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INTRODUÇÃO 

 

Na construção da história sempre houvemos falar de pessoas que se destacaram, 

que se tornaram conhecidas em nosso meio, que marcaram a história e sua 

existência, pessoas que de alguma forma lembramos, ou recordamos seus feitos. 

Muitos deles ficaram conhecidos por seus empreendimentos. Foram pessoas 

visionarias e ousadas que transformaram idéias em grandes oportunidades de 

negócios, e logo fizeram sucesso com seu empreendimento. Foram o que 

chamamos de empreendedores. 

 

Atualmente o termo "Empreendedorismo" tem sido cada vez mais difundido em 

eventos, palestras, convenções, seminários por toda a esfera global. No Brasil não 

tem sido diferente, hoje há cursos, debates e incentivos para impulsionar jovens de 

adultos de hoje a planejarem seu empreendimento, a construir, a sonhar. No entanto 

nossa realidade não é simples e nem fácil transformar uma idéia em um 

empreendimento com sucesso. 

 

Há muitas variáveis que devemos considerar, como por exemplo, uma bom  

planejamento e um bom plano de negócio e esse será a abordagem do presente 

trabalho. 
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2. CONCEITO 

 

Empreendedorismo tem sido um tema muito discutido hoje, especialistas da gestão  

empreendedora defende seus conceitos e características de um empreendedor, mas 

o que é empreendedorismo? O que é uma pessoa empreendedora? Quais suas 

características? 

 

Dentre muitas definições, cita Dr. José Dornelas que: 
Empreendedorismo é um estudo voltado para o desenvolvimento de 

competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto (técnico, 

científico, empresarial). Tem origem no termo empreender que significa realizar, 

fazer ou executar. O empreendedor é aquele que apresenta determinadas 

habilidades e competência para criar, abrir e gerir um negócio, gerando 

resultados positivos 

. 

Assim pode se entender que empreendedorismo envolve muito mais que idéias 

novas somente, ele envolve um conjunto de competências e as influencias que 

certamente terá sobre uma sociedade. 

 

O empreendedorismo é essencial para a geração de riquezas dentro de um país, 

promovendo o crescimento econômico e melhorando as condições de vida da 

população. É também um fator importantíssimo na geração de empregos e renda, 

pois com o surgimento de novas organizações emprega se mais pessoas 

melhorando qualidade de vida, dando poder de compra e assim aumentando o 

consumo da população, fazendo um ciclo de consumo e crescimento. 

 

Sobre a história do empreendedor foi o economista francês Jean-Baptiste Say 

(1767-1832) quem primeiro concebeu o empreendedor como alguém que inova e é 

agente de mudanças. O conceito permanece até os dias de hoje, tendo ganhado 

projeção com outros estudiosos como Joseph Alois Schumpeter (1883-1950). Esse 

economista, um dos mais importantes do século XX, associou definitivamente o 

termo empreendedor ao conceito de inovação. 
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Um conceito amplo e eficaz foi criado recentemente pelo estudioso brasileiro 

Fernando Dolabela diz o seguinte: 
“O empreendedor é alguém capaz de desenvolver uma visão, mas não só. Deve 

saber persuadir terceiros, sócios, colaboradores, investidores, convencê-los de 

que sua visão poderá levar todos a uma situação confortável no futuro. Além de 

energia e perseverança, uma grande dose de paixão é necessária para construir 

algo a partir do nada e continuar em frente, apesar de obstáculos, armadilhas e 

da solidão. O empreendedor é alguém que acredita que pode colocar a sorte a 

seu favor, por entender que ela é produto do trabalho duro” (DOLABELA, 1999). 

 

Por isso compreende- se que, o perfil de uma pessoa empreendedora vai mais alem 

de visionaria, deve ter objetivo definidos e ser perseverante naquilo que se pretende 

alcançar. 

  

Podemos citar como características do empreendedor: 

 Busca de oportunidade e iniciativa 

 Visão de futuro e coragem para assumir riscos 

 Persistência 

 Comprometimento 

 Criatividade  

 Habilidade para trabalhar em equipe 

 Capacidade de liderança 

 Persuasão  

 Independência e autoconfiança 

 

(Fonte: Brasil Entrepreneur 1995) 

 

Com certeza com essas características uma simples idéia se transforma em um 

brilhante empreendimento. Vale ressaltar que ter todas essas características em 

uma pessoa somente é quase impossível, porem muitas podem ser trabalhadas, 

aperfeiçoadas ou ate mesmo adquiridas. 
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3. COMO EMPREENDER COM SUCESSO  

 

Já sabemos os conceitos e as características que um empreendedor dever ter, mas 

somente isso não basta, há muitas variáveis que necessita de atenção, trabalho e 

planejamento.  

 

 

3.1 Motivações Para se Criar uma Empresa 

 

A primeira coisa a se pensar ao iniciar um empreendimento é qual a sua motivação? 

Para que tenha sucesso em seu empreendimento você precisa responder um “POR 

QUÊ?”. O que leva uma pessoa a pensar em abrir seu próprio negócio, o que você 

busca com esse empreendimento? São perguntas que o futuro empreendedor deve 

fazer a si mesmo, para que tenha um sentido em tudo que for fazer. 

As motivações que levam as pessoas a criar um negócio são muitas, mas as mais 

citadas em pesquisas com empreendedores atuais ou em potencial são: 

 

• Auto-realização (fazer o sonho acontecer) 

 

• Desejo de independência 

 

• Autonomia para tomar decisões 

 

• Ganhar dinheiro 

 

• Busca de novos desafios (mudança na carreira / pós-carreira / aposentadoria) 

 

• Falta de alternativa (perda do emprego) 

 

Quais das motivações estão sendo a sua? Se você está querendo montar o negócio 

próprio porque perdeu o emprego e não consegue recolocação no mercado de 

trabalho, CUIDADO, pois o negócio próprio demanda comprometimento de longo 

prazo. Ao decidir por montar uma empresa, você precisa vislumbrar o que estará 
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fazendo daqui a 5, 10 anos. Não se trata de uma decisão de momento, que muitas 

pessoas infelizmente tomam por falta de alternativa. Mas mesmo que esta tenha 

sido a motivação inicial, é possível você ser bem-sucedido se entender as premissas 

aqui discutidas. 

Independente de a sua motivação você deve ter consciência que terá muitos 

desafios e muito trabalho, por isso a persistência nessa hora faz toda a diferença. 

 

 

3.2 Planejando sua Empresa 
 

Todas as empresas (ou empreendimento, como muitos preferem chamar) são 

organizações que precisam de material humano, equipamentos, estrutura física 

entre outros materiais. Por isso sua idéia deve sair da sua brilhante mente para ser 

planejada, descrita em papel. Não adianta grandes idéias se não tiver grandes 

planejamentos, para isso hoje os futuros empreendedores contam hoje com uma 

ferramenta chamada “Plano de Negócio”. É através dele que você fará o 

planejamento de construção, visão, missão, objetivos, além de analisar o mercado 

em que esta entrando e quem serão seus clientes. Lembrando que um 

empreendimento depende muito de um bom planejamento e plano de negócio. 

 
 
3.2.1 Plano de Negócio  

 

Existem muitos conceitos de planos de negócios, cada um em seu próprio contexto. 

No âmbito deste artigo, vamos considerar que o Plano de Negócios é um documento 

que agrega informações praticas e atualizadas para a concretização de um projeto 

(uma empresa) que gere resultados positivos. 

 

Nunca tem se falado tanto em Planos de negócios no Brasil como nos últimos 

tempos. Mas tudo isso tem um motivo, o índice de mortalidade das empresas 

sempre foi considerado elevado, porém não se tinha dados concretos que 

fundamentassem essa afirmativa. Chegava-se a dizer que esses números eram da 

ordem de 80% ou mais, ou seja, a cada 5 novas pequenas empresas criadas no 
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país, apenas uma sobrevivia após o terceiro ano de vida. Pesquisas do SEBRAE 

(SEBRAE, 1998a) mostram que esses números não são tão elevados quanto se 

dizia. Mas também não são animadores a ponto de não nos preocuparmos. O 

percentual de mortalidade das MPE na região metropolitana de São Paulo chega a 

58% nos três primeiros anos de vida. Esses números podem ser extrapolados para 

todo o país, segundo o próprio SEBRAE. Por isso há necessidade de se ter um bom 

plano de negocio. 

 

Não existe uma estrutura rígida e específica para se escrever um plano de negócios, 

porém, qualquer plano de negócios deve possuir um mínimo de seções as quais 

proporcionam um entendimento completo do negócio. 

 

Segundo DORNELAS: 
“Estas seções são organizadas de forma a manter uma seqüência lógica que 

permita a qualquer leitor do plano entender como a empresa é organizada, seus 

objetivos, seus produtos e serviços, seu mercado, sua estratégia de marketing e 

sua situação financeira. (Dornelas, 1999b) 

 

 A seguir abordaremos as informações que devem conter em um plano de negócio 

com as respectivas seções. 

 

 

3.2.2 Estrutura do Plano de Negocio  
  

Em sua estrutura o plano de negocio deve conter todas as informações que irão ser 

utilizadas e analisadas para o bom andamento da empresa, lembrando que o 

mesmo é um documento e precisa conter sólidas e confiáveis informações, o plano 

de negócio não é para os outros é para a sua empresa. Como todo documento deve 

ser bem estruturado contendo capa, desenvolvimento, metas e objetivos em relação 

a vários níveis de envolvimento da organização. 
 

 

 Capa  
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A capa, apesar de não parecer, é uma das partes mais importantes do plano de 

negócios, pois é a primeira parte que é visualizada por quem lê o plano de negócios, 

devendo, portanto ser feita de maneira limpa e com as informações necessárias e 

pertinentes. Bons exemplos de capas para o plano de negócios são propostos por 

Linda Pinson (Pinson, 1996).  

 

 

 Sumário  

 

O sumário deve conter o título de cada seção do plano de negócios e a página 

respectiva onde se encontra, bem como os principais assuntos relacionados em 

cada seção. Isto facilita ao leitor do plano de negócios encontrar rapidamente o que 

lhe interessa. Qualquer editor de textos permite a confecção automática de sumários 

e tabelas de conteúdo e que são bastante apresentáveis.  

 

 

 Sumário Executivo  

 

O Sumário Executivo é a principal seção do plano de negócios. Através do Sumário 

Executivo é que o leitor decidirá se continuará, ou não, a ler o plano de negócios. 

Portanto, deve ser escrito com muita atenção, revisado várias vezes e conter uma 

síntese das principais informações que constam no plano de negócios. Deve ainda 

ser dirigido ao público-alvo do plano de negócios e explicitar qual o objetivo do plano 

de negócios em relação ao leitor (ex.: requisição de financiamento junto a bancos, 

capital de risco, apresentação da empresa para potenciais parceiros ou clientes 

etc.). O Sumário Executivo deve ser a última seção a ser escrita, pois depende de 

todas as outras seções do plano para ser feita.  

 

 

 Planejamento Estratégico do Negócio  

 

A seção de planejamento estratégico é onde são definidos os rumos da empresa. 
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Nesta seção devem ser apresentadas a visão e missão da empresa, sua situação 

atual, as potencialidades e ameaças externas, suas forças e fraquezas, suas metas 

e objetivos de negócio. Esta seção é na verdade a base para o desenvolvimento e 

implantação das demais ações descritas no plano.  

 

 

 Descrição da Empresa  

 

Nesta seção deve-se descrever a empresa, seu histórico, crescimento, faturamento 

dos últimos anos, sua razão social, impostos, estrutura organizacional e legal, 

localização, parcerias, certificações de qualidade, serviços terceirizados etc.  

 

 

 Produtos e Serviços  

 

Esta seção do plano de negócios é destinada aos produtos e serviços da empresa, 

como são produzidos, recursos utilizados, o ciclo de vida, fatores tecnológicos 

envolvidos, pesquisa e desenvolvimento, principais clientes atuais, se detém marca 

e/ou patente de algum produto etc. Nesta seção pode ser incluída, quando esta 

informação encontra-se disponível, uma visão do nível de satisfação dos clientes 

com os produtos e serviços da empresa. Este feedback é bastante importante, 

porque pode não apenas oferecer uma visão do nível de qualidade percebida nos 

produtos e serviços, mas também guiar futuros investimentos da empresa em novos 

desenvolvimentos e novos processos de produção. 

 

  

 Plano Operacional  

 

Esta seção deve apresentar as ações que a empresa está planejando em seu 

sistema produtivo, indicando o impacto que estas ações terão em seus parâmetros 

de avaliação de produção. Deve conter informações operacionais atuais e previstas 

de fatores como: lead time do produto ou serviço, percentual de entregas a tempo 
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rotatividade do inventário, índice de refugo, lead time de desenvolvimento de produto 

ou serviço etc. 

 

  

 Plano de Recursos Humanos  

 

Aqui devem ser apresentados os planos de desenvolvimento e treinamento de 

pessoal da empresa. Estas informações estão diretamente relacionadas com a 

capacidade de crescimento da empresa, especialmente quando esta atua em um 

mercado onde a detenção de tecnologia é considerada um fator estratégico de 

competitividade. Devem ser indicadas as metas de treinamento associadas às ações 

do Plano Operacional, as metas de treinamento estratégico, de longo prazo e não 

associadas diretamente às ações. Aqui também devem ser apresentados o nível 

educacional e a experiência dos executivos, gerentes e funcionários operacionais, 

indicando-se os esforços da empresa na formação de seu pessoal. 

 

  

 Análise de Mercado  

 

Na seção de análise de mercado, o autor do plano de negócios deve mostrar que os 

executivos da empresa conhecem muito bem o mercado consumidor do seu 

produto/serviço (através de pesquisas de mercado): como está segmentado, o 

crescimento desse mercado, as características do consumidor e sua localização, se 

há sazonalidade e como agir nesse caso, análise da concorrência, a sua 

participação de mercado e a dos principais concorrentes, os riscos do negócio etc. 

 Dessa forma podemos citar algumas abordagens como: 

  

 Análise da Indústria/Setor  

 Descrição do Segmento de Mercado 

 Análise SWOT do produto/serviço  

 Análise da Concorrência  
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Caso queira fazer um segmento de mercado precisa saber mais do seu cliente em 

potencial. Um segmento de mercado é um conjunto de clientes que tem 

necessidades e desejos em comum. Ao agrupar clientes semelhantes, você pode 

satisfazer suas necessidades específicas de forma mais eficaz. Quanto mais opções 

esses clientes procuram, mais razões você tem para dividi-los em grupos. A figura 6 

apresenta uma forma esquemática de como definir o segmento de mercado para 

seu produto/serviço. Para isso, deve-se responder, basicamente, às seguintes 

perguntas: Quem esta comprando?  O que estão comprando? Por que estão 

comprando? 

 
(Fonte- http://www.planodenegocios.com.br) 
 

 

 Plano de Marketing 

  

O Plano de Marketing apresenta como a empresa pretende vender seu 

produto/serviço e conquistar seus clientes, manter o interesse dos mesmos e 

aumentar a demanda. Deve abordar seus métodos de comercialização, diferenciais 

do produto/serviço para o cliente, política de preços, principais clientes, canais de 

distribuição e estratégias de promoção/comunicação e publicidade, bem como 

projeções de vendas. 
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 Plano Financeiro  

 

A seção de finanças deve apresentar em números todas as ações planejadas para a 

empresa e as comprovações, através de projeções futuras (quanto necessita de 

capital, quando e com que propósito), de sucesso do negócio. Deve conter 

demonstrativo de fluxo de caixa com horizonte de, pelo menos, 3 anos; balanço 

patrimonial; análise do ponto de equilíbrio; usos e fontes; necessidades de 

investimento; demonstrativos de resultados; análise de indicadores financeiros do 

negócio, como por exemplo: faturamento previsto, margem prevista, prazo de 

retorno sobre o investimento inicial, taxa interna de retorno (TIR) etc.  
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4. CONCLUSÃO 

 

Diante do constante crescimento mundial surgem inúmeros desafios e dificuldades, 

no entanto com esses desafios nascem ali oportunidades para quem sabe tem perfil 

empreendedor, visão, persistência entre outras. Porem para que idéias sejam 

transformadas em empreendimentos com sucesso e necessário todo esse 

planejamento abordado, formando seu plano de negócio, sem ele com certeza será 

muito provável conseguir alcançar os objetivos traçados ou conseguir sobreviver no 

mercado cada vez mais exigente. É preciso ter bem claro o que pretende alcançar e 

como alcançar, o que ira enfrentar ao entrar nesse mercado, por isso a analise de 

mercado como todo o plano de negócio é muitíssimo importante para não ter 

surpresas maiores. Os planos de negócio alem de planejar sua empresa, lhe da uma 

posição realista do mercado lhe apontando diante disso o caminho a seguir, para 

seu empreendimento tenha sucesso e consiga dar continuidade em suas atividades. 
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