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Empreendedor

Motivação

Liderança



IMPORTÂNCIA E OBJETIVO:

O plano de negócio é um instrumento DE 
COMUNICAÇÃO que permite ao 

empreendedor orientar-se na tomada de 
decisão e acompanhar o desempenho do 

empreendimento.
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Seção destina a descrever a empresa aos interessados no Plano de Negócios. 
Logo, devem aparecer os seguintes itens:

5

Identificação

Identificação dos Sócios

Definição do negócio

Histórico



Razão social

Nome fantasia

Endereço

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ

Inscrição estadual e municipal

Data de fundação

Telefone, fax, e-mail, home page, etc
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São informações que têm 
como finalidade 

identificar a empresa 
através de sua existência  

jurídica 



• 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.
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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 de mercado.
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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
Em reposicionamento

• Mudando as linhas de produtos e a localização
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É preciso esclarecer quando e
porque a empresa foi fundada,
a natureza dos produtos ou
serviços, e apontar o estágio de
desenvolvimento em que ela se
encontra atualmente:



“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.”
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KOTLER, 1992



• Deve-se demonstrar o quanto a empresa conhece a si mesma e o que ela
espera de si no futuro.

• 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,
• Definição das metas.

11



A missão 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 missão existe para provocar mudanças nos indivíduos e na sociedade”.
(DRUCKER, 1994)
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• A visão é uma projeção das oportunidades futuras do negócio para permitir
uma concentração de esforços na sua busca.

• É 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.
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• Estão embutidos os propósitos, o que deve ser feito, o que não
pode ser feito dentro do escopo de atuação;
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• UNIMED

Cooperativa de saúde
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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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Plano de Negócio –
2019-2023



• A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para examinar uma empresa e os
fatores que afetam seu funcionamento.

• Este é o primeiro estágio de planejamento, o que ajuda o empresário a focar
nos pontos principais da empresa.

• A sigla SWOT representa a primeira letra das palavras, em inglês: strengths,
weaknesses, opportunities e threats (pontos fortes, pontos fracos,
oportunidades e ameaças).
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Prejudicial

Fraquezas

Ameaças

Oportunidades

Origem 
Interna

Origem 
Externa

Forças

Útil



• As FORÇAS diferenciam a organização, conferindo-lhe vantagens
competitivas

• As FRAQUEZAS caracterizam itens a serem melhorados pela organização,
podendo gerar desvantagens, comprometendo o desenvolvimento dos
negócios.

19



• Vasto conhecimento de 
marketing

• Um novo produto ou serviço 
inovador

• A localização da empresa

• Qualidade dos processos e 
procedimentos

• Falta de conhecimento de 
marketing

• Produtos e serviços não 
inovadores

• A localização do Negócio

• Baixa qualidade dos seus 
produtos
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• As AMEAÇAS são forças ambientais externas não controláveis pela organização
que podem criar obstáculos ao pleno desenvolvimento dos negócios.

• Já as OPORTUNIDADES são forças ambientais externas não controláveis pela
organização que podem favorecer a ação estratégica, desde que aproveitadas
adequadamente.
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OPORTUNIDADES

• Um mercado em 
desenvolvimento (internet);

• Fusões, junção entre 
empreendimentos;

• Mudanças para novas áreas 
do mercado;

• Um novo mercado 

AMEAÇAS

• Entrada de um novo 
competidor;

• Guerra de preços com a 
concorrência;

• Um novo produto/serviço 
pela concorrência;

• Taxas introduzidas
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• Descubra como eliminar possíveis pontos fracos da empresa, identificados em áreas
nas quais você enfrenta ameaças graves de seus concorrentes e tendências
desfavoráveis em um ambiente de negócios dinâmico;

• Identifique como capitalizar as oportunidades descobertas onde sua empresa tem
pontos fortes significativos;

• Trace metas que corrijam possíveis pontos fracos identificados em áreas que contêm
oportunidades potenciais;

• Crie ações para monitorar as áreas nas quais você identificou pontos fortes para não
ser surpreendido no futuro por possíveis riscos latentes.
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• O principal motivo de se definir os objetivos de uma empresa é orientar
a direção que deve ser seguida a fim de que a empresa cumpra sua
missão e vá ao encontro de sua visão;

• Os objetivos indicam as intenções gerais da empresa e o caminho básico
para chegar ao destino desejado.
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• SpecificS

•MensurableM

•AttainableA

•RelevantR

•Time basedT

Específico

Mensurável

Alcançável

Relevante

Temporal



 Continuar a elaboração do Plano de Negócio

 Agora que já temos um negócio definido, podemos construir a base de
funcionamento das nossas empresas.

 Construa a Missão, Visão e Valores dos negócios idealizados em grupo

 Estruture uma Análise de Ambiente SWOT para esse empreendimento

assisgualter@hotmail.com
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