócios, capacidade de transformar ideias vagas em projetos específicos, 

vontade de arriscar e de assumir riscos, perseverança, aceitação de ambiguidades e 

de incertezas, inteligência emocional, sintonia com o mercado e com as 

oportunidades que nem sempre são percebidas pelos outros etc. Como caracterizar 



o empreendedor diante de tantas feições que ele pode assumir? Rogério Cher 

destaca seis fatores vitais — os seis Cs — para se abrir um novo negócio, como 

veremos a seguir.  

1. Convergência: se o negócio envolve sócios, eles devem ter unidade de 

pensamento, identidade de valores e comunhão de objetivos. Os sócios não 

precisam pensar de modo igual a respeito de tudo, ter os mesmos estilos de 

trabalho, mas devem ter compatibilidades e convergências sobre valores pessoais, 

postura diante da vida e da empresa.  

2. Complementariedade: as diferenças entre os sócios proprietários são 

corriqueiras, mas não devem implicar filosofias opostas ou valores antagônicos; 

devem ser características que se complementam e qualidades que se somam.  

3. Companheirismo: a amizade não garante sucesso ao novo negócio e o 

insucesso pode acabar com ela. Deve haver um limite entre amizade e sociedade. O 

que deve prevalecer entre os sócios é o respeito mútuo e a solidariedade em todos 

os momentos, bons ou ruins.  

4. Confiança: toda sociedade implica necessariamente confiança entre os 

participantes. Se não há confiança, nada feito. As decisões precisam ser 

consensuais e isso requer crédito na opinião dos sócios.  

5. Compreensão: entendimento e tolerância permitem que os sócios aprendam uns 

com os outros a ouvir e a compreender intenções e receios. Isso também se aplica 

aos demais funcionários.  

6. Circunstância: é preciso saber analisar bem as condições pessoais, familiares e 

financeiras dos participantes para constituir a sociedade. Empreendedor é a pessoa 

que inicia ou que desenvolve um negócio em que se arrisca a perder o capital nele 

aplicado e os anos de intenso esforço. Muitas são as dúvidas que o empreendedor 

enfrenta quando está à procura de ideias a respeito de um novo negócio que 

pretende iniciar. As indagações são várias e quase sempre convergem para as que 

listamos a seguir:  

 Quais são as oportunidades e os nichos de mercado a serem explorados?  

 Quais são os produtos/serviços concorrentes que existem atualmente no 

mercado?  

 Quais são os seus pontos fortes e fracos?  

 Quais serão os produtos/serviços que poderei oferecer?  

 Quais serão os clientes?  

 Como são eles?  

 O que é de valor para eles?  

 Como criar valor para o cliente?  

 Quais as vantagens competitivas do negócio?  

 Quem são os meus fornecedores potenciais?  



 Quem são os meus concorrentes potenciais?  

 Quais são os riscos do negócio?  

 Qual é o potencial de desenvolvimento do negócio?  

Para caminhar com mais segurança por um terreno nebuloso e ainda desconhecido, 

você precisa de informações. A informação reduz a incerteza e melhora o 

desempenho. Ela é a arma estratégica da empresa moderna e o empreendedor 

deve logo de início saber usá-la. E bem. 

Os sete hábitos das pessoas muito eficientes 

Stephen Covey tornou-se famoso por enunciar sete hábitos que tornam uma pessoa 

muito eficiente, a saber:  

1. Ser proativo: adotar princípios de visão pessoal. Ser proativo significa antecipar-

se aos problemas, ter iniciativa e responsabilidade.  

2. Começar com o objetivo em mente: adotar princípios de liderança pessoal. 

Começar com o objetivo na mente e focar metas e resultados.  

3. Primeiro o mais importante: adotar princípios de administração pessoal. Em 

primeiro lugar, o mais importante. Estabelecer prioridades e saber executá-las.  

4. Pensar em ganhar/ganhar: adotar princípios de liderança interpessoal. Adotar o 

pensamento de ganhar/ganhar, de vencer/vencer para alcançar benefícios mútuos: 

de sua parte e da parte dos outros. Respeito e reciprocidade.  

5. Procurar primeiro compreender para depois ser compreendido: adotar 

princípios de comunicação enfática. Compreender as pessoas para depois pensar 

em ser compreendido por elas.  

6. Sinergizar: adotar princípios de cooperação criativa. Saber ultrapassar conflitos e 

criar cooperação para alcançar resultados multiplicados.  

7. Afinar sempre o instrumento: adotar princípios de auto-renovação equilibrada. 

Promover a renovação constante. Isso significa mudar e mudar sempre para 

melhorar continuamente. Afinar constantemente seu instrumento.  

Os três primeiros princípios referem-se à conquista da vitória interna. Os três 

princípios seguintes relacionam-se com a vitória em público. E o último princípio 

refere-se à renovação para recomeçar de dentro para fora. 

A VIABILIDADE FINANCEIRA DO NEGÓCIO  

O sucesso de qualquer negócio — seja uma empresa industrial, comercial ou de 

serviços — depende de várias decisões que o empreendedor deve tomar antes de 

iniciá-lo. Para fundamentar essas decisões, o empreendedor deve elaborar um 

pequeno projeto que lhe sirva de guia no futuro e oriente seu processo decisório 

para: identificar e tentar potencializar as oportunidades do mercado e todos os 



aspectos que poderão aumentar as chances de dar certo; reconhecer e procurar 

neutralizar as ameaças do mercado e todos os aspectos que poderão reduzir as 

chances de dar certo; descobrir como criar valor para o cliente e como gerar riqueza 

para a empresa. Perguntas fundamentais precisam ser previamente respondidas, 

tais como:  

1. O que produzir? Qual é o produto/serviço que a empresa deverá servir ou 

prestar? Quais são os atrativos que poderão diferenciar o produto/serviço diante da 

concorrência? Como diferenciar as atividades da empresa em relação à 

concorrência?  

2. Para quem? Quem será o cliente? Qual é o perfil do cliente a ser abordado, em se 

tratando de faixa etária, sexo, renda, profissão, estilo de vida, classe social etc.? 

Como chegar ao cliente? O que tem valor para o cliente, isto é, como criar valor para 

o cliente e superar suas expectativas?  

3. Por quê? Qual é o motivo do investimento em tal negócio? O negócio é novo? 

Supre alguma carência de mercado ou deficiência dos concorrentes? Traz alguma 

inovação tecnológica? Aproveita alguma brecha de mercado ou responde apenas a 

uma necessidade de independência financeira do empreendedor?  

4. Com quem? Quem serão os sócios? Eles serão escolhidos quanto à 

disponibilidade de capital ou quanto à contribuição com novas ideias ou técnicas? 

Será ainda por afinidade pessoal ou familiar? 

5. Por quem? Qual será a equipe necessária para tocar o negócio? Essa equipe 

será formada por familiares, parentes ou talentos buscados no mercado? Deverão 

ser treinados? Deverão ser profissionais qualificados? Como essa equipe deverá ser 

avaliada e assalariada?  

6. Como? Qual será a forma de produzir ou vender? Será produção própria ou por 

intermédio de terceiros? A empresa fará vendas diretas ou por meio de 

representação? Qual será a tecnologia aplicada na produção e na venda?  

7. Onde? Qual será a localização do negócio? Qual será o espaço necessário? Há 

facilidade de acesso? Espaço próprio ou alugado? Qual é a relação de custos-

benefícios envolvida? Proximidade de transporte ou tráfego de veículos (metrô, 

ônibus, estacionamento)? Será físico ou virtual?  

8. Quando? Quando será o início da operação? Próximo a algum evento importante? 

Há regularidade ou sazonalidade no comportamento do mercado?  

9. Quanto? Qual é a quantidade a ser produzida e/ou vendida? Qual é a capacidade 

de produção definida por maquinário e mão-de-obra? Qual é o volume de vendas 

necessário ou possível?  



10. Por quanto? Qual será o preço do produto/serviço cobrado? Qual é o preço que 

o mercado pode suportar? Qual é o preço da concorrência? Qual é a valorização por 

parte do cliente? Qual é o preço promocional para conquistar clientes inicialmente?  

Em outras palavras, torna-se necessário um projeto de viabilidade financeira do 

negócio para saber a partir de que volume de atividade econômica a empresa se 

torna viável e lucrativa. A primeira coisa é descobrir qual é esse volume. Definir o 

volume de atividade econômica depende das respostas das perguntas a seguir.  

 Qual é o volume de vendas?  

 Quanto se pode vender?  

 Qual é o volume de compras?  

 Quanto se pode comprar?  

 Qual é o capital inicial que deverá ser investido no negócio?  

 Quais e quantas máquinas e equipamentos serão necessários?  

 Quantas pessoas serão necessárias para tocar o negócio?  

 Qual é o espaço físico necessário? 

A primeira etapa do estudo de viabilidade econômica é a definição dos custos da 

empresa. Existem dois tipos de custos: os fixos e os variáveis:  

 Custos fixos são aqueles que independem do volume de produção ou do nível 

de atividade da empresa, por isso são planos e constantes. Qualquer que seja a 

quantidade de produtos produzidos ou vendidos, os custos fixos permanecem 

inalterados. Mesmo que a empresa nada produza ou nada venda, eles se 

mantêm constantes. Quanto maior o volume produzido, menor o seu valor 

agregado. Envolvem aluguéis, seguros, manutenção, depreciação, salários dos 

chefes, do pessoal de escritório etc.;  

 Custos variáveis são os que estão diretamente relacionados com o volume de 

produção ou com o nível de atividade da empresa. Variam proporcionalmente 

com a produção. Constituem uma variável dependente da produção realizada e 

englobam custos de materiais diretos (materiais ou matérias-primas que são 

transformados diretamente em produto ou que participam diretamente na 

elaboração do produto) e custos de mão-de-obra direta (salários e encargos 

sociais do pessoal que realiza as tarefas de produção).  

A partir dos custos fixos e variáveis, pode-se calcular o chamado ponto de equilíbrio 

(break-even point), ou ponto de paridade. O ponto de equilíbrio pode ser definido 

como o valor e/ou a quantidade vendida que não apresenta nem lucro nem prejuízo 

para a empresa. É o patamar de operação da empresa em que as receitas se 

igualam com as despesas, proporcionando um ponto de equilíbrio entre elas. Trata-

se, pois, de um ponto neutro em que não existe lucro ou prejuízo. Assim, o volume 

de operação da empresa deve referir-se a uma quantidade de unidades a serem 

vendidas para ultrapassar o ponto de equilíbrio e fazer com que as receitas 

ultrapassem as despesas, produzindo um lucro excedente. O gráfico de ponto de 

equilíbrio permite mostrar a relação entre a receita (renda total das vendas) e os 



custos totais da empresa (custos fixos mais custos variáveis). A linha de receita 

indica a renda total esperada em diferentes níveis de produção, enquanto a linha de 

custos totais indica as despesas globais para os mesmos níveis. O ponto de 

intersecção das duas linhas é o chamado ponto de equilíbrio, isto é, o ponto em que 

não existe prejuízo nem lucro, ou, ainda, o ponto em que o lucro é zero (e o prejuízo 

também). 

Tabela - Despesas mensais: custos fixos e variáveis da empresa 

Discriminação: Quantidade Valor em R$ 
Custos fixos 
Mão-de-obra indireta 
Salário do pessoal administrativo 
Encargos sociais 
Subtotal 1: 
 
Outras despesas: 

Retirada do pró-labore e dos encargos sociais 
Aluguel e condomínio 
Imposto predial e territorial 
Telefone, água, luz e gás 
Seguros do contador 
Serviços de consultoria e treinamento 
Material de escritório e de limpeza 
Subtotal 2: 
 
Total dos custos fixos (Subtotal 1 + 2) 

  

Custos variáveis 
Mão-de-obra direta 

 
Salário do pessoal ligado à produção e encargos sociais 
Custos de mão-de-obra de terceiros 
Comissões sobre vendas 
Subtotal 3: 
 
Custos de materiais diretos 
Reposição de estoque 
Subtotal 4: 
 
Total dos custos variáveis (subtotal 3 + 4) 

  

 

A partir do ponto de equilíbrio pode-se definir qual é o volume de receita mínimo que 

a empresa deve produzir para ultrapassar os seus custos fixos e variáveis. Até o 

ponto de equilíbrio, as operações da empresa serão deficitárias (despesas maiores 

que receitas), mas depois do ponto de equilíbrio as operações serão gradativamente 

superavitárias (receitas maiores que despesas). Normalmente, em seu início, o 

empreendimento é deficitário, porque os clientes ainda não foram conquistados e as 

receitas crescem paulatinamente com a intensificação das vendas. Não confunda 

ponto de equilíbrio com taxa de retorno do investimento. O ponto de equilíbrio pode 

fornecer alguns parâmetros para o cálculo do retorno do investimento, mas é 

importante que as receitas sejam superiores às despesas para proporcionar um 

excedente que remunere o investimento efetuado. 



 

 

Gráfico - Gráfico do ponto de equilíbrio. 

QUAIS AS POTENCIALIDADES E OS RISCOS DO NEGÓCIO  

As decisões podem ser tomadas dentro de três condições ou situações:  

Incerteza: nas situações de incerteza, o tomador de decisão tem pouco ou nenhum 

conhecimento ou informação em que possa basear-se para atribuir probabilidade a 

cada estado da natureza ou a cada evento futuro. Nem sempre é possível estimar o 

grau de probabilidade de que o evento venha a ocorrer; 

Risco: nas situações de risco, o tomador de decisão tem informação sufi ciente para 

predizer os diferentes estados da natureza. Mas a qualidade dessa informação e a 

sua interpretação pelas diversas pessoas podem variar amplamente e cada uma 

delas pode atribuir diferentes probabilidades, conforme sua crença ou intuição, 

experiência anterior, opinião etc.;  

Certeza: nas situações de certeza, o tomador de decisões tem completo 

conhecimento das consequências ou dos resultados das várias alternativas de 

cursos de ação para resolver o problema. É a decisão mais fácil de tomar, pois cada 

alternativa pode ser associada com os resultados que produzir. Todavia, essa é uma 

situação excepcional, que foge à regra.  



O risco do negócio é sempre uma possibilidade de perda. Existem dois tipos de 

risco:  

 Risco econômico: inerente ao negócio da empresa. É a incerteza ou a 

variabilidade relativa dos resultados da empresa que depende do ramo de 

atividade, do tipo de operação, do tipo de serviço ou produto (seja ele um bem 

de consumo seja de produção, durável ou perecível) e das características da 

demanda do mercado (venda sazonal, cíclica ou variável). Como esses fatores 

são determinados pelo ramo de atividade escolhido, na realidade, o risco 

econômico é consequência da estrutura dos ativos da empresa e das atividades 

por ela desenvolvidas;  

 Risco financeiro: é aquele que ocorre quando não se obtém a remuneração do 

investimento. Está relacionado com a remuneração do capital de terceiros e 

corresponde à variabilidade dos retornos para o acionista ordinário. Na verdade, 

o risco financeiro é consequência da estrutura das fontes de recursos da 

empresa (dos passivos, exigíveis ou não), principalmente em termos de 

endividamento relativo. O risco financeiro está ligado à proporção de emprego 

de recursos que exigem remuneração fixa e prioritária à remuneração dos 

proprietários ou acionistas.  

Quando o risco econômico é elevado, deve-se procurar reduzir o risco financeiro, 

evitando alto endividamento e baixando a proporção de capital de terceiros. O 

Gráfico 7.2, a seguir, mostra duas empresas — a empresa A e a empresa B —, 

ambas do mesmo ramo de atividade (e, portanto, correndo o mesmo risco 

econômico), mas com riscos financeiros diferentes (diferentes remunerações do 

capital de terceiros).  

 

Gráfico - Duas empresas com igual risco econômico e diferentes riscos financeiros. 



A empresa A corre maior risco financeiro que a empresa B, porque B tem menores 

encargos de remuneração do capital de terceiros, que sempre estão cobertos pelos 

resultados das atividades da empresa. Nota-se que a empresa A tem duas ocasiões 

em que precisa obter recursos externos para remunerar o capital de terceiros, 

porque os resultados de suas atividades não são sufi cientes para cobrir os 

encargos naquelas ocasiões.  

Já no Gráfico 7.3 a seguir, comparamos duas empresas — a empresa A e a B — de 

diferentes ramos de atividade (e, portanto, com diferentes riscos econômicos), mas 

com igual remuneração do capital de terceiros (ou seja, com igual risco financeiro). 

Embora com risco financeiro do mesmo nível, a empresa A corre menor risco 

econômico, pois os resultados de sua atividade estão abaixo dos encargos de 

remuneração do capital de terceiros.  

O desafio é buscar uma conciliação entre o risco e o retorno financeiro de uma 

empresa. O retorno (ou rentabilidade) é medido pelas receitas menos os custos 

incorridos. O risco é medido pela probabilidade de a empresa tornar-se insolvente, 

isto é, tornar-se incapaz de pagar suas contas e dívidas nos vencimentos. O risco é 

sempre uma possibilidade de perda. 

 

Gráfico - Duas empresas com igual risco financeiro e diferentes riscos econômicos. 



O retorno financeiro de uma empresa é o lucro. O lucro é sempre uma possibilidade 

de ganho. Aumentar o lucro e diminuir os custos são as duas grandes preocupações 

do empreendedor.  

O lucro pode ser aumentado de várias maneiras:  

 com um volume maior de receitas;  

 com redução dos custos;  

 com investimento em ativos mais rentáveis, que produzam maiores receitas.  

Os custos podem ser reduzidos de duas maneiras:  

 pagando-se menos pelos itens ou serviços utilizados;  

 administrando-se os recursos com maior eficiência.  

Ao lado dos riscos, devemos também ponderar as potencialidades do negócio. O 

potencial do negócio representa o grau em que o negócio pode dar certo e, 

consequentemente, crescer, prosperar e expandir-se, tornar-se realidade no curto, 

médio ou longo prazo. 

Quadro - Os riscos e potencialidades de um negócio 

Riscos Potencialidades 
 Ameaças relacionadas com a concorrência 
 Desvantagens em relação aos concorrentes 
 Dificuldades de fornecimento e abastecimento 
 Retração do mercado consumidor 
 Perfil inadequado do produto/serviço 

 Oportunidades do mercado 
 Vantagens quanto aos concorrentes 
 Facilidades de fornecimento 
 Expansão do mercado consumidor 
 Perfil excelente do produto/serviço 

 

Levando todos esses fatores em consideração, se você estimar que o negócio 

almejado tem condições de seguir adiante, então, vá em frente. E boa sorte.  

COMO OTIMIZAR AS SUAS CHANCES DE SUCESSO  

Por mais incrível que possa parecer, muitas empresas falharam ou tiveram sérios 

problemas por causa da indefinição de seu negócio. Outras foram modificando lenta 

e progressivamente suas atividades até conseguirem concentrar-se naquilo que 

seria o seu negócio definido e definitivo. Histórias como a da 3M, que começou 

como uma empresa mineradora e manufatureira de Minnesota, nos Estados Unidos, 

e que foi alterando ao longo do tempo as suas atividades até se transformar em uma 

empresa voltada para a inovação em seus produtos/serviços, não são raras. Hoje, a 

3M é uma das empresas mais inovadoras do planeta. Seu negócio? Inovação, 

conforme comentamos anteriormente. O foco está nos clientes. E o resto é 

consequência.  

Quem é o cliente?  

É muito comum acontecer um certo constrangimento ou dúvida quando se pergunta 

aos dirigentes de certas empresas quem é o seu cliente, para quem eles trabalham. 

E a resposta costuma ser muito evasiva. Isso ocorre em empresas que não 



focalizam o cliente ou o mercado, porque não sabem mirar o alvo de suas 

operações. Elas atiram ao acaso e não sabem em que acertam, se é que acertam 

em alguma coisa. Conhecer o cliente é fundamental. Quais são as suas 

características pessoais: idade, sexo, nível socioeconômico, grau de escolaridade, 

onde mora, o que faz, seus interesses pessoais, seus valores, quais seus hábitos de 

compra, suas necessidades, aspirações e expectativas quanto ao que pretende 

comprar. Qual é o produto/serviço? Você deve visualizar seu produto/serviço da 

maneira como o cliente os vê. Ponha-se no lugar do comprador: imagine-se diante 

do produto/serviço. Como você o percebe em termos de comparação com outros 

produtos/serviços concorrentes? Como você pode usá-lo, senti-lo e obter satisfação 

com a compra feita? Use sua empatia para ter uma visão do cliente. Isso se chama 

foco no foco do cliente: vestir-se de cliente para avaliar o que você está oferecendo 

a ele. Mire-se naquilo que o cliente focaliza quando vê um produto/serviço. Isso lhe 

dará uma ideia melhor do que oferecer a ele.  

Analise cuidadosamente o seu produto Verifique se o seu produto apresenta 

vantagens competitivas em relação aos demais existentes no mercado. Para isso, 

considere os itens a seguir.  

1. Padrões internos para o produto quanto a:  

 qualidade;  

 segurança — o produto provoca danos às pessoas ou crianças?  

 design — o produto é fácil de usar ou manejar?  

2.  Vida média do produto em comparação a: produtos concorrentes; produtos 

substitutos; padrões internos de excelência ou obsolescência programada.  

3.  Desempenho do produto quanto a:  

 eficácia — o produto faz o que realmente se propõe a fazer?  

 garantia — é suficiente ou apenas razoável?  

 disponibilidade de serviços de atendimento;  

 preço — o investimento de compra do cliente vale a pena?  

 utilidade. 

4. Embalagem do produto: comparação com a embalagem dos concorrentes — tipos 

e características; impacto ambiental — o produto e a embalagem são recicláveis? 

 

  



Plano de Negócios 
 

Para ser bem-sucedido, o empreendedor precisa planejar o seu negócio. Improvisar 

jamais. Saltar no escuro não é exatamente uma boa pedida. Empreendedores 

tendem a negligenciar o estágio de planejamento seja pela ansiedade em iniciar o 

novo negócio, seja pela descrença no instrumento ou mesmo pela desinformação 

sobre como elaborar um planejamento.  

Planejar significa estudar antecipadamente a ação que será realizada ou colocada 

em prática e quais os objetivos que se pretende alcançar. Visa proporcionar 

condições racionais para que a empresa seja organizada e dirigida com base em 

certas hipóteses a respeito da realidade atual e futura. Se o futuro vai chegar — e 

ele chega de qualquer maneira —, por que deixar que ele surja sem que se esteja 

devidamente preparado para enfrentá-lo, a ponto de se improvisar soluções 

repentinas e apressadas, que nem sempre são as melhores ou mais adequadas à 

nova situação?  

O planejamento produz um resultado imediato: o plano. Todos os planos têm um 

propósito comum: a previsão, a programação e a coordenação de uma sequência 

lógica de eventos, os quais, se bem-sucedidos, deverão conduzir ao alcance do 

objetivo que se pretende. Geralmente, um plano é um curso predeterminado de ação 

sobre um período especificado de tempo e proporciona respostas às seguintes 

questões: o que, quando, como, onde e por quem. Na verdade, é uma tomada 

antecipada de decisões sobre o que fazer, antes de a ação ser necessária. Planejar 

consiste em simular o futuro desejado e estabelecer previamente os cursos de ação 

exigidos e os meios adequados para atingi-los.  

O planejamento é uma relação entre coisas a fazer e o tempo disponível para 

realizá-las. Como o passado já se foi e o presente vai andando, é com o futuro que o 

planejamento se preocupa. O planejamento pode ser aplicado a qualquer atividade. 

Existe o planejamento físico (para lidar com arranjos espaciais ou físicos, como 

localização de fábricas ou de equipamentos, arranjo de lojas, escritórios ou agências 

bancárias), o planejamento financeiro, o planejamento orçamentário etc. O 

planejamento global é uma combinação de todos os planos existentes na empresa e 

é o processo que amarra todos os seus planos internos ao esquema maior.  

A NECESSIDADE DE UM PLANO DE NEGÓCIO  

Se você pretende abrir um novo negócio, precisa ter algum projeto em mente para 

colocá-lo em prática. É como se você quisesse fazer uma longa viagem de carro por 

vários estados do país: você precisa de um roteiro, de um mapa detalhado, de um 

projeto e de um cronograma para guiá-lo nessa empreitada. No caso da abertura de 

um negócio, a viagem é bem mais longa e complicada, além de estar sujeita a 

problemas de travessia, chuvas e trovoadas. O roteiro do plano de negócio não 

elimina os possíveis erros, mas ajuda a enfrentá-los e a direcionar melhor os 



esforços. Além disso, um bom plano de negócios é um instrumento que ajuda a 

atrair investidores, fornecedores e parceiros. 

Mas o que é um plano de negócios?  

O plano de negócio — business plan — descreve a ideia de um novo 

empreendimento e projeta os aspectos mercadológicos, operacionais e financeiros 

dos negócios propostos, geralmente, para os próximos três ou cinco anos. Seu 

preparo permite a análise da proposta e ajuda o futuro empreendedor a evitar uma 

trajetória decadente que o levará do entusiasmo à desilusão e ao fracasso. O 

Sebrae desenvolveu um esboço de plano de negócio para ajudar os futuros 

empreendedores que ali procuram socorro. O Quadro 8.1 a seguir mostra os seus 

itens principais. 

Quadro 8.1 Roteiro esquematizado para o projeto do negócio, segundo o Sebrae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Negócios 

1. Ramo de atividade:  

• Por que escolheu este negócio?  

2.  Mercado consumidor:  

• Quem são os clientes?  

• O que tem valor para os clientes?  

3.  Mercado fornecedor:  

• Quem são os fornecedores de insumos e serviços?  

4.  Mercado concorrente:  

• Quem são os concorrentes?  

5.  Produtos/serviços a serem ofertados:  

• Quais são as características dos produtos/serviços?  

• Quais são os seus usos menos evidentes?  

• Quais são as suas vantagens e desvantagens diante dos concorrentes?  

• Como criar valor para o cliente por meio dos produtos/serviços?  

6.  Localização:  

• Quais são os critérios para a avaliação do local ou do “ponto”?  

• Qual é a importância da localização para o seu negócio?  

7.  Processo operacional:  

• Como sua empresa vai operar etapa por etapa? (Como fazer?)  

• Como fabricar?  

• Como vender?  

• Como fazer o serviço?  

• Qual trabalho será feito? Quem o fará? Com que material? Com que equipamento?  

• Quem tem conhecimento e experiência no ramo?  

• Como fazem os concorrentes?  

8.  Previsão de produção, previsão de vendas ou previsão de serviços:  

• Qual é a necessidade e a procura do mercado?  

• Qual é a sua provável capacidade de produção?  

• Qual é a disponibilidade de matérias-primas e de insumos básicos?  

• Qual é o volume de produção/vendas/serviços que você planeja para seu negócio?  

9.  Análise financeira:  

• Qual é a estimativa da receita da empresa?  

• Qual é o capital inicial necessário?  

• Quais são os gastos com materiais?  

• Quais são os gastos com pessoal de produção?  

• Quais são os gastos gerais de produção?  

• Quais são as despesas administrativas?  

• Quais são as despesas de vendas?  

• Qual é a margem de lucro desejada? 



COMO ELABORAR O PLANO DE NEGÓCIO  

Todo novo empreendimento deve ser visualizado do ponto de vista de um plano de 

negócio completo e que contenha todos os elementos importantes para caracterizá-

lo adequadamente. O plano deve trazer a descrição do setor, a natureza jurídica do 

negócio, a estrutura organizacional da empresa, os relatórios financeiros simulados, 

um plano estratégico e um plano operacional.  

Na verdade, a elaboração completa de um plano de negócio para uma empresa de 

grande porte está acima dos objetivos deste livro introdutório, mas o empreendedor 

deve ter plena consciência da importância do processo de planejamento.  

A seguir, apresentamos o modelo de um plano de negócio composto de sete partes 

básicas envolvendo um sumário executivo, uma análise completa e detalhada do 

setor em que a microempresa vai operar e um resumo sobre as características do 

negócio com simulações financeiras e planos estratégico e operacional do negócio. 

1. Sumário executivo:  

 texto de um parágrafo sobre a natureza do negócio e os aspectos mais 

importantes do empreendimento; inclui missão e visão do negócio;  

 texto de um parágrafo sobre as necessidades que a empresa vai atender no 

mercado; inclui o papel do empreendimento em relação à responsabilidade 

social; resumo das características do mercado em que a empresa vai operar;  

 mostra como o mercado está se comportando em relação ao produto/serviço a 

ser oferecido;  

 breve relatório sobre os sócios do empreendimento;  

 breve relatório sobre os recursos financeiros necessários.  

 

2. Análise completa e detalhada do setor:  

 principais características do setor;  

 inclui as variáveis econômicas, sociais, demográficas e políticas que 

influenciam o mercado;  

 oportunidades encontradas no mercado;  

 identificação dos fornecedores de entradas (matérias-primas, dinheiro e crédito, 

tecnologia, mão-de-obra etc.).  

 

3.  Natureza jurídica e estrutura organizacional da empresa:  

 currículo dos sócios do empreendimento que contenha a formação e as 

competências pessoais de cada um;  

 funcionários necessários para o empreendimento estabelecendo o perfil 

profissional e técnico de cada um. 

  

4. Plano financeiro:  

 balanço de abertura da empresa;  



 previsão de receitas, fluxo de caixa e balanço para o período coberto pelo 

planejamento. 

 

5. Plano estratégico:  

 definição da missão e da visão da empresa;  

 definição do negócio;  

 estabelecimento dos objetivos específicos da empresa;  

 definição da estratégia da empresa;  

 declaração de premissas do planejamento;   

 estabelecimento dos objetivos estratégicos de longo prazo.  

 

6. Plano operacional:  

 previsão de vendas;  

 planejamento da produção;  

 orçamento de despesas gerais;  

 previsão do lucro operacional;  

 previsão do fluxo de caixa e balancete;  

 balanço patrimonial simulado;  

 previsão de índices operacionais e financeiros.  

 

7. Apêndices:  

 contatos pertinentes;  

 informações técnicas.  

 

A terceira parte do plano deve conter os relatórios financeiros simulados. O balanço 

de abertura simulado deve relacionar os bens patrimoniais e os compromissos 

financeiros da empresa no início de suas operações, bem como o ativo e passivo, os 

bens nos quais os recursos foram alocados. Se a empresa já estiver em atividade, o 

balanço deve refletir a situação do empreendimento no início do período abrangido 

pelo plano. A previsão de receita e o fluxo de caixa podem ser alterados com base 

nos objetivos da empresa.  

Os banqueiros e capitalistas de risco exigem um plano de negócio para aprovar 

empréstimos ou financiamentos para todo e qualquer novo empreendimento. Muitos 

candidatos a sócios querem analisar o plano de negócio para avaliá-lo e decidir 

sobre sua participação. Relatórios financeiros simulados são importantes para que 

tanto investidores como sócios saibam antecipadamente quais serão os futuros 

desdobramentos do empreendimento. De qualquer maneira, o novo negócio precisa 

ter uma forma específica e ser bem administrado para alcançar o sucesso. O plano 

de negócio deve ser simultaneamente conciso e abrangente de tal maneira que 

quem o leia e o analise tenha uma ideia completa do empreendimento. 

Contudo, o plano de negócio é um projeto a ser implementado e desenvolvido. Não 

se deve esquecer que as pessoas ocupam um papel determinante na realização do 



plano e no sucesso de um empreendimento. Daí a vantagem de incluir os currículos 

profissionais dos sócios empreendedores.  

 

Um exemplo de plano de negócio  resumido 

Resumo executivo  

 Descrição da atividade:  

o Comércio de roupas femininas.  

 Localização:  

o São Paulo.  

 Sócios:  

o José Paulino e Márcia Nogueira.  

 Equipe de trabalho: 

o Três vendedoras.  

 Mercado:  

o O público-alvo é composto de consumidoras de classe alta e 

moradoras da capital paulista. A loja mais próxima fica a 5 km de 

distância.  

 Instalações:  

o A loja tem 650 m2 em ponto de excelente localização.  

 Nome da loja:  

o La Bella Donna.  

 Faturamento:  

o Estimativa de R$ 600 mil para o primeiro ano e de R$ 900 mil para o 

segundo ano.  

 Financiamento:  

o O capital necessário é estimado em R$ 300 mil, dos quais os sócios 

contam com R$ 150 mil. O restante será integralizado por meio de 

financiamento bancário de R$ 100 mil financiados em dois anos, mais 

um investimento inicial de R$ 50 mil para formação de estoque.  

 Cronograma: 

o O início das atividades será em junho, para ofertar moda típica de 

inverno. O pedido dos produtos será feito com antecedência de 60 

dias. 

 Introdução:  

o O objetivo é montar uma loja de roupas femininas em bairro de classe 

A. Os produtos oferecidos se diferenciam pela alta qualidade para 

clientes de alto poder aquisitivo. O objetivo deste plano de negócio é 

obter recursos financeiros para a implantação do empreendimento.  

 Pesquisa de mercado:  

o Durante sua longa experiência no setor, os sócios perceberam que a 

maior parte das clientes de alto nível se desloca até outros bairros para 



encontrar boas lojas de roupas. A pesquisa de mercado constatou que 

existe forte expectativa para uma loja desse nível no bairro. Além 

disso, o mercado abrange clientes de bairros próximos. A concorrência 

direta de lojas similares é muito pequena. Os principais concorrentes 

atuam em outros bairros da capital. O preço está ajustado a um público 

com alto poder aquisitivo, que se preocupa mais com estilo, qualidade 

e caimento que apenas com o preço das roupas.  

 Instalações:  

o O empreendimento requer uma loja a ser alugada com cerca de 650 

m2 no bairro de Moema. Quatro imóveis estão sendo cogitados e a 

previsão do fluxo de caixa será condizente com o aluguel e impostos. 

Os proprietários propõem um contrato de locação de três anos.  

 Gerenciamento:  

o A loja ficará sob a gestão direta dos dois sócios. José Paulino é 

engenheiro químico e possui ampla experiência no setor de tecidos e 

tecelagem. Márcia Nogueira é modelista e recebeu o Prêmio Nacional 

por seus trabalhos no setor.  

 Equipe:  

o É formada por três vendedoras a serem recrutadas, selecionadas e 

treinadas com 60 dias de antecedência à abertura da loja.  

 Fornecedores:  

o Márcia Nogueira participou de várias feiras de moda e conhece 

profundamente o mercado fornecedor. Os principais fornecedores 

oferecem prazo de 30 dias. Esse crédito está previsto no planejamento 

de fluxo de caixa.  

 Aspectos jurídicos:  

o A sociedade será de responsabilidade limitada, com capital inicial 

acima mencionado, com participação de 50% para cada sócio.  

 Anexos: 

o Utilização do capital inicial Projeção de lucros e perdas 

 

UTILIDADES DO PLANO DE NEGÓCIO 

  

O plano de negócio é um projeto indispensável para definir os rumos atuais e futuros 

do novo empreendimento. As utilidades do plano de negócio são muitas, estas são 

algumas:  

 cobre todos os aspectos internos e externos do negócio;  

 abrange todos os aspectos atuais e futuros do negócio; funciona como uma 

visão integrada e sistematizada do negócio;  

 serve como um guia abrangente para a condução do negócio;  

 informa o mercado — principalmente investidores, bancos e financeiras — a 

respeito do negócio;  

 divulga aos parceiros internos e externos as características do negócio;  

 funciona como um meio de avaliação dos desdobramentos do negócio.  



 

Na verdade, o plano de negócio permite melhores condições para planejar, 

organizar, dirigir, avaliar e controlar o negócio. Em outras palavras, ele serve para 

retratar o início, o meio e o fim de um empreendimento. É imprescindível fazer 

revisões contínuas no plano de negócio para mantê-lo atualizado e dinâmico. 

Lembre-se de que ele se assemelha a um plano de voo: indica o início, o meio e o fi 

m de uma viagem e deve levar em conta todos os acidentes de percurso, a 

influência do clima externo e as possíveis turbulências do caminho. 
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