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Este tópico se refere à descrição da empresa no sentido de apresentá-la aos
interessados no plano de negócio. Logo, devem aparecer itens como:

São informações que têm como finalidade identificar a empresa através de sua existência
jurídica (razão social, nome fantasia, endereço, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ,
inscrição estadual, inscrição municipal, data de fundação, telefone, fax, e-mail, home page,
etc.).
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São informações que têm por finalidade identificar os sócios da empresa (nome, perfil,
atribuição e participação societária).

É fundamental que o empreendedor saiba claramente qual é o seu verdadeiro negócio,
ou seja, qual atividade que a empresa realiza tão bem a ponto de conquistar e manter
clientes. A identificação do core business possibilita ao empresário mais segurança na
tomada de decisões e garante maior margem de acerto na identificação do seu público-
alvo. É preciso tomar cuidado para não confundir negócio com produto ou serviço.
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Faça um pequeno histórico das atividades da empresa, começando pela razão social,
diferenciando-a do nome fantasia; lembre-se que uma empresa pode trabalhar com
várias marcas para atender a vários segmentos demercado. Assim, deve-se incluir a razão
social da empresa, o nome fantasia e asmarcas utilizadas.

Épreciso esclarecer quando e porque a empresa foi fundada, a natureza dos produtos ou
serviços, ou seja, se a empresa é manufatureira, varejista ou de serviços, e apontar o
estágio de desenvolvimento em que ela se encontra atualmente: embrionária (sem
nenhum produto ou serviço), recém-criada (nas fases iniciais de operação), em expansão
(desenvolvendo novos produtos, procurando novos mercados), estável (mantendo a
participação no mercado), ou em reposicionamento (mudando as linhas de produtos e a
localização).
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A constituição legal da empresa também deve ser destacada nesta secção, ou
seja, deve-se explicar se a empresa é uma firma individual, limitada ou
sociedade anônima, bem como o porquê de tal forma jurídica ter sido
escolhida. Se a empresa for uma filial, torna-se necessário explicar onde está
localizada a matriz e se a empresa for a matriz, explicar onde estão localizadas
as filiais. É importante ainda salientar, no caso de sociedades, as razões pelas
quais os sócios foram escolhidos, a contribuição de cada um para com a
empresa, bem como os acordos para a admissão de novos sócios ou a saída de
sócios da empresa.
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Nesta seção do plano de negócio deve-se demonstrar o quanto a empresa conhece a si
mesma e o que ela espera de si no futuro. Normalmente, as micro e pequenas empresas
não fazem planejamento estratégico por julgarem muito teórico e pouco aplicável,
porém isto representa um desvio administrativo irreparável. Um plano estratégico bem
elaborado deverá ser composto de: missão da empresa, visão da empresa, análise das
oportunidades e ameaças, cadeia de valores da empresa, análise dos pontos fracos e
fortes, definição dos objetivos e definição dasmetas.
Segundo Kotler (1992), “planejamento estratégico é definido como o processo gerencial
de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da
empresa e as mudanças e oportunidades de mercado”. O objetivo do planejamento
estratégico é orientar e reorientar os negócios e produtos da empresa, demodo que gere
lucros e crescimento satisfatórios.
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Para Drucker (1994), as organizações empresariais “existem para provocar mudanças
nos indivíduos e na sociedade”. Amissão é a razão de ser da organização, deve traduzir
um sistema de valores e crenças em áreas de atuação, sem perder de vista a filosofia
e a política da empresa. A declaração da missão deverá ser aplicável, caso contrário se
tornará somente um conjunto de ideias bem intencionadas.

Exemplo demissão: empresa UNIMED.

“Promover saúde e qualidade de vida, buscando a satisfação dos clientes,
cooperados e demais profissionais, com responsabilidade socioambiental”.
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“Ser reconhecida como cooperativa de excelência e a melhor promotora de saúde e
qualidade de vida”.

A visão é uma projeção das oportunidades futuras do negócio para permitir uma
concentração de esforços na sua busca. É, assim, uma projeção do lugar ou espaço
pretendido no qual almeja-se uma posição para a empresa e, a partir da articulação das
aspirações de seus componentes no presente, conceber os eventos necessários para
alcançá-los. A visão é uma intenção sobre onde desejamos que a organização esteja
amanhã em seu ambiente e uma orientação sobre quais ações devemos adotar para que
isso ocorra. Em suma, a visão refere-se a onde desejamos colocar a organização, dotando-a
de uma força que a permita incorporar as atividades necessárias para alcançar a sua
aspiração.
Exemplo de visão: empresa UNIMED.
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