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  EMPREENDEDORISMO 

Quando se fala em empreendedorismo geralmente o que nos vem à mente é a figura 

de uma pessoa que criou uma empresa de sucesso. No sentido restrito do termo sim, 

o empreendedor é isso, mas em um sentido mais amplo, empreendedor é toda pessoa 

capaz de implementar, de mudar uma situação existente, de mobilizar pessoas e 

recursos para a execução de determinado objetivo. Assim também são 

empreendedores pessoas que mobilizam a sociedade por uma causa social 

(empreendedores sociais), empreendedores políticos que mobilizam lideranças de um 

país para implementação de mudanças em amplos aspectos, pessoas que lideram 

uma comunidade em busca de melhorias para a mesma e outros mais. 

 

Pode-se dizer que a riqueza de uma nação é medida por sua capacidade de produzir, 

em quantidade suficiente, os bens e serviços necessários ao bem estar da população. 

Sendo assim, um dos principais motores da sociedade moderna é o empreendedor. É 

ele que, através de seus negócios, gera riqueza e bem-estar. É ele quem gera 

empregos e renda para as pessoas sobreviverem e consumir os produtos ofertados 

pelas empresas. O empreendedorismo não consiste somente em fazer dinheiro e se 

tornar rico, mas em atingir a auto-realização pessoal. A sensação de realização 

pessoal, de sentir-se no controle do seu destino e de transformar em realidade seu 

sonho e visão de futuro são motivadores poderosos. 

 

“A oportunidade de mercado é que impulsiona o 

Empreendedor a montar seu negócio”. 

 

  



 

Nem toda boa ideia representa uma oportunidade viável e o entusiasmo e a paixão 

desmedidas podem levar a erros e frustrações por não se analisar corretamente a 

oportunidade. As características mais importantes das boas oportunidades são 

diversas. Ou seja, um negócio que possa gerar lucro não é condição suficiente para o 

sucesso, mas também: 

 

 A demanda de mercado, 

 O tamanho do mercado e seu potencial de crescimento, 

 Constância das margens de lucro e o continuo fluxo de caixa positivo, 

 Um mercado imperfeito (poucos concorrentes), 

 Vácuos, deficiências, descontinuidades, baixa qualidade, tempo de 

espera alto, enfim incompetência dos concorrentes já estabelecidos no 

mercado. 

 

Outra característica importante do empreendedor bem-sucedido é que, geralmente ao 

iniciar seu negócio, ele não tem todos os recursos que necessita. Até mesmo o 

dinheiro necessário pode não ser suficiente. Fazer mais com menos é uma poderosa 

arma para a competição. Empreendedores tentam minimizar e controlar recursos, 

concebem estratégias criativas e às vezes geniais de economia ou de fazer diferente 

as atividades do negócio e tudo isso tem efeito poderoso para o negócio: o princípio 

da conservação e expansão do patrimônio liquido da empresa que é uma maneira de 

maximizar o valor dela para seus proprietários. 

 

A empresa é composta por pessoas e suas diversidades. O empreendedor não fará 

nada sem pessoas para ajudá-lo a operacionalizar o negócio. Uma equipe bem 

capacitada e motivada é um componente-chave para o sucesso. Um empreendedor 

líder adota uma filosofia que premia o sucesso e apoia os que falham honestamente, 

divide a riqueza com os que ajudaram a produzi-la e estabelece altos padrões de 

desempenho e conduta. Ele é um participante e também o orientador da equipe e sua 

capacidade de atrair e manter colaboradores relevantes para ela é um dos talentos 

mais valorizados no empreendedor. Logo, o sucesso de um empreendimento será 

nada mais do que o melhor aproveitamento da combinação de 3 elementos: 

 

(Oportunidade + Recursos + Pessoas) 



 

 

  ETAPAS DE CRIAÇÃO DE UM NOVO NEGÓCIO 

Apresentaremos um esquema lógico de como nasce um empreendimento de sucesso. 

É importante que cada passo seja rigorosamente observado e se algum tiver que ser 

eliminado, que realmente não afete a execução dos demais. 

 

O curto circuito criativo é justamente quando o empreendedor, achando que já reuniu 

informações suficientes ou está altamente confiante e motivado, resolve implementar o 

negócio, queimando etapas ou negligenciando algumas análises fundamentais para o 

processo. Esse curto circuito pode se dar a qualquer momento do processo de 

criação. Uma forte disciplina e senso de racionalidade, deixando o emocional somente 

para alimentar a motivação de iniciar o negócio são indicações para evitar o curto 

circuito criativo. As etapas são as seguintes (com base no autor Ronald Degen): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO 

A maior dificuldade no projeto de um negócio é criar um conceito.  

“Somos uma empresa de...”. 

 

Às vezes pode-se pensar que limitar o foco poderia ser prejudicial para a empresa, 

pois deixaria de atender alguns tipos de clientes ou perder oportunidades de realizar 

alguns negócios. Mas a experiência tem mostrado que saber muito bem qual o seu 

negócio (ou seja, o que eu produzo? O que vendo? Quem é meu cliente) é um dos 

fatores que garante o sucesso do empreendedor. Não podemos ser tudo para todos 

ao mesmo tempo. A empresa que tenta fazer isso, sempre irá deixar de atender 

alguns clientes, pois não consegue ser tão abrangente assim. 

 

 

Ao definir o negócio da empresa devemos ter uma visão 

ampla, inovadora e diferenciada para não restringirmos o 

campo de atuação da empresa. Definir o negócio é a questão 

estratégica mais importante e deve ser de responsabilidade da 

diretoria da organização, uma vez que se criará o contexto dentro 

do qual todas as demais questões estratégicas deverão ser 

consideradas. 

 

 

A definição do negócio não pode ser muito ampla, para não perder o foco, e nem 

muito restrita, para não perder as oportunidades. Também o negócio deve ser definido 

explicitamente, ou seja, deve ser clara e comunicada a todos na empresa e aos seus 

clientes, para que as decisões estratégicas tomadas por toda a organização tenham 

coerência e consistência, pois a escolha dos objetivos está relacionada com a 

definição do negócio. Os objetivos podem afetar a definição do negócio, como por 

exemplo, uma decisão de investir num segmento específico de atividade pode 

expandir ou contrair a abrangência do negócio. 

  



 

MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

A missão é a maneira pela qual a visão torna-se tangível. É a razão de existir da 

empresa. A sua definição deve conter as respostas às seguintes questões: 

 

O que a empresa é? O que a empresa deve fazer? Como a empresa deve fazer? 

Para que deve fazer? Para quem ela deve fazer? 

 

A missão não deve necessariamente responder a todas as 5 questões, mas a algumas 

delas. Exemplo de Missão: 

“Servir alimentos de qualidade com rapidez e simpatia, em um ambiente limpo e 

agradável” – McDonalds 

 

 

 

A visão refere-se aos objetivos gerais e de mais longo prazo. Descreve as aspirações 

para o futuro sem especificar os meios para alcançá-las. Insistimos apenas que a 

visão seja inspiradora e motivadora. Está intimamente focada no futuro da empresa, 

pode ser um sonho e pode ser um desafio estratégico que irá mobilizar talentos, 

competências e recursos.  

 

Exemplos de Visão: 

“Criar um mundo onde todos possam se sentir crianças” - Disney Company 

“Tornar-se uma empresa de classe mundial” - Petrobrás  

“O carro do Ano e do próximo século” – Audi 

 

 

 

Por fim, os valores são princípios básicos, o modo de pensar dos líderes da 

organização, que conduzirão a tomada de decisões dentro da empresa e vão 

estabelecer limites ao definir a missão. 

 

Exemplos de valores: Ética; Satisfação do cliente; Valorização e Respeito às 

Pessoas; Responsabilidade Social; Respeito ao Meio Ambiente; etc. 

  



 

  CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS 

 

VISÃO GERAL 

A) São orientadas para o lucro. 

 

B) Assumem riscos: os riscos envolvem tempo, dinheiro, recursos e esforços. 

 

C) São dirigidas por uma filosofia de negócios: os Administradores de cúpula tomam 

decisões que se relacionam com mercados, custos, preços, concorrência, planos e 

regulamentos do governo, legislação, além de assuntos internos relativos à estrutura e 

ao comportamento da empresa. 

 

D) São geralmente avaliadas sob um ponto de vista contábil: os investimentos e 

retornos são registrados, processados e analisados em termos de dinheiro 

(resultados). 

 

E) São reconhecidas como negócios pelas demais organizações e pelas autoridades 

governamentais: são consideradas como produtoras de bens ou de serviços e como 

tal passam a ser solicitadas pelas outras empresas, que lhes fornecem inputs, 

consomem seus outputs ou, ainda, concorrem com elas ou lhes aplicam taxas e 

impostos. 

 

F) Constituem propriedade privada que deve ser controlada e administrada pelos 

respectivos proprietários ou acionistas ou por administradores profissionais. 

 

  



 

EMPRESAS COMO SISTEMAS 

 
Conceito de Sistema: 

A) Um conjunto de elementos (que são partes ou órgãos componentes do sistema), 

isto é, subsistemas; 

 

B) dinamicamente inter-relacionados, formando uma rede de comunicações e relações 

em função de dependência recíproca entre eles; 

 

C) desenvolvendo uma atividade ou função (que é a operação, atividade ou processo 

do sistema); 

 

D) visando atingir um ou mais objetivos ou propósitos (que constituem a própria 

finalidade para a qual o sistema foi criado). 

 

Em função dessas quatro características, o sistema funciona como um todo 

logicamente organizado. Este aspecto de totalidade e de integridade é o fundamento 

de um sistema. 

 

 

Parâmetros para possibilitar seu funcionamento: 

A) Entradas ou Insumos (inputs): todo sistema recebe do ambiente externo os 

insumos que precisa para poder operar (recursos, energia, informação, etc.). 

 

B) Operação ou Processamento: todo sistema processa ou converte suas entradas 

através dos seus subsistemas específicos, especializados no processamento daquele 

tipo de entrada.  

 

C) Saídas ou Resultados (outputs): todo sistema coloca no ambiente externo as 

saídas ou os resultados de suas operações ou de seu processamento. 

 

D) Retroação ou realimentação (feedback): é a reentrada ou o retorno no sistema 

de parte de suas saídas ou de seus resultados. 

  



 

OBJETIVOS  

 

Objetivos: 

A razão de ser de uma empresa é atingir determinados objetivos específicos pré-

estabelecidos. Esses objetivos não são estáticos, mas dinâmicos e em contínua 

evolução, alterando as relações (externas) da empresa com o seu ambiente e 

(internas) com os seus participantes e são continuamente reavaliados e modificados 

em função das mudanças do ambiente e da organização interna. 

 

 

RECURSOS DAS EMPRESAS 

Entende-se por recursos os meios que as empresas possuem para realizar suas 

tarefas e atingir suas metas/objetivos. Os recursos podem ser classificados em cinco 

grupos: 

 

1. Recursos Físicos ou Materiais: recursos necessários para as operações básicas 

da empresa, seja para prestar serviços especializados, sejam para produzir bens ou 

produtos. Compreendem: 

- espaço físico, prédios, instalações, edifícios e terrenos; 

- máquinas, equipamentos e ferramentas; 

- processo produtivo, a tecnologia, os métodos e procedimentos de trabalho; 

- matérias-primas. 

 

2. Recursos Financeiros: referem-se ao dinheiro sob a forma de: 

- capital; 

- fluxo de caixa; 

- empréstimos; 

- financiamentos; 

- créditos; 

- receitas.  



 

3. Recursos Humanos: são as pessoas que participam da empresa, qualquer que 

seja o seu nível hierárquico ou sua tarefa. Os recursos humanos são classificados ou 

distribuídos em três níveis: 

 

A) Nível institucional (direção) 

- Presidente 

- Diretores 

- Superintendentes 

 

B) Nível Intermediário 

- Gerente de Divisão 

- Gerente de Departamento 

- Chefe 

 

C) Nível Operacional 

- Funcionários 

- Operários 

- Técnicos 

 

 

4. Recursos Mercadológicos: constituem os meios pelos quais a empresa influencia 

os seus clientes ou usuários. Incluem: 

- mercado de clientes 

- clientes dos produtos ou serviços oferecidos pela empresa 

- pesquisa de mercado 

- organização de vendas 

- propaganda e promoção 

- desenvolvimento de novos produtos 

- SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) 

 

 

5. Recursos Administrativos: constituem os meios através dos quais as atividades 

empresariais são planejadas, organizadas, dirigidas e controladas. 

- planejamento 

- organização 

- direção e 

- controle 



 

PARTES OU NÍVEIS HIERÁRQUICOS DAS EMPRESAS  

Como vimos, as empresas podem ser analisadas sob o prisma de três diferentes 

partes ou níveis hierárquicos. Vamos conhecê-los melhor: 

a) nível institucional ou estratégico; 

b) nível gerencial ou intermediário; 

c) nível operacional ou técnico. 

 

Nível Institucional ou Estratégico 

Corresponde ao nível mais elevado da empresa, constituído de presidente, diretores, 

acionistas e dos altos executivos. É constituído de órgãos e pessoas que: 

 

 Definem os objetivos empresariais; 

 Analisam alternativas estratégicas para atingir os objetivos de forma adequada; 

 Tomam decisões globais; 

 Elaboram o planejamento estratégico e políticas.  

 

 

Nível Intermediário ou Gerencial 

Também chamado nível mediador; está colocado entre o nível institucional (topo) e o 

nível operacional (base). Este nível tem como principal atividade: 

 

 Cuidar da articulação interna entre os dois níveis, fazendo a intermediação;  

 Escolher e captar recursos;  

 Distribuir o que foi produzido pela empresa nos segmentos do mercado;  

 Transformar as estratégias para atingir os objetivos em programas de ação;  

 Administrar o nível operacional; cuidar das decisões aos níveis departamentais 

relacionadas com o dimensionamento e alocação de recursos necessários às 

atividades da empresa. 

 

Nível Operacional ou Técnico 

É o nível localizado nas áreas inferiores da empresa, onde as tarefas e as operações 

são executadas. É composto geralmente pelas áreas encarregadas de programar e 

executar as operações básicas (rotineiras) da empresa. É nelas que estão as 

máquinas e equipamentos, as instalações físicas, as linhas de montagem, etc. 



 

  ARCA 

 
Criar um conceito, uma marca e um ícone no mercado. Uma nova fronteira do 

Marketing, o Branding (do inglês Brand = marca) ou gestão da marca, tem sido a 

criação de valor para as marcas das empresas. A marca é uma importante estratégia 

para agregar valor ao produto/serviço e também, claro, para que se crie uma cultura 

da marca ao redor do seu público-alvo. No título desse capítulo do curso, com certeza 

você lembrou-se de uma empresa no ramo de fast-food’s, não é mesmo? Este é o 

poder de uma marca. Nesse sentido, não se trata aqui de marca apenas como a 

representação gráfica (logomarca) ou o nome do produto, mas algo mais amplo, mais 

profundo que é criar a cultura da marca entre todos da empresa que se expresse 

claramente no produto, no atendimento, na mensagem publicitária e na promessa da 

marca. Por exemplo, é comum irmos ao mercado, nos depararmos com algo novo e 

pensarmos: 

 

- Será que essa nova marca é boa? Ou é melhor comprar da que já conheço? 

- Por que essa marca é mais barata que as demais? 

- O que essa marca deve fazer de diferente comparando-a ao concorrente? 

 

Existem marcas, como é o caso do McDonald‟s, onde a marca representa 71% do 

valor da empresa. Logo, podemos entender que a marca é um bem intangível, ou seja, 

não se pode tocar como uma máquina, as instalações e equipamentos de escritório, o 

mobiliário de uma loja de varejo ou os veículos da empresa. Mas empresas com 

Microsoft e Disney têm suas marcas mais valiosas que o somatório de seus bens 

tangíveis (patrimônio de bens). Por fim, todo elemento que expressa a cultura da 

organização contribui para a construção de uma percepção. A marca é o conjunto de 

todos esses elementos. Ela representa: 

 

- a integridade, a missão, visão e valores da empresa; 

- comunica com coerência e consistência com todos os públicos; 

- alinha todas as áreas da empresa em torno de um discurso único; 

- diferencia e destaca a empresa num mercado altamente competitivo. 



 

  APTIDÕES DO EMPREENDEDOR 

É muito comum o empreendedor reunir várias características de pessoas vencedoras 

e se lançar numa atividade empresarial. Contudo, sem entender de negócios, ele 

poderá ter muitas dificuldades. O amadorismo e a falta de conhecimento de 

Administração muitas vezes são os fatores que determinam o fracasso do 

empreendimento. O empreendedor, por natureza, é uma pessoa criativa, inovadora e 

realizadora. A inovação em produtos, forma de comercializar ou forma de produzir é 

essencial para a empresa que é a melhor do mercado, aquela que lança moda e sai 

na frente. Criar condições na empresa e destinar recursos para pesquisa e inovação 

fará diferença para se conseguir vantagem de mercado. Eis algumas aptidões 

essenciais para o empreendedor: 

 

Conhecer o que faz - Em uma lanchonete alguém tem que saber como fazer um 

delicioso sanduíche. Em uma loja de roupas alguém deve entender de moda e 

estilismo. O empreendedor deve ser esse expert do assunto. Saber e gostar do que 

faz é algo fundamental para que o empreendimento dê certo. 

 

Cuidar do capital investido x capital de giro - Subestimar a quantidade de dinheiro 

para tocar o negócio ou não cuidar da saúde financeira (capital de giro) também são 

fatores que determinam o fracasso do empreendimento. Uma empresa tem que ser 

lucrativa, ou seja, sua receita tem que ser maior que suas despesas e esse valor (o 

lucro) deverá ser muito bem empregado. Além de remunerar o capital investido (pagar 

o empreendedor pelo capital que ele investiu na empresa) é importantíssimo que esse 

lucro sirva também para a ampliação do negócio, como investimentos, melhorias e 

campanhas de marketing. Sem uma boa aplicação dos lucros, o empreendimento 

poderá fracassar. 

 

Gerenciar o negócio - Se o empreendedor não tem noções de Administração deverá 

ele buscar esse conhecimento ou ter na sua equipe bons gerentes que possam 

executar as ideias do empreendedor. Sem conhecer de negócios, a chance de o 

empreendimento dar certo é pequena. Pode até ter uma vantagem de mercado, ou de 

tempo, mas assim que começar a sofrer pressão da concorrência ou problemas de 

mercado ou problemas financeiros, a gestão profissional será requisitada. 



 

  ERROS NO 1º NEGÓCIO: 15 APONTAMENTOS 

 

Inexperiência, dúvidas e até entusiasmo em excesso atrapalham a performance dos 

principiantes em seus negócios. No universo dos negócios, não são poucos os 

tropeços que podem e vão ser cometidos por aqueles que arriscam os primeiros 

passos em empreender. Primeira vez nunca vai ser fácil! Vejamos 15 apontamentos: 

 

1 – Falta de planejamento 

 

 Acreditar “que tudo vai dar certo”, mas não traçar os passos necessários 

para chegar ao sucesso almejado.  

 

 Contaminados por uma espécie de “otimismo cego”, os empreendedores 

tendem a queimar etapas imprescindíveis, como a da elaboração do plano 

de negócio.  

 

 Não determinar prazos para etapas como a realização de obras ou a 

obtenção de documentação, o que acaba comprometendo o início oficial 

das atividades e gerando impactos negativos.  

 

 Não se antecipar aos imprevistos e fazer três possibilidades de planos a 

serem conduzidos. Deve-se considerar um cenário muito ruim (para o 

desenvolvimento da iniciativa), um conservador e um muito bom, e ver 

quanto tempo o empreendimento sobrevive em cada um deles. 

 

 

  



 

2 – Subestimar o empenho necessário 

Ser proprietário de um negócio passa longe de poder trabalhar apenas quando se 

quer. Entretanto, muitas pessoas costumam unir as duas ideias em seus pensamentos 

e sonham com o dia em que finalmente serão “o próprio patrão”. Dessa forma, veem 

equivocadamente o empreendimento com uma conotação de mais liberdade e de 

menos obrigações. Um negócio requer muito esforço na fase inicial, principalmente 

para o pequeno empresário, que deve se dedicar totalmente à empresa na fase de 

lançamento.  

 

3 – Profissionalismo tardio 

A história é sempre a mesma: ao dividir com parentes e amigos sua ideia de montar o 

negócio, ela é recebida com entusiasmo e euforia: o clima é de festa. Durante o 

começo ancorado na empolgação (na sua e na dos outros) geralmente deixa como 

sequela o profissionalismo tardio. Logo, leva-se mais tempo do que o necessário para 

encarar a empresa como algo sério e trabalhoso, quando, na verdade, desde o 

primeiro dia a empresa deve ser tratada como tal. 

 

4 – Síndrome do “eu também” 

Se todo mundo está fazendo, deve ser lucrativo. Então, por que não fazer também? 

Esse é o raciocínio clássico que origina os chamados “negócios da moda”. Segundo 

os especialistas, o risco de mortalidade entre as empresas que surgem dessa forma 

tende a ser maior ainda. Há uma peneira natural que filtra os que somem e os que 

ficam no mercado. Depois do “boom” é certo que muitos aventureiros terminam por 

quebrar. 

 

5 – Horror as finanças 

O empresário adora a ideia que teve, mas detesta cuidar da parte financeira. Tem 

horror, por exemplo, a se dedicar à manutenção de registros contábeis. Normalmente 

contrata alguém para fazê-lo, mas continua mantendo o desinteresse pelo tema. Em 

médio prazo, as consequências são o descontrole e o prejuízo por má-formação de 

preços. Os números que estão na contabilidade refletem a vida da empresa em um 

determinado período: mostra quanto vendeu, qual é o custo da operação, qual a 

margem efetiva e qual a despesa, sendo assim, são informações que podem melhorar 

os resultados no futuro da produtividade da empresa. 

 

  



 

6 – Desconhecimento do mercado 

 

 É um erro diretamente atrelado ao da falta de planejamento. 

 

 Ansioso por achar que vai se dar muito bem, o iniciante não pesquisa o 

mercado. 

 

 Ignora a concorrência e segue certo de que só ele tem aquele produto ou 

serviço. 

 

 Muitas vezes só descobre que estava enganado quando é tarde demais. 

 

 É preciso ter visão de cenários, estudar o setor, saber quem são e serão 

os concorrentes diretos e indiretos. 

 

 A falta de pesquisa pode levar, por exemplo, à dependência de um único 

fornecedor, o que não é nada interessante do ponto de vista financeiro. 

 

 

7 – Ponto errado 

Dependendo do tipo de negócio, a escolha do ponto é que vai definir se a iniciativa vai 

prosperar ou naufragar. Para diminuir as chances de ser prejudicado por uma escolha 

inadequada, deve-se observar a infraestrutura, facilidade de acesso e estacionamento, 

proximidade com o público-alvo e custos do aluguel (se houver), etc. 

 

8 – Gostar, mas não saber fazer 

Confundir o que gosta com o que sabe fazer é um deslize comum entre os 

principiantes. Em vez de hobbies, vale aproveitar a própria bagagem técnica e tentar 

transformar isso em diferencial de mercado. 

 

9 – Rotatividade de colaboradores 

O turnover é uma janela por onde voam os lucros de uma empresa. Esta realidade 

muitas vezes passa despercebida pela maioria dos empreendedores, afinal a regra 

genérica do mercado é “enxugar o RH” sempre que os negócios não vão bem, o que 

nem sempre é correto quando pensamos que o setor de RH é o único setor capaz de 

captar talentos e gerenciar o ambiente interno da empresa, treinamentos e etc. 

  



 

 

10 – Conceito em aberto 

Neste caso, o erro é começar o negócio sem saber exatamente como ele é, ou seja, 

muitos novos empreendedores deixam para construir o conceito ao longo da operação 

da empresa.  

 

Um bom teste é uma resposta à pergunta: “O que é o seu negócio”? .  

 

Se o novo empreendedor levar mais de um minuto pensando para explicar, ele 

provavelmente não sabe direito o que vai fazer, ou faz. Divergências conceituais entre 

sócios, somadas a outras dificuldades como ausência de capital de giro e plano de 

negócio inexistente, pode levar a derrocada do empreendimento. 

 

11 – Contenção de custos exagerada 

Num tempo em que conter custos virou palavra de ordem para uma gestão de 

sucesso, os especialistas alertam que economizar é bom, mas é preciso ser criterioso 

na hora de escolher o que precisa ser cortado. A ideia é que a economia excessiva 

pode comprometer processos prioritários, como a qualidade dos produtos/serviços, e, 

consequentemente, lançar a empresa numa situação de risco. Na verdade, não há 

como fazer uma empresa crescer sem gastar. O melhor é tentar equilibrar a equação 

entre o que é preciso economizar e aquilo que é indispensável investir.  

 

Não faz sentido algum, simplesmente não gastar. 

O caminho é ter um controle eficiente de custos. 

 

12 – Baratear para manter clientela 

Foi-se o tempo em que produto ou serviço baratos eram sinônimos de clientela fiel. 

Hoje em dia, não adianta mais acreditar que o preço baixo vai funcionar por si só como 

âncora de uma empresa. Fatores como concorrência internacional e exigência por 

parte dos consumidores contribuem para minar a estratégia considerada “certa” há 

algumas décadas.  

 

Valor agregado é o conceito que resume a tendência e segundo o qual o cliente 

paga não apenas pelo que comprou, mas pelos benefícios implícitos na marca. 

 

  



 

13 – Ausência de indicadores 

Desconhecer o que as pessoas pensam sobre o projeto é outra falha bastante comum 

entre os que estão começando. O problema se torna mais grave, quando o modelo de 

gestão leva igualmente a ignorar o grau de satisfação da potencial clientela. Há um 

período em que o empreendedor precisa mesmo deixar a maré de opiniões de lado. 

Caso contrário, nem consegue emplacar a iniciativa.  

 

Assim que o negócio começar a amadurecer e mostrar alguns resultados, é hora de 

mudar radicalmente. A partir daí, as opiniões passam a colaborar diretamente para o 

aperfeiçoamento contínuo. Monitorar a satisfação do público e a forma como ele é 

tratado é essencial. 

 

14 – Subestimar o tempo de retorno 

Nem sempre o negócio começa a dar lucro no prazo originalmente previsto. A 

extensão do tempo de retorno acaba se tornando uma das maiores fontes de 

estresses e de desânimo para o empreendedor estreante. Com frequência, é ao 

esbarrar nesse obstáculo que ele considera pela primeira vez a hipótese de desistir e 

fechar as portas.  

 

O superdimensionamento do retorno é outro ponto negativo. É bastante comum 

acreditar que a receitas virão em maior volume e em menor tempo do que ocorre na 

realidade. Normalmente, quase todos os negócios, exigem tempo para que se 

concretizem, e é fácil que ultrapassem os limites de tempo fixados inicialmente. 

 

15 – Misturar pessoas jurídica e física 

É quando o empresário e o cidadão que comanda a empresa começam a se fundir 

involuntariamente. A mistura abrange desde a parcialidade na contratação de 

funcionários (empregar parentes, por exemplo) até a utilização de recursos próprios 

para financiar a iniciativa. Esta mistura pode arruinar negócio e a vida pessoal. 

 

O ideal é que desde o início do negócio que estas duas realidades sejam bem 

separadas e constantemente administradas, principalmente se a sociedade é entre 

amigos e/ou conhecidos. 

  



 

PESQUISA DE MERCADO 

Os executivos se deparam diariamente com muitas dúvidas que envolvem, de alguma 

maneira, riscos para a organização. Há, então, a necessidade de informações 

sistematizadas e obtidas por correta metodologia que venham a indicar respostas para 

as dúvidas, suposições ou hipóteses. 

 

A Pesquisa de Mercado irá colaborar para tornar as decisões do executivo mais 

seguras, fornecendo a informação objetiva, precisa e que atenda às suas 

necessidades. 

 

Todo profissional de marketing precisa efetuar pesquisas, podendo a empresa fazer 

por sua própria conta, tendo seu próprio departamento de pesquisa, ou contratar 

serviços de terceiros, para fazer toda a pesquisa ou apenas parte dela. A decisão de 

contratação de terceiros depende dos recursos que a empresa dispõe e da 

intensidade e complexidade da informação que necessita. O processo de pesquisa 

pode ser aplicado por qualquer tipo de empresa, com ou sem fins lucrativos, buscando 

descobrir alternativas informais, de baixo custo, para substituir as complexas técnicas 

formais de pesquisas utilizadas por especialistas em grandes empresas. A pesquisa 

de mercado poderá ser desenvolvida para qualquer necessidade de informação 

relacionada ao mix de marketing nas organizações, e existem três fatores que 

estimulam o interesse e a necessidade em uma abordagem científica na tomada de 

decisões de um administrador: 

 

1) A necessidade crescente de mais e melhores informações; 

 

2) A disponibilidade de técnicas e ferramentas avançadas para atender a estas 

necessidades; 

 

3) A sobrecarga de informações. Alguns exemplos básicos da aplicação de 

pesquisas: Avaliação de imagem; Avaliação de oportunidades (ou identificação de); 

Avaliação da satisfação de clientes; Avaliação de clima e cultura organizacional; 

Avaliação de hábitos de consumo; Avaliação de comunicação institucional e 

promocional; Avaliação de mídia, audiências e canais de comunicação, etc. 



 

TIPOS DE PESQUISA: 

Na área específica da administração, podemos ter quatro tipos de pesquisa, são elas: 

 

1º) Informativo: É o nível mais elementar. Dados são gerados para fornecer 

informações ou resumos de alguns dados ou para gerar alguma estatística. 

 

2º) Descritivo: Tenta descobrir respostas para as perguntas “quem”, “o quê”, “quando” 

e “onde”. E em alguns casos “como”. O pesquisador tenta descrever ou definir um 

assunto criando um perfil de um grupo de problemas, pessoas ou eventos. Ex: através 

de banco de dados. 

 

3º) Explanatório: Tenta explicar as razões para o fenômeno que o estudo descritivo 

apenas observou. 

 

4º) Preditivo: Procura prever quando e em que situação determinado fato pode 

ocorrer. Este tipo de estudo exige um nível mais elevado de inferência. 

 

 

ETAPAS DE UMA PESQUISA DE MARKETING: 

As etapas de um projeto de pesquisa geralmente se traduzem, nesta ordem, em: 

1- Definição do problema; 

2- Determinação dos objetivos e das hipóteses;  

3- Identificação do tipos de pesquisa; 

4- Operacionalização das variáveis;  

5- Seleção da amostra; 

6- Elaboração de instrumentos e determinação da estratégia de coleta de dados;  

7- Determinação do plano de análise dos dados; 

8- Previsão da forma de apresentação dos dados;  

9- Cronograma de execução da pesquisa; 

10- Definição dos recursos humanos, materiais e financeiros a serem alocados; 

11- Trabalhos de campo; 

12- Tabulação e análise de dados; 

13- Representação gráfica dos resultados;  

14-Análise Geral; 

15-Recomendações ao cliente. 

  



 

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

 

“Segmentar um mercado consiste em dividi-lo em distintos 

subconjuntos de clientes, podendo cada um desses, homogêneo no seu 

interior, ser escolhido como um alvo de mercado específico”. 

 

Consiste em escolher um grupo de consumidores com necessidades 

semelhantes para o qual a empresa vai focar a sua atuação. 

 

 

 

Qualquer empresa que decida atuar em um mercado, precisa definir qual o perfil tipo 

de cliente que pretende servir, para que possa identificar as suas necessidades e o 

modo de satisfazê-las. Existem diferentes formas de realizá-la, como idade, sexo, 

localização, comportamento, etc.  

 

Surgem deste modo um enorme número de critérios que se combinam entre si, 

proporcionando perspectivas diferentes do mercado dos clientes potenciais.  

 

 



 

SEGMENTANDO O MERCADO 

O primeiro passo é definir em termos gerais o mercado como um todo, depois a 

divisão deste mercado em grupos distintos de consumidores com diferentes 

necessidades, características ou comportamentos. A empresa identifica diferentes 

formas de segmentar o mercado e desenvolve perfis dos segmentos resultantes. 

 

As principais variáveis que podem ser usadas na segmentação de mercado de 

consumo são: geográficas (região do mundo ou país, área metropolitana, clima, 

densidade), demográficas (idade, sexo, tamanho da família, ciclo de vida familiar ou de 

vida, renda, ocupação, nível de instrução, religião, raça, nacionalidade), 

geodemografias (combinação dados geográficos com dados demográficos), 

psicográficas (classe social, estilo de vida, personalidade) e comportamentais (ocasião 

de compra, benefícios, grau de lealdade e atitude com relação ao produto). A 

segmentação de mercado revela as oportunidades dos segmentos de mercado.  

 

As etapas que compõem este processo são:  

1ª) Definir os mercados a serem segmentados; 

2ª) Identificar e aplicar variáveis de segmentação;  

3ª) Avaliar os segmentos; 

4ª) Selecionar os segmentos a serem perseguidos. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO MERCADO-ALVO: 

Trata-se dos itens 3º e 4º citados anteriormente. É a avaliação da atratividade de cada 

segmento e seleção de um ou mais segmentos para atuação. A empresa deverá 

considerar na sua avaliação três fatores: a) tamanho e crescimento do segmento; 

b) atratividade estrutural; e c) os objetivos e recursos da empresa. Depois de 

avaliar os diversos segmentos, a empresa deverá decidir em quais e quantos 

segmentos irá atender, ou seja, fazer uma seleção do mercado-alvo. Após definir o 

mercado-alvo, a empresa deve definir a sua estratégia de cobertura de mercado. 

Muitos fatores devem ser considerados na escolha da estratégia de cobertura de 

mercado, como disponibilidade de recursos, variabilidade do produto e do mercado, o 

estágio do ciclo de vida do produto e as estratégias dos concorrentes. 

  



 

POSICIONAMENTO DE MERCADO 

É o estabelecimento da posição competitiva para o produto e criação de um mix de 

marketing detalhado. A posição de um produto é um complexo grupo de percepções, 

impressões e sentimentos do consumidor sobre um produto com relação aos produtos 

concorrentes.  

 

As decisões da seleção de mercado-alvo e posicionamento de mercado são 

importantes por mostrarem o caminho das ações de marketing específicas 

utilizadas para construir relacionamentos com indivíduos ou organizações 

dentro de cada segmento selecionado. 

 

Cada empresa deve se posicionar diferenciando a sua oferta diante dos demais 

concorrentes, criando um pacote único de vantagens competitivas que seja 

interessante para um grupo substancial dentro do segmento em que ela atua. A tarefa 

de posicionar consiste em três etapas: 

 

1ª) Identificação das possíveis vantagens competitivas;  

2ª) Seleção das vantagens competitivas certas; 

3ª) Comunicação e desenvolvimento da posição escolhida. 

 
Hoje muitas empresas apresentam diferentes marcas atuando em um mesmo 

mercado concorrente, muitas delas competindo na mesma prateleira. O que leva uma 

empresa a introduzir diversas marcas em uma mesma categoria, ao invés de 

concentrar os seus esforços e recursos em uma única marca líder é a competitividade. 

 

Trazendo o tema posicionamento de mercado para a atualidade da seguinte forma: 

você lerá as frases abaixo e automaticamente se recordará de uma marca. 

 

• “Carne confiável tem nome” 

• “Amo Muito Tudo Isso” 

• “1001 Utilidades” 

  



 

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

“É a escolha da alternativa que melhor combine tempo, risco, 

habilidades e recursos da empresa e deve assegurar a  

consecução da missão e busca da visão”. 

 

 

A formulação de uma estratégia requer: 

 

1. Uma avaliação e compreensão do ambiente externo – mercado, concorrentes 

e relacionamentos; 

 

2. Conhecimento profundo do ambiente interno – pontos fortes e fracos, 

estrutura, capital intelectual, recursos financeiros e tecnologia; 

 

3. Detectar ou criar a vantagem competitiva da empresa. Vantagem competitiva é 

como a empresa se diferencia da concorrência e como essa diferenciação é 

percebida em termos de valor pelos clientes. 

 

As organizações desenvolvem planos para seu futuro e também extraem padrões de 

seu passado. Temos então estratégia pretendida e estratégia realizada. Nem sempre 

a estratégia realizada será a pretendida, pois o mundo real exige pensar à frente e 

também alguma adaptação durante o processo. A estratégia pretendida plenamente 

realizada é chamada de deliberada. Já aquela realizada, mas que não era pretendida 

é chamado de emergente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Assim a estratégia eficaz é aquela que se mistura de maneira que reflita as condições 

existentes e reaja a eventos inesperados. Algumas considerações sobre estratégia: 

 

 

- A estratégia fixa a direção: 

A estratégia mapeia o curso de uma organização para que navegue tranquila no seu 

ambiente. Porém, deve-se ter o cuidado para que ela não oculte perigos potenciais. 

Seguir um curso pré-determinado em águas desconhecidas pode levar ao encontro de 

um iceberg. Embora a direção seja importante, às vezes é melhor movimentar-se 

devagar, pouco a pouco, olhando para o lado para que o curso possa ser mudado de 

um instante para outro. 

 

 

- A estratégia focaliza o esforço: 

A estratégia promove a coordenação das atividades e o esforço localizado gerando um 

“pensamento grupal”. Porém, pode não haver visão periférica para abrir outras 

possibilidades. 

 

 

- A estratégia define a organização: 

A estratégia provê significado e uma forma de se entender o que faz a organização. 

Porém, defini-la em excesso pode levar à simplicidade perdendo-se assim a rica 

complexidade do sistema. 

 

 

- O pensamento estratégico como visão: 

Pensar estrategicamente significa ter uma visão do futuro, ver à frente. Porém 

qualquer boa visão do futuro tem de estar enraizada na compreensão do passado. 

Então, é preciso ver atrás. Mas é preciso ver de cima, ver o todo. Olhar para as 

árvores e ver a floresta. Só que a floresta vista de cima parece um tapete e quando se 

está no chão, ela já não parece mais ser um tapete. Por isso é preciso ver em baixo. 

Agora o estrategista precisa ver diferente das outras pessoas. Ser criativo. Às vezes 

contestar a sabedoria convencional. Então precisa ver ao lado. Mas há muitas ideias 

criativas no mundo e além de ver ao lado, o estrategista precisa ver além. Ver além 

não é o mesmo que ver à frente. É construir o futuro, inventar um mundo que do 

contrário não existiria. 

  



 

PLANO DE NEGÓCIO 

“É um estudo que analisa a viabilidade financeira e de mercado de uma 

ideia de negócio e organiza a oportunidade vislumbrada de forma 

racional e positiva para que os interessados conheçam e  

avaliem o que está sendo proposto”.  

 

 

O Plano de Negócio (PN) é um processo dinâmico, pois o mercado é dinâmico e 

instável e mesmo após concluído, novas informações talvez sejam levantadas e 

algumas do plano já não terão mais valor. A essência desse processo é levantar uma 

série de perguntas críticas e oferecer respostas a elas.  

 

Imagine que você deseja construir uma casa, organizar uma festa, viajar para o campo 

ou para o litoral. Com certeza, sua intenção é que tudo dê certo, mas, para que isso 

ocorra, é necessário fazer um cuidadoso planejamento.  

 

Preste atenção nesta palavra: PLANEJAMENTO. Ou seja, a casa, a festa e a 

viagem não vão se realizar apenas porque você assim deseja, mesmo que seja um 

desejo ardoroso. Ideias assim nascem em nossos corações, porém, para que elas se 

tornem realidade, é preciso construí-las passo a passo. 

 

Para que uma viagem aconteça, é necessário escolher o local a ser visitado, decidir o 

tempo da viagem, quanto dinheiro levar, comprar passagens, reservar hotel, arrumar 

as malas, entre tantas outras coisas. Se, para uma simples viagem, precisamos fazer 

tudo isso, imagine quando queremos abrir um negócio. E empreender, muitas vezes, é 

uma viagem para um lugar desconhecido. Para ajudar você a organizar suas ideias é 

que foi criado o Plano de Negócio.  

  



 

Nesta viagem ao mundo dos empreendedores, o plano de negócio será o seu mapa 

de percurso. Um plano de negócio é um documento que descreve (por escrito) quais 

os objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos 

sejam alcançados, diminuindo os ao invés de cometê-los no mercado.  

 

A preparação de um plano de negócio não é uma tarefa fácil, exige persistência, 

comprometimento, pesquisa, trabalho duro e muita criatividade. Roteiro para elaborar 

um bom plano de negócios: 

 

1) Constituição jurídica da Empresa 

– Descrever a constituição jurídica (firma individual, sociedade por cota limitada, etc.) 

 

2) Descrição do negócio 

– Histórico: como surgiu a ideia e como será desenvolvida 

 

3) Produtos / serviços a serem ofertados 

– Descrição do(s) produto (s) e serviço(s) 

– Definição da tecnologia, do ciclo de vida do produto ou serviço 

– Definir o posicionamento da marca 

– Descrever as diferenças entre da empresa e o da concorrência  

 

4) Mercado consumidor 

– Identifique seu público-alvo: pessoa jurídica, pessoa física? 

– Qual a quantidade esperada? 

– Qual o tamanho do mercado? 

– Descreva a razão que levaria as pessoas a comprar os seus serviços. 

 

5) Localização 

– Compatível com o serviço proposto e com o seu mercado consumidor 

 

6) Mercado concorrente 

– Quem são os seus concorrentes? 

– Quando iniciaram? 

– Quais são as suas vendas? 

– Como está a marca no mercado? 

– Seja persistente e criativo 

 



 

7) Preços 

– Como está o seu preço em relação aos concorrentes? Igual, maior ou menor? 

– Qual a diferença? Explique o porquê. 

– O seu preço está voltado para: 

- demanda? 

- custos? 

- concorrência? 

 

8) Marketing 

– Como você atingirá o seu público-alvo? 

– Que tipo de propaganda, promoção e mídia usará? 

– Quais os custos destas ações? 

 

9) Pessoal chave 

– Descreva as qualificações, começando pelos sócios (ou proprietário) e com as 

pessoas que poderão estar em cargos de confiança ou chefia (mesmo que não os 

tenha ainda). 

 

10) Mercado fornecedor 

– Descreva os fornecedores, preços, formas de pagamento e prazos, não se 

esquecendo dos fornecedores de facilidades (água, luz, telefone, etc.) 

 

11) Projeção de custos 

– Defina o custo de funcionamento da Empresa (impostos, estoque, despesas fixas, 

despesas variáveis, etc.) 

 

12) Projeção de vendas 

– Projete suas vendas levando em conta os custos, os preços praticados no mercado 

e suas possíveis variações, bem como a política de preços adotada. 

 

13) Projeção de fluxo de caixa 

– Defina os valores de caixa, de acordo com a política de preços adotada. 

 

  



 

14) Investimentos 

– Uma boa ideia merece um projeto coerente. Contemple a totalidade dos insumos 

(máquinas, equipamentos, instalações); 

– Necessidade de capital para investir e fonte do capital; 

– Projetos arquitetônicos, instalações, obras e comunicação visual; 

– Equipamentos, móveis e outros; 

– Além dos custos, qual o prazo de execução de cada etapa e o seu total; 

– Dimensionar o capital de giro. 

 

15) Sinalizadores 

– Retorno do investimento 

– Lucratividade esperada 

– Ponto de equilíbrio 

– Rentabilidade 

 

O plano, como você pode perceber, irá ajudá-lo a concluir se a sua ideia é viável e a 

buscar informações mais detalhadas sobre o seu ramo, os produtos e serviços que 

pretende oferecer, seus clientes, concorrentes, fornecedores e, principalmente, sobre 

os pontos fortes e fracos do seu negócio. Ao final, seu plano irá colaborar para que 

você possa responder à seguinte pergunta:  

 

 

“Vale a pena abrir, manter ou ampliar o meu negócio?”. 

 

Boa sorte e bom empreendimento! 

  



 

 

 

 

 

 

PARABÉNS! 

VOCÊ CONCLUIU O CURSO DE 

EMPREENDEDORISMO 

 

 

AGORA VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR  

SEU CERTIFICADO. 
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