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Empreendedorismo

O mundo dos 
negócios

Cooperativismo

Empresas
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Empreendedor

Motivação

Liderança



• Liderar é a arte de inspirar as pessoas em direção à realização de seus
próprios objetivos, ou seja, é a habilidade de influenciar as pessoas para
trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos identificados para
o bem comum.
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Mudanças nas 
relações 
interpessoais e 
de trabalho
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• Na construção de um edifício há constantes desentendimentos entre os
funcionários devido ao não cumprimento de metas diárias de trabalho, o
que comprova a falha nas relações interpessoais.

• De que forma você procuraria solucionar esse problema de modo que não
houvesse perdas para a empresa construtora e para o cliente da obra?

• Lembre-se de que isso pode efetivamente ocorrer quando uma obra está em
andamento.
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• Uma forma de tornar os funcionários mais comprometidos com os
resultados é fazer com que eles participem do processo de decisão.

• “GERENCIA PARTICIPATIVA” – uma mudança de atitude na comunicação
que estimula a participação dos funcionários
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• As empresas estão cada vez mais estimulando a formação de equipes 
internas de trabalho onde, para melhorar o desempenho dessas é
necessário:
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Dizer claramente o que se espera da equipe.

Enaltecer o valor do trabalho emequipe.

Estabelecer confiança na equipe, estimulando-a e orientando-a para a 
execução de um  trabalho factível.

Dar feedback.

Dar recompensas e reconhecimento pelo bom desempenho.





• Expor o que é um plano de negócio e qual a sua utilidade.

• Apresentar os principais itens para estruturação de um plano de negócio.
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O plano de negócio é um instrumento
que permite ao empreendedor orientar-
se na tomada de decisão e acompanhar
o desempenho do empreendimento.
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• O plano de negócios é o instrumento ideal para traçar um retrato do
mercado, do produto e das atitudes do empreendedor. É por meio
dele que você terá informações detalhadas sobre:
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seu ramo, 

produtos e serviços, 

clientes, 

concorrentes, 

fornecedores,

pontos fortes e fracos do negócio



Plano de Negócio

Examinar

Refletir
Analisar
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• O empreendedor analisa os itens que direcionam as metas, não permitindo
desvios das estratégias estabelecidas, levando, assim, a empresa a obter
resultados positivos.

• Com a elaboração de um plano de negócio, o empreendedor examina de
perto cada elemento do empreendimento nas mais diversas perspectivas,
assim, muitos problemas e falhas são identificados e tratados através deste
processo de elaboração.
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• Este instrumento faz o empreendedor refletir sobre a realidade que cerca o
empreendimento, por isso o mesmo deve ser periodicamente atualizado a
partir de uma reflexão da verdadeira posição da empresa no mercado que
está inserido, sendo alterado conforme as variações do meio, suas estratégias
e metas com foco no atendimento às necessidades dos clientes.
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(SEBRAE)



Esse documento permite ao 
empreendedor analisar as várias 

perspectivas do empreendimento, 
excedendo suas limitações  normais 
de ser humano, evitando que algum 
assunto seja descuidado e, com isso, 

que o negócio fracasse
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• O plano de negócio é muito importante na medida em que serve como
um instrumento de apresentação da empresa para diferentes públicos
(PAVANI, 2000):
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Sócios 
potenciais 

Parceiros Bancos

Pessoas 
Intermediárias

Gerentes
Executivos de 

alto nível

Fornecedores
Clientes 

potenciais
Própria 

empresa



• Em um plano de negócio, analisa-se tanto o ambiente interno do 
empreendimento, como o  ambiente externo. Este deve conter:
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a descrição do setor,

a natureza jurídica do negócio,

a estrutura  organizacional da empresa, 

simulações de relatórios financeiros, 

um plano estratégico

um plano  operacional



• Segundo Chiavenato, devem-se seguir alguns passos:

1. começar com o sumário executivo, onde estarão expostos itens como a
missão e a visão do empreendimento;

2. descrever as necessidades que a empresa vai atender incluindo também o
papel da empresa em relação à responsabilidade social;
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3. descrever as características do mercado em que a empresa vai operar,
mostrando também como o mercado está se comportando em relação ao
seu produto;

4. fazer um pequeno relatório sobre os sócios da empresa, além de um breve
relatório dos recursos necessários para o começo do empreendimento
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Missão

Visão

Valores
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1. começar com o sumário
executivo, onde estarão expostos
itens como a missão e a visão do
empreendimento;

Esses elementos são um guia dos
propósitos pelos quais a empresa
vai seguir.



•Visão: como quer ser visto no futuro, alinha propósitos do
empreendedor e empresa, precisa ser clara, ser a visualização de uma
paixão, objetivos, detalhes especificados, deve ser registrada;

•Valores: estão embutidos os propósitos, o que deve ser feito, o que não
pode ser feito dentro do escopo de atuação;

•Missão: para quem? qual a contribuição (como ajuda)? qual o
diferencial? Importante ser realista, atualiza constantemente;
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• Visão: Uma empresa integrada de energia, que evolui com
a sociedade, gera alto valor e tem capacidade técnica
única;

• Propósito: Haver energia que move a sociedade a realizar
o seu potencial

• Valores:

• Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente;

• Ética e transparência

• Superação e Confiança

• Orientação ao mercado

• Resultados
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Negócio é quando individualmente e/ou duas ou mais pessoas se juntam em um
esforço organizado para produzir bens (produtos) e serviços, a fim de gerar lucros
através da venda desses para um determinado mercado. Em linhas gerais,
negociar envolve, basicamente, compra e venda de algo a alguém, agregando
valor a esse “algo” produzido em meio a essas duas pontas.

28



1. Capa

2. Índice

3. Sumário Executivo

4. Descrição da Empresa

5. Planejamento estratégico
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1. Ramo de atividade

• Por que escolheu esse 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 serviço

4. Mercado Concorrente

• Quem são os concorrentes
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Figura 2.3: Resumo do microambiente
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5. Produtos e Serviços a serem ofertados

• Quais são as características dos produtos e serviços?

• Quais são suas desvantagens e vantagens diante dos concorrentes?

• Como criar um valor para o cliente por meio de produtos e 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?
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Figura 2.1: Quadro de bens e serviços
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7. Processo operacional

8. Previsão de produção

9. Análise financeira
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Estudo dirigido

1. O que é um plano de negócios

2. Para que serve um plano de negócio
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