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Importância e Objetivos

O plano de negócio é um 
instrumento que permite ao 

empreendedor orientar-se na 
tomada de decisão e acompanhar 

o desempenho do 
empreendimento.



• 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
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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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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
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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
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Tipos de Objetivos
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• Indicam apenas o conceito que desejam alcançar;
Objetivos gerais ou 

conceituais

• Têm natureza operacional;
Objetivos 

específicos

• A missão indica o papel ou função da organização 
pretende cumprir na sociedade e o tipo de negócio 
no qual concentra-se;

Missão



• Os objetivos sempre desdobram-se em outros, para
realizar um é necessários realizar outros,
sucessivamente;

• Hebert Simon desenvolveu o conceito de cadeia de
meios e fins, que indica a sucessão de objetivos
interligados, dispondo os objetivos em uma
hierarquia;

• No começo da hierarquia, estão os objetivos de nível
mais altos, que desencadeiam o processo de
planejamento.
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Hebert Simon
1916-2001
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CADEIA DE OBJETIVOS
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1)Conceitue planejamento

2)Um organização deve atender a quatro requisitos básicos para elaboração de seus
planos: base sólida de informações, definição precisa de objetivos, previsão de
alternativas e predominância da ação. Descreva.

3)Estratégia é a seleção dos meios empregados para realizar objetivos. Em se tratando
de organizações quais os meios que devem ser analisados no processo de
planejamento estratégico?

4)Os Objetivos são resultados finais em direção aos quais a atividade é orientada. Um
objetivo sempre se desdobra em outro. Nessa perspectiva, comente sobra a
hierarquia dos objetivos


