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RESUMO 

 

 

 

O empreendedorismo é um fenômeno socioeconômico e influencia as pessoas, 
tornando-as, se assim o desejarem, empreendedores. Neste sentido é indispensável 
delinear um plano de negócios, ou seja, descrever os objetivos do negócio e os 
meios para que eles sejam alcançados. Na pesquisa foi utilizada uma combinação 
do método qualitativo com o quantitativo e a tipologia de proposição de planos. A 
coleta de dados deu-se por meio de um roteiro de entrevista, da observação e 
documentos da Pré-Incubadora de Empresas Univali, bem como de pesquisa 
bibliográfica para buscar fundamentação acerca da administração, do 
empreendedorismo, de plano de negócios e principalmente do setor de Artefatos de 
Madeira, os quais foram tratados e analisados pelo Software para Plano de 
Negócios SEBRAE - MG. Com isso, o problema de pesquisa e os objetivos: geral e 
específicos foram plenamente atendidos, pois elaborou-se um plano de negócios 
para a Indústria e Comércio de Artefatos de Madeira, foi analisado o ambiente 
externo e interno e conhecido a viabilidade do negócio. Os resultados obtidos foram 
satisfatórios e o trabalho foi considerado positivo para a Empresa, Universidade e 
Acadêmico. 
 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo, Plano de Negócios, Artefatos de Madeira. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A decisão de se abrir uma empresa, além de outros fatores é importante 

considerar certos aspectos da economia, como a inflação, taxas de juros, 

desemprego e padrão de vida. Uma medida amplamente aceita para a economia em 

geral é o produto nacional bruto - PNB. Nesse sentido, deve-se atentar para o que 

diz Montana e Charnov (2003, p.72, grifo dos autores): 

 

Esse é o valor total de mercado de todos os bens e serviços finais 
produzidos pelas empresas no país no período de um ano. O PNB mede os 
recursos produzidos no país. Não inclui pagamentos, como a Previdência 
Social, que não resultem de produção real, mas sim da transferência de 
dinheiro de uma área da sociedade (governo) para outra (pensionistas), 
assim sendo, os cheques da Previdência Social são considerados como 
transferência de pagamentos e não incluídos no PNB. Enquanto o PNB 
inclui todos os negócios internacionais realizados pelas empresas, a soma 
de todos os negócios internos é o produto interno bruto, o conhecido PIB.  

 

Segundo os mesmos autores Montana e Charnov (2003, p.72, grifo dos 

autores), consideram que: 

 

O valor do PNB é usado para computar a produtividade per capita, uma 
média básica do padrão de vida de um país. Esse padrão é obtido, como 
mostrado pelo cálculo abaixo, dividindo-se o total dos recursos produzidos 
no país (PNB) por sua população:   

População

PNB
daPadrãodevi =  

 

Outros fatores, por exemplo, à identificação de oportunidades no mercado 

também pode ser citado, isso quando seu propósito vai ao encontro de uma 

necessidade de mercado, ou seja, quando existem potenciais clientes ou então por 

necessidade de ter um negócio próprio não apenas para sobreviver, mas acima de 

tudo para desenvolver novas formas de realização pessoal favorece e estimula a 

criação de novos empreendimentos, mesmo o Brasil sendo um dos países que tem a 

maior carga tributária e que detêm um dos maiores índices de encargos sociais. 

Mesmo assim o Brasil tem sido palco para atuação de muitos empreendedores, tal 

motivo se dá devido ao número crescente de empresas que vem surgindo no 

mercado, como por exemplo, Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte 

(EPP) que hoje juntas constituem a principal fonte de emprego e renda, contribuindo 

para formação da riqueza do país. 
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Para Bernhoeft (1997), o sonho é o ponto de partida das ações e realizações. 

Nenhum empreendedor chegará a lugar algum se não tiver sonhado antes com o 

que deseja alcançar. Entretanto, o empreendedor deve se questionar se seu sonho 

é possível? Qual a dimensão profissional ou pessoal? Este sonho tem sustentação a 

médio e longo prazo? Exige um capital que jamais vou poder juntar? Ele nos ensina: 

 

Se você imagina que criar uma empresa própria será a única forma de 
colocar em prática seus ideais, e ao mesmo tempo acredita que seu 
sucesso pode tornar-se uma referência a ser seguida, tenho certeza de que 
vale a pena tentar. (BERNHOEFT, 1997, p.29).  

 

Iniciar um empreendimento sem experiência e conhecimentos exigidos, pode 

levar o empreendedor à falência do seu negócio, já a busca de informações e meios 

para o desenvolvimento do próprio negócio pode ajudar a diminuir o risco de se 

chegar a falência. 

Ao ingressar no mundo empresarial, é importante ressaltar que existem 

pressões competitivas, isso faz com que o empreendedor necessite desenvolver 

desde a implantação da empresa mecanismos estratégicos para a sobrevivência do 

negócio. É neste sentido que a Administração pode contribuir, garantindo grande 

parte do desempenho das atividades futuras da Industria e Comercio de Fabricação 

de Artefatos de Madeira. Para isso torna-se indispensável à elaboração do plano de 

negócios para a implantação da empresa. 

O plano oferece um estudo prévio que avalia as vantagens e desvantagens 

de se abrir um negócio e sua viabilidade. Além disso, serve para antecipar 

dificuldades que só seriam vistas na prática, para diminuir riscos e aumentar as 

possibilidades de sucesso, permitir maior conhecimento do negócio, reunir e ordenar 

idéias e providências sobre o negócio, permitir várias simulações sem prejuízos 

financeiros, atrair possíveis sócios, fornecedores, estabelecer parcerias e ajuda na 

negociação de recursos financeiros (empréstimos). É neste sentido que o plano de 

negócio torna-se um instrumento de grande importância para qualquer 

empreendedor que deseja abrir seu negócio. 

A Pré-Incubadora de empresas Univali, dentro do Movimento de 

Empreendedorismo da Univali - MEU, atua no ramo de orientação empresarial e irá 

auxiliar no desenvolvimento do Plano de Negócios. 
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1.1 Problema de Pesquisa/Justificativa 

  

Para Gil (1987 apud ROESCH, 2007, p.90), “Num projeto de pesquisa, um 

problema consiste numa situação não resolvida que é objeto de discussão, em 

qualquer domínio do conhecimento.” De acordo com Roesch (2007, p.90): 

  

Um problema pode ser definido tanto a partir de um método que se queira 
testar. No contexto de um projeto de prática profissional, um problema é 
uma situação não resolvida, mas também pode ser a identificação de 
oportunidade até então não percebidas pela organização.  

 

Já quanto à justificativa Roesch (2007, p.90), descreve que: “Na justificativa, o 

autor apresenta as razões pelas quais argumenta que seu projeto é importante, 

viável e oportuno.” Com relação à importância o autor afirma que deve-se atentar 

para:   

 

Definir se um projeto é importante desperta a questão: importante para 
quem? As razões podem estar relacionadas com os objetivos da empresa, 
com o bem-estar dos empregados, com a sociedade, ou com o ambiente. 

 

Assim, ser dono do próprio negócio formalizado, bem estruturado e 

organizado é sonho de muitos empreendedores. Sendo que também não é diferente 

do sonho do acadêmico, mas para que isso se torne realidade muito esforço, 

dedicação e perseverança devem ser mantidas para essa realização.  Desenvolver 

um plano de negócios com auxílio de uma ferramenta empresarial ou ter o apoio de 

uma consultoria empresarial proporcionará ao candidato a empreendedor vantagens 

muito significativas, pois amplia a visão do negócio e descobre-se em pouco tempo 

sua viabilidade, para isso, o estudo apresenta a seguinte questão: 

 

Quais as etapas de um plano de negócios para implantação de uma 

Indústria e Comércio de Artefatos de Madeira? 

 

Este trabalho é viável, pois o acesso às informações e entrevistas para 

elaboração do plano de negócios foram disponibilizados pelo Movimento de 

Empreendedorismo da Univali – MEU. 
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Para o Movimento de Empreendedorismo da Univali – MEU, a importância 

deste trabalho contribuirá para realização de sua missão e alcance de seus 

objetivos, que visem principalmente incentivar a capacidade empreendedora do 

profissional já no âmbito acadêmico, como também procura criar um ambiente 

propício para a realização de processos, produtos e serviços inovadores com 

potencial para o desenvolvimento de novos negócios, colocando-se como elemento 

catalisador do processo, atendendo ao desenvolvimento produtivo local, apoiando a 

economia da região de Itajaí e toda a área de influência da Universidade. A pré-

incubadora é um espaço para incentivar as iniciativas empreendedoras, a partir do 

desenvolvimento científico e tecnológico, dos alunos regularmente matriculados ou 

recém formados nos Cursos de Graduação do Campus de Itajaí. Isso quer dizer que 

na Pré-Incubadora de Empresas Univali o pré-incubado além de ter a oportunidade 

de partilhar experiências com os demais vai desfrutar de instalações físicas, 

buscarem financiamentos e suporte técnico gerencial para seus projetos. 

Já para a Universidade e o seu Curso de Administração o fato do acadêmico 

concluir o curso e apresentar-se apto para exercer a profissão, ao enfrentar com 

segurança o mercado competitivo, além de servir como referências para outros 

trabalhos a serem realizados. 

Em relação à originalidade, a pesquisa não é inédita, pois há outros trabalhos 

realizados em sua Biblioteca, mas para a Indústria e Comércio de Artefatos de 

Madeira, é único. Para o acadêmico, porque após conclusão do curso, pretende-se 

colocar em prática o conhecimento adquirido e desenvolvido durante o curso de 

Administração. Através deste trabalho, será possível determinar a implantação ou 

não do negócio, a partir dos resultados alcançados. 

 

 

1.2 Objetivos Geral e Específicos 

 

De acordo com Roesch (2007 p. 96), um objetivo é algo que se pretende 

atingir, ou seja, a finalidade para o qual os esforços são canalizados.  Ainda afirma 

que o “Objetivo geral define o propósito do trabalho. Num projeto, não é suficiente 

definir apenas objetivos gerais, visto que estes são amplos e dificilmente podem ser 

avaliados”. Assim, a pesquisa tem como finalidade elaborar um plano de negócios 
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para implantar uma Indústria e Comércio de Artefatos de Madeira. Já, os objetivos 

específicos, ou seja, o caminho para que o objetivo geral seja alcançado, no 

entender de Roesch (2007, p. 97) deve-se atentar para: 

 

Os objetivos específicos operacionalizam – especificam o modo como se 
pretende atingir um objetivo geral. Assim, no caso da formulação de um 
plano ou sistema, por exemplo, os objetivos específicos passam a ser 
claramente associados às etapas do plano e normalmente a literatura 
aponta indicações de fases ou etapas a cumprir. 

 

  Assim, para atender o propósito acima do objetivo geral, o estudo apresenta 

os seguintes Objetivos Específicos, que consistem em: 

 

• Analisar o ambiente externo por meio de um roteiro de entrevistas; 

• Elaborar plano de negócio para a Indústria e Comércio de Artefatos de 

Madeira, e;  

• Conhecer a viabilidade a partir do Software para Plano de Negócios – 

SEBRAE/MG.  

 

 

1.3 Aspectos Metodológicos 

 

Para Gil (1991), a parte mais complexa de um projeto de pesquisa é a 

especificação da metodologia a ser adotada. 

De acordo com Roesch (1996), metodologia descreve como o projeto será 

realizado, estabelecendo qual tipo de método e técnicas de coleta e análise de 

dados que serão utilizadas para realização da pesquisa. Então, ao se tratar de 

metodologia no projeto deve atentar para o que diz Roesch (2007, p. 125): 

 

Em princípio, qualquer tipo de projeto pode ser abordado da perspectiva 
quantitativa e qualitativa, embora se possa generalizar dizendo que a 
tendência seria utilizar um enfoque mais quantitativo na Avaliação de 
Resultados e um enfoque mais qualitativo na Avaliação Formativa, enquanto 
Pesquesa-diagnóstico, na Proposição de Planos e na Pesquisa Aplicada 
uma combinação de ambos é geralmente utilizada. 

 

O aspecto metodológico tem como objetivo indicar o caminho a que será 

seguido para alcançar os objetivos. Em outras palavras, consiste em descrever os 



 18 

métodos e técnicas de pesquisa utilizadas na coleta e análise dos dados e 

informações, justificando a escolha da organização e dos participantes, relatando as 

etapas, configuração e estruturação da análise dos conteúdos, bem como informar a 

tipologia do trabalho. 

 

 

1.3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Na busca pela identificação da viabilidade é necessário o conhecimento do 

ambiente e do processo a ser pesquisado, por meio de um conjunto de técnicas e 

instrumentos da Administração Geral. 

A pesquisa desenvolveu-se na área de Administração Geral, onde se utilizou 

como tipologia do trabalho de conclusão de estágio a proposição de planos, mais 

especificamente elaborar e estruturar um plano de negócio para uma indústria e 

comércio de artefatos de madeira.  

A proposição de planos no entender de Roesch (2007, p.67) busca 

“Apresentar soluções para problemas já diagnosticados. Pode ou não incluir a 

implementação do plano.” Em relação ao método, a autora observa que: 

                                                         

[...] na fase exploratória se utilize a postura própria do método qualitativo de 
ouvir o que as pessoas têm a dizer e participar de eventos sem a 
preocupação de que isto possa influenciar os respondentes ou processos 
em andamento. Numa etapa seguinte, a tendência é buscar medir alguma 
coisa de forma objetiva, como é o propósito do método quantitativo.   

                                 

Para o delineamento do método foi utilizado uma combinação dos enfoques: 

qualitativo e quantitativo. O enfoque quantitativo é evidente nas etapas de análise do 

mercado, identificando potencial dos fornecedores, o perfil dos clientes potenciais, e 

na análise dos futuros concorrentes da empresa. Já, a pesquisa quantitativa para 

Richardson (1999) caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas 

modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de 

técnicas estatísticas.  

O enfoque qualitativo foi utilizado na elaboração do plano de negócios, na 

interpretação de dados informais e documentais, para que se possam obter maiores 

informações sobre o ambiente. 
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Conforme Richardson (1999, p.79), “A abordagem qualitativa de um 

problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser 

uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social.” A pesquisa 

qualitativa responde a questões muito particulares, é um método mais intensivo que 

extrai as melhores idéias, opiniões, julgamentos e até mesmo sentimentos, onde 

existe um maior relacionamento com o respondente, proporcionando assim, maior 

riqueza e profundidade na pesquisa. Já quanto à caracterização da pesquisa 

classifica-se como exploratória descritiva. 

 
Pesquisa exploratória: o pesquisador realiza a pesquisa sem nenhum 
plano fixo, embora tente utilizar um roteiro. A estratégia é seguir cada idéia 
da maneira mais lucrativa. Ainda que qualquer tipo de abordagem possa ser 
utilizado em estudo exploratório, a tendência normal é analisar dados 
secundários, ou amostra por julgamento, levantamentos em pequena escala 
ou experimentos simples, análise de casos e avaliação subjetiva de 
resultados. (COBRA, 1993, p.41, grifo do autor). 
 
Pesquisa Descritiva é focada na acurada descrição de variáveis para um 
modelo de problema. Estudos como potencial de mercado, análise de 
consumo, estudos de uso de produto, levantamentos de atitude, análise de 
vendas, pesquisa de mídia e levantamento de preços são exemplos de 
pesquisa descritiva. Todas as fontes de informação podem ser usadas em 
um estudo descritivo, embora os estudos mais importantes sejam centrados 
em dados secundários e levantamentos (surley). (COBRA, 1993, p.41, grifo 
do autor). 
 

Toda e qualquer pesquisa visa à coleta, registro e análise de dados relativos a 

problemas ou oportunidades, podendo ser realizada para resolver um problema 

específico e também para conhecer com maior profundidade determinadas 

situações, reduzindo assim o risco de tomada de decisões equivocadas.  Sendo 

assim, a pesquisa exploratória foi utilizada na investigação informal de coleta de 

dados e a pesquisa descritiva no objetivo de descrever a situação pesquisada.  

 

 

1.3.2 Contexto e participantes da pesquisa 

 

Segundo Roesch (2007, p.128), “O estágio pode estar concentrado em um 

departamento da empresa, como geralmente ocorre com propostas que visam a 

diagnósticos, planos ou sistemas em determinados setores”. 
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A pesquisa foi realizada na Pré-Incubadora de Empresas Univali, pois entre 

suas diretrizes estratégias está o auxilio na elaboração dos planos de negócios dos 

empreendimentos por ela, selecionados. 

Este estudo teve como participantes pessoas e empresas envolvidas com a 

industrialização e venda de artefatos de madeiras. 

 

 

1.3.3 Procedimentos e instrumentos de coleta de dados 

 

No desenvolvimento da pesquisa foi utilizado o uso de fontes primárias e 

secundárias.  De acordo com Mattar (1996), fontes primárias são as que não foram 

antes coletadas, estando ainda em poder dos pesquisadores, e que são coletadas 

com o propósito de atender ás necessidades específicas da pesquisa.  

O instrumento de coleta de dados da pesquisa de caráter qualitativa foi um 

roteiro de entrevista (ver Apêndice 01) e a observação nas instalações da Pré-

Incubadora de Empresas Univali, sendo denominados como dados primários, onde 

esses são colhidos diretamente pelo pesquisador. 

Conforme ensina Gil (1991, p.90), “Entrevista, por sua vez, pode ser 

entendida como a técnica que envolve duas pessoas numa situação “face a face” e 

em que uma delas formula questões e a outra responde.” Portanto, a entrevista pode 

ser considerada como sendo uma técnica de interrogação para a coleta de dados. 

Para Roesch (2007, p.148), define que: “A observação é utilizada para 

entender como indivíduos usam seu tempo em situação de trabalho; para estudar e 

revisar a alocação de recursos ou para calcular a freqüência de atrasos.” 

Os dados secundários Mattar (1996, p.134), define como sendo: 

 
[...] aqueles que já foram coletados, tabulados, ordenados e ás vezes, até 
analisados, com o propósito de atender as necessidades da pesquisa em 
andamento e que estão catalogados à disposição dos interessados. 

 
 

Agora, quanto os instrumentos de coleta de dados para a pesquisa de caráter 

quantitativa serão extraídos de documentos textuais, sendo denominados de dados 

secundários, onde foram levantadas informações do setor de Artefatos de Madeira. 
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1.3.4 Tratamento e análise dos dados 

 

Os dados coletados na pesquisa foram tratados pelo Software Plano de 

Negócio/SEBRAE - MG, sendo apresentado como resultado o plano de negócios 

para a Indústria e Comércio de Artefatos de Madeira, com o intuito de determinar 

sua viabilidade, além de detalhar os diversos elementos de um projeto empresarial. 

Também foram utilizados textos explicativos e quadros. 

O trabalho foi desenvolvido no período de março a novembro de 2008 por ser 

um período típico das atividades da Pré-Incubadora e por se tratar de um tema que 

envolve diversos aspectos da administração, foi utilizado como referencial teórico os 

conceitos e idéias apresentadas por: IDALBERTO CHIAVENATO, SEBRAE, 

FERNANDO DOLABELA, JOSÉ CARLOS ASSIS DORNELAS, RONALD JEAN 

DEGEN, RENATO BERNHOEFT, ROBERT D. HISRICH, MICHAEL P. PETERS, 

CÉSAR SIMÕES SALIM e CLÁUDIO AFRÂNIO ROSA por serem estes renomados 

nas áreas da administração, empreendedorismo e de plano de negócios. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Neste capítulo foi abordado conteúdo teórico para sustentação dos objetivos 

propostos, desenvolvimento e resultados esperados, ou seja, foi apresentada a 

revisão de literatura sobre temas de importância para o estudo. 

De acordo com Vergara (2003), o referencial teórico nada mais é do que um 

capítulo do projeto ou de um trabalho de conclusão de estágio, que tem por objetivo 

apresentar os estudos sobre o tema, ou especificamente sobre o problema, que já 

foram realizados por outros autores. Entende-se que na revisão bibliográfica são 

apresentados conteúdos teóricos que darão sustentação e base para a pesquisa 

auxiliando no desenvolvimento do plano de negócios. 

 

 

2.1 A Administração e suas Áreas 

 

Ao ingressar no mundo empresarial, é importante ressaltar que existem 

pressões competitivas, isso faz com que o empreendedor necessite desenvolver 

mecanismos estratégicos para a sobrevivência do negócio. Assim, é importante que 

o empreendedor tenha conhecimento básico de algumas das áreas da 

Administração, isso quer dizer nas diversas áreas de conhecimento, tais como: a) 

Administração, b) Administração da Produção, c) Recursos Humanos, d) Finanças, 

e) Materiais e f) Marketing. 

 

a) Administração: 

Segundo Amora (1998, p.15, grifo do autor), “[a administração pode ser 

entendido da seguinte forma] Administração, s.f. 1. Ato ou efeito de administrar; 2. 

direção, governo, gerência, conjunto de pessoal que administra; 3. lugar onde se 

administra.” 

De acordo com os autores Montana e Charnov (2003, p.2, grifo dos autores), 

“Administração é o ato de trabalhar com e por intermédio de outras pessoas para 

realizar os objetivos da organização, bem como de seus membros." 

Conforme descreve Chiavenato (1994, p.3): 
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Administração é interpretar os objetivos propostos pela empresa e 
transformá-los em ação empresarial através de planejamento, de 
organização, de direção e de controle de todos os esforços realizados em 
todas as áreas e em todos os níveis da empresa, a fim de atingir tais 
objetivos.  

 

Após a definição de Chiavenato (1994), entende-se que a Administração é a 

forma de obter resultados para gerir uma organização através das ações 

empresariais como o planejamento que é o estabelecimento antecipado de um 

esquema norteador, relativo a ações futuras. O traçado de diretrizes, um projeto de 

pesquisa, elaboração de um orçamento são exemplos de planos administrativos. 

Organização é o agrupamento lógico de tarefas. A direção inclui chefia dos 

subordinados, a coordenação das atividades individuais. Controle é a verificação da 

execução do plano, a fim de corrigir os desvios e atingir os objetivos 

preestabelecidos. 

Para Silva (2007, p.18), “Planejamento é o processo administrativo que 

determina antecipadamente o que um grupo de pessoas deve fazer e quais as 

metas que devem ser atingidas.” 

Conforme Moreira (1998, p.7, grifo do autor), “Planejamento dá bases para 

todas as atividades gerenciais futuras ao estabelecer linhas de ação que devem ser 

seguidas para satisfazer objetivos estabelecidos, bem como estipula o momento em 

que essas ações devem ocorrer.”  

Conforme ensina Silva (2007, p.35), “Organização é o processo administrativo 

que visa à estruturação da empresa, reunindo pessoas e equipamentos, de acordo 

com o planejamento efetuado.” 

Para Moreira (1998, p.7, grifo do autor), organização pode ser definida 

conforme a seguir: 

 

Organização é o processo de juntar (combinar) os recursos produtivos: 
pessoal (mão-de-obra), matérias-primas, equipamentos e capital. Os 
recursos são essenciais à realização das atividades planejadas, mas devem 
ser organizados coerentemente para um melhor aproveitamento.  

 

De acordo com Silva (2007, p.67), “Direção é o processo administrativo que 

conduz e coordena o pessoal na execução das tarefas antecipadamente 

planejadas.” 
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Para Moreira (1998, p.7, grifo do autor), “Direção é o processo de transformar 

planos que estão no papel em atividades concretas, designando tarefas e 

responsabilidades específicas aos empregados, motivando-os e coordenando seus 

esforços.” Com relação à definição de controle deve atentar para o que diz Silva 

(2007, p.84): 

 

Controle é o processo administrativo que consiste em verificar se tudo está 
sendo feito de acordo com o que foi planejado e as ordens dadas, bem 
como assinalar as faltas e os erros, a fim de repará-los e evitar sua 
repetição. 

 

Para Moreira (1998, p.7, grifo do autor), “O Controle envolve a avaliação de 

desempenho dos empregados, de setores específicos da empresa e dela própria 

como um bloco, e a conseqüente aplicação de medidas corretivas se necessário.” 

 

b) Administração da Produção: 

Conforme descreve Moreira (1998, p.1), “De uma forma geral, a 

Administração da Produção e Operações diz respeito àquelas atividades orientadas 

para a produção de um bem físico ou à prestação de serviço.”  

Segundo Silva (2007, p.101), “Administração da Produção é a especialização 

administrativa que trata do planejamento, organização, direção e controle do setor 

de produção de uma empresa.” 

Para os autores Davis, Aquilano e Chase (2001, p.24), “[...] Administração da 

Produção pode ser definida como o gerenciamento de recursos diretos que são 

necessários para a obtenção dos produtos e serviços de uma organização.” 

Na visão dos autores Slack, Chambers e Johnston (2007, p.58), 

“Administração da Produção é o termo usado pelas atividades, decisões e 

responsabilidades dos gerentes da produção que administram a produção e a 

entrega de produtos e serviços.” 

Para Moreira (1998, p.7), “A Administração da Produção e Operações 

preocupa-se com o Planejamento, a Organização, a Direção e o Controle das 

operações produtivas, de forma a se harmonizarem com os objetivos da empresa.” 

A função Organização da Administração da Produção e Operações conforme 

Moreira (1998, p.7), “[...] é o processo de juntar (combinar) os recursos produtivos: 

pessoal (mão-de-obra), matérias-primas, equipamentos e capital.” 
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Conforme Mayer (1986), considera que o administrador da Produção é 

responsável pela fabricação dos produtos da empresa nas quantidades exigidas, 

nos prazos estabelecidos e com a quantidade recomendada. Ele tem mais outra 

grande responsabilidade, que é a de fazer tudo isso na maneira mais econômica. 

Enfim o administrador da produção tem várias responsabilidades, ele também deve 

adotar medidas para minimizar o custo da movimentação de materiais, na medida 

em que estes se deslocam de um ponto a outro da fábrica. Em outras palavras, ele 

deverá preocupar-se com o arranjo físico/layout da fábrica e com a movimentação 

de materiais.   

Concordando com Mayer (1986), um bom arranjo físico/ layout da fábrica 

também deverá permitir o mais eficiente fluxo de trabalho, do ponto de vista de 

distância e custo dada à instalação produtiva. 

Cada vez mais, devido à necessidade de satisfazer exigências de volume e 

variedade de produtos e serviços impostos pelo mercado consumidor, as empresas 

são forçadas a adequarem seu arranjo físico/layout para atender tais exigências. 

Devido essa razão de atender tais exigências, a área mais propicia recomendada é a 

de Administração da Produção e Operações que diz respeito aquelas atividades 

orientadas para a produção de um bem físico ou prestação de serviço. Produção: 

esta ligada diretamente as atividades industriais, isto é, processo de conversão.  

 

c) Recursos Humanos: 

Com relação à Administração de Recursos Humanos os autores Montana e 

Charnov (2003, p.195), definem como sendo um: 

 

Termo geralmente aplicado às atividades relacionadas à administração de 
pessoal. Inclui as funções típicas do departamento de Gestão de Pessoas, 
como recrutamento, seleção, remuneração, treinamento, desenvolvimento, 
pesquisa e auditoria e rescisão. Outras Funções também podem ser 
incluídas, como supervisão de programas de ação antidiscriminatória, 
igualdade de oportunidades de emprego, seguro de trabalho, saúde 
industrial e avaliação de desempenho. 

 

Ainda afirmam que as pessoas que trabalham em uma organização são seus 

recursos humanos. Elas satisfazem as necessidades da organização ao adquirir as 

habilidades necessárias para conduzir negócios eficientes e eficazes. A 

administração precisa encarar quatro tarefas principais na área de recursos 

humanos. A primeira delas é encontrar os trabalhadores necessários. A segunda é 
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colocar o funcionário certo na função certa. Isso pode exigir treinamento prolongado 

de funcionário. A terceira tarefa diante do gerente de recursos humanos é motivar 

um desempenho humano eficaz dos funcionários que resulte em níveis aceitáveis de 

produtividade. Essa é uma tarefa muito complexa, tão complexa quanto os próprios 

trabalhadores e a tarefa final, que deve ser executada pelo gerente, é avaliar o 

desempenho dos funcionários. 

 

d) Finanças: 

Com relação ao que são finanças, diz Gitman (1997), podemos definir 

finanças como a arte e a ciência de administrar fundos. Praticamente todos os 

indivíduos e organizações obtêm receitas ou levantam fundos, gastam ou investem. 

Ela se ocupa do processo, instituições, mercados e instrumentos envolvidos na 

transferência de fundos entre pessoas, empresas e governos. Agora com relação à 

administração financeira deve atentar também para o que diz o mesmo autor: 

] diz respeito às responsabilidades do administrador financeiro numa 
empresa. Os administradores financeiros administram ativamente as 
finanças de todos os tipos de empresas, financeiras ou não financeiras, 
privadas ou públicas, grandes ou pequenas, com ou sem fins lucrativos. 
Eles desempenham uma variedade de tarefas, tais como orçamentos, 
previsões financeiras, administração do caixa, administração do crédito, 
análise de investimentos e captação de fundos. (GITMAN, 1997, p.4, grifo 
do autor). 

 

Na visão de Silva (2007, p.192), “Administração financeira é a especialização 

administrativa que trata do planejamento, organização, direção e controle do setor 

de Finanças de uma empresa.” 

Em anos recentes, as mudanças no ambiente econômico aumentaram a 

importância e a complexidade das tarefas, exigindo das empresas um conhecimento 

maior sobre essa área de finanças. Então ao se conhecer um pouco melhor sobre 

essa área é possível conhecer quais são as necessidades monetárias de toda a 

empresa, quais são as fontes de ganhos, retornos sobre investimento e como utilizar 

o dinheiro de forma eficaz para as operações da empresa. 

 

e) Materiais: 

A preocupação das empresas com relação à administração de materiais é 

notória, visto que é de grande importância ter conhecimento relacionado a essa área 
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o que pode proporcionar vantagens competitivas do tipo, maior agilidade nos 

processos. Conforme descreve Messias (1979, p.17): 

 

A administração de materiais é, por assim, dizer, um ramo especializado da 
Ciência da Administração, pois que trata especificamente de um conjunto de 
normas relacionadas com a gerência de artigos essenciais à produção de 
um determinado bem ou serviço. 

 

De acordo com Messias (1979), o administrador de materiais é responsável 

pelas funções de comprar, armazenar, controlar, codificar, especificar materiais, 

fazer previsão, programação, planejamento e coordenação. 

De acordo com que foi citado acima, conclui-se o porquê da preocupação das 

empresas com relação à administração de materiais, quer dizer, maior agilidade 

pode ter o significado “tempo é dinheiro”, que pode ser entendido assim, se está 

sobrando tempo porque estou tendo maior agilidade nos processos, então com esse 

tempo disponível pode ser utilizado para conquistar e aumentar a cartela de novos 

clientes que por sua vez produzira retornos financeiros também para a empresa.  

 

f) Marketing: 

Dentro deste novo cenário mundial onde empresas, em números cada vez 

maiores estão competindo entre si, à sobrevivência organizacional da empresa fala 

mais alto. É dentro deste contexto que é fundamental conhecer o que é a 

administração de marketing. 

 

Administração de marketing é definida como a análise, planejamento, 
implementação e o controle dos programas destinados a criar, desenvolver 
e manter trocas de benefício com os compradores-alvo afim de atingir 
objetivos organizacionais. Portanto, a administração de marketing envolve 
uma demanda administrada, que por sua vez envolve relacionamentos 
administrados com o cliente. (KOTLER; ARMSTRONG, 1999b, p.8). 

 

De acordo com Silva (2007, p.141), “Administração de Marketing é a técnica 

administrativa que trata do planejamento, organização, direção e controle do setor 

de comercialização de uma empresa.” 

É dentro da administração de marketing que existem ferramentas que 

possibilitam a combinação, em proporções certas, de todos os elementos ou forças 

internas e externas da empresa, para que se obtenha a maximização do lucro 

considerado a atual conjuntura do meio ambiente. (ARANTES, 1978). 
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Para esclarecer melhor, essa ferramenta é denominada de plano de 

marketing, que possibilita pensar no que já aconteceu, o que está acontecendo e o 

que pode acontecer. Com relação a plano de Marketing diz Kotler (1999a), deve ser 

simples e diretos , no mínimo, deve conter as seguintes seções: 

• Análise situacional (a análise situacional inclui quatro componentes – 

1° Uma descrição da situação atual, 2º Uma análise SWOT – strengths 

(forças), weaknesses (fraquezas), opportunities (oportunidades) e 

threats (ameaças) – 3º Principais problemas que a empresa enfrenta – 

4º Principais previsões para o futuro); 

• Objetivos e metas de marketing; Estratégia de marketing; 

• Plano de ação de marketing e Controle de marketing.  

 

Enfim, todo plano de marketing tem sua finalidade, o que diferencia é que 

cada negócio, deve preparar planos de marketing para seus produtos, marcas e 

mercados. Uma vez que o plano leva em conta as forças que dirigem o mercado, os 

diferentes cenários que poderão se configurar, a posição almejada pela empresa 

nesse futuro mercado e os passos para se chegar lá.  

 

 

2.2 As Organizações Empresariais (Empresas) 

 

De acordo com Rezende e Abreu (2003), são diversos os conceitos 

conhecidos de empresa, partindo do princípio de que a empresa é um grande 

sistema, os conceitos a ela atribuídos contemplam a relação de partes que se 

integram entre si para atingir resultados. 

 

Neste sentido entre os conceitos, destaca-se um como sendo uma junção 
de diversos recursos, sejam humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, 
que produzem e comercializam produtos para satisfação das necessidades 
das pessoas e de outras empresas em troca de lucro e perenidade. 
(REZENDE; ABREU, 2003, p.37).  

 
 

Portanto a empresa pode ser considerada como um grande sistema, onde 

existe uma relação de partes que se interagem entre si para atingir resultados, como 

por exemplo recursos, sejam esses pessoas, matéria-prima, financeiros e 
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tecnológicos. Se tratando desta seção chamada à empresa deve atentar para o que 

diz Dornelas (2001, p.100): 

 

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. 

 

Para Hisrich e Peters (2004), esses autores usam outra nomenclatura para a 

empresa chamando-a de descrição do empreendimento que é a mesma coisa, pois 

na visão desses autores essa seção deve começar com a declaração da missão, ou 

missão da empresa do novo empreendimento. Essa declaração basicamente 

descreve a natureza do negócio e o que o empreendedor espera conquistar com o 

empreendimento. Entre os elementos-chave desta seção estão os produtos ou 

serviços, a localização e a dimensão do negócio, o pessoal e os equipamentos que 

serão necessários, o histórico do empreendedor e a história do empreendimento. 

De um modo geral a empresa é um grande sistema, onde existe uma relação 

de partes que se interagem entre si para atingir resultados, como por exemplo 

recursos, sejam esses humanos, financeiros, matérias-primas, tecnológicos. Mas 

nesta seção chamada a empresa que compõe uma das partes do plano de 

negócios, as citações acima dos autores Dornelas (2001) e Hisrich e Peters (2004) 

nos dão um maior esclarecimento desta seção. 

Conforme os autores Tachizawa e Scaico (1997), as empresas podem ser 

classificadas em blocos (setor econômico), conforme relacionado a seguir: 

 

a) empresas competitivas: abrange aquelas organizações do tipo relacionado ao 

comércio varejista, por exemplos, de autopeças e distribuidoras de veículos, que se 

caracterizam, ainda, por alto giro total de seus ativos.  

 

b ) econômico concentrado: têm por característica a interdependência entre as 

empresas, em que o comportamento e o desempenho de uma organização têm 

reflexo direto sobre as outras empresas do setor. Este ramo caracteriza-se pelo fato 

de que quanto menor for o número de empresas e quanto mais semelhantes em 

termos de porte, maior será a interdependência entre tais organizações. As 

organizações do setor distinguem-se, ainda, pela formação de preços, pelas 
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barreiras à entrada de novas empresas (vantagens da economia de escala, 

vantagem absoluta de custos, barreiras institucionais e governamentais), pelas 

características do produto e dos clientes e pelo nível de tecnologia aplicada. 

 

c) empresas diferenciadas: Caracteriza-se por estrutura de mercado inerente a 

empresas produtoras de bens de consumo não duráveis e altamente diferenciados, 

como produtos farmacêuticos, bebidas e fumo, e higiene e limpeza. 

 

d) econômico misto: O setor abrange as empresas produtoras de bens de 

consumo duráveis, típicos do ramo automobilístico e eletroeletrônico. 

 

e) econômico semiconcentrado: Corresponde a uma estrutura de mercado 

inerente às empresas tradicionais de bens de consumo não duráveis, tais como: de 

alimentos; têxteis; de confecções; metalúrgicas; de plásticos e borracha; e de 

madeira e móveis. Tais setor tem por características: a) abaixo grau de 

concentração sem participação majoritária de nenhuma empresa, apesar de 

eventual existência de poucas empresas de significativo porte; b) pouca 

diferenciação de produtos por parte das empresas que são extremamente 

dependentes da taxa de crescimento de emprego, como produtoras de bens 

consumidos por assalariados; e c) barreira à entrada constituída pelo restrito acesso 

à rede de distribuição e comercialização, onde intermediários e atacadistas detêm 

alto poder de negociação. 

 

f) serviços financeiros: abrange organizações como bancos, seguradoras, 

financeiras, de crédito imobiliário, de leasing, corretorase distribuidoras de valores. 

 

g) serviços especializados: enquadram-se empresas de serviços especializados, 

tais como: agências de publicidade e propaganda, consultorias, auditorias 

independentes, e escritórios profissionais especializados.” 

 

h) serviços públicos: aqui encontram-se: órgãos da administração direta (federal, 

estadual e municipal); órgãos da administração indireta; empresas públicas; 

sociedades de economia mista; autarquias; fundações; e afins. 
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De acordo com Silva (2007, p.4), “Empresa é um organismo econômico 

destinado à produção de mercadorias (ou produtos) e/ou serviços, com o objetivo de 

lucro para o empresário.” E, em relação ao porte ou tamanho deve atentar para o 

que diz Silva (2007, p.4, grifo do autor): 

 

A classificação do porte ou tamanho das sociedades empresariais, ou seja, 
micro, pequena, média, grande e corporate (complexos conglomerados 
econômicos), costuma ser feita segundo algumas variáveis – número de 
empregados, faturamento anual (ou receita bruta anual), encargos fiscais ou 
tributários, distribuição de rendimentos aos sócios ou acionistas etc. 

 

Segundo Silva (2007), de acordo com a Lei Geral das Micros e Pequenas 

Empresas, tais empresas, as formais, para efeito de tributação do Supersimples, são 

assim definidas: Microempresas são aquelas com renda anual bruta igual ou inferior 

a R$ 240 mil; e Pequenas empresas são aquelas com renda anual bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões. Desse modo, a grandeza de sociedade empresarial 

depende da variável escolhida. 

 

 

2.2.1 Empresas de artefatos de madeira 

 

De acordo com Santos e Santana (2003), a indústria madeireira é composta 

por quatro segmentos, a saber, a seguir: 

 

• Primeiro envolve as empresas de madeira serrada e beneficiada: que 

produzem tábuas, pranchas, caibros, ripas e barrotes de madeira. 

• No segundo, estão incluídas aquelas que se dedicam à produção de 

laminados e compensados. 

• O terceiro engloba as empresas que produzem móveis, casas pré-

fabricadas e modulados. 

• O quarto seguimento, objeto deste trabalho, é composto pelas 

empresas de artefatos de madeira. 

 

Segundo os autores Santos e Santana (2003, p.1), “As empresas de artefatos 

de madeira caracterizam-se pela grande diversidade de produtos finais, tamanho 

das plantas instaladas e processos de produção implementados.” 
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Ainda sob a visão desses autores Santos e Santana (2003), as empresas de 

artefatos de madeira no que diz respeito as suas estruturas, elas variam desde: 

 

• Pequenas fábricas de cabos de vassoura; 

• Marcenarias familiares que produzem portas, janelas, caixilhos e 

móveis diversos; 

• Empresas que se dedicam à fabricação de carrocerias; e 

• Até empresas que produzem artefatos de alto padrão de qualidade 

para o mercado internacional. 

 

De um Modo geral, agrupam-se em duas categorias distintas. Na primeira, 

situam-se aquelas que participam do mercado informal que empregam mão-de-obra 

familiar e muitas vezes apenas um ou dois funcionários contratados. Nestas, os 

equipamentos utilizados são de baixa eficiência operacional e não existe uma 

divisão de tarefas específicas na linha de montagem, sendo um mesmo funcionário 

responsável pela execução de várias atividades, o controle de qualidade com 

relação à seleção e secagem de madeira é deficiente resultando em produtos de 

baixa qualidade, cujas possibilidades de comercialização se restringem ao mercado 

doméstico. A segunda categoria engloba aquelas empresas cujas atividades são 

voltadas para o mercado das Regiões Nordeste, Sudeste e Sul e para o mercado 

internacional. Estas empresas são formalmente constituídas e destacam-se pelo 

emprego de tecnologia moderna, especialização da produção, estratégia de 

marketing e de distribuição. (SANTOS; SANTANA, 2003). 

Geralmente, são estas empresas que formam o segmento de artefatos de 

madeira, pois a importância dessas empresas para economia é fundamental.    

No mundo inteiro as micro e pequenas empresas - MPE respondem pela 

geração de renda e ocupação de contingente expressivo de mão-de-obra, sobretudo 

aquela com nível de qualificação mais baixo. Todavia, o estímulo às micro e 

pequenas empresas, além dos mecanismos legais, deve passar obrigatoriamente 

pela construção de um ambiente empresarial que estimule o seu crescimento e 

sobrevivência, pois, caso contrário, a sua competitividade a curto e a longo prazo 

fica condicionada à sua própria capacidade empresarial que, de modo geral, é baixa. 

As MPE têm de buscar seu posicionamento no mercado, especialmente aquelas 

cujas atividades estão diretamente associadas à disponibilidade de recursos 
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naturais, como é o caso das MPE de artefatos de madeira. A potencialidade para o 

desenvolvimento da indústria madeireira, especificamente do segmento de MPE de 

artefatos, é notória. Entretanto, apenas a disponibilidade de recursos naturais não é 

suficiente para assegurar o desempenho destas empresas. Admitir a disponibilidade 

de matéria-prima como fator primordial da competitividade é analisar o problema sob 

uma ótica parcial uma vez que, atualmente, novos atributos devem ser buscados, 

especialmente nos campos da capacitação tecnológica, produtiva, gerencial, de 

vendas e de marketing; qualidade e amplitude dos serviços pós-venda, relações com 

agências de financiamento, fornecedores e consumidores, que representam 

aspectos essenciais para atingir competitividade nos mercados. O desenvolvimento 

das MPE de artefatos de madeira assume grande importância para a economia. Um 

primeiro aspecto que merece destaque refere-se à possibilidade de ampliação do 

aproveitamento da madeira, cujo desperdício é grande, visto que as empresas de 

artefatos podem viabilizar um aproveitamento quase total da matéria-prima, até os 

menores pedaços, incluindo ainda a possibilidade do pó de serragem ser empregado 

na fabricação de carvão ou tijolos.  

Segundo os autores Santos e Santana (2003), existe empresas que ainda 

estão se mantendo no mercado, por deterem maior know how e percepção para 

identificar oportunidades de negócio e de crescimento estão em processo de 

ampliação do seu nível de atividade, o que está levando muitas delas à mudança de 

tamanho contribuindo para ampliação do seu poder de mercado. Mas em contra 

partida aquelas empresas que não vem desenvolvendo a capacidade de atender o 

mercado em termos de quantidade, qualidade, diferenciação e observando às 

restrições ambientais impostas pelo mercado estão fechando ou então, migrando 

para o mercado informal. 

De acordo com Cobra (1993, p.94), “[...] uma oportunidade é mais do que 

uma forma lucrativa de explorar algo, seja um serviço ou mesmo um produto; é 

muitas vezes uma forma de sobrevivência em um negócio.” 

Conforme Degen (1989), a identificação de uma oportunidade é a primeira 

fase do ciclo de criação de um negócio próprio, podendo ser encontradas em todos 

os lugares e sob as mais diversas formas, exigindo predisposição e criatividade por 

parte do empreendedor para identificá-las, seja no caminho de casa, do trabalho, 

nas compras, nas férias, lendo revistas, jornais ou vendo televisão. Através da 

predisposição, o futuro empreendedor aprende a observar e avaliar negócios. Mas é 
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através da criatividade que ele começa a associar as observações que podem 

transformar uma simples oportunidade em um grande sucesso empresarial. 

De acordo com Dolabela (1999), na escolha da oportunidade, devem ser 

considerados alguns fatores, que podem, ou não, torná-las mais atraente. Na análise 

do novo negócio, o empreendedor não deve ser esquecer de que a concorrência é 

mundial. O concorrente internacional está em todo lugar e já chegou à sua porta. 

Assim, as análises devem considerar parâmetros internacionais como: sazonalidade; 

efeitos da situação econômica; controle governamental; grau de disponibilidade de 

insumos; ciclo de vida do setor; lucratividade; mudanças que estão ocorrendo no 

setor; efeitos da evolução tecnológica; grau de imunidade à concorrência; 

adequação às características individuais; e potencial de lucro e crescimento. 

 
Portanto, a fórmula mais direta para identificar oportunidades de negócios é 
procurar necessidades que não estão sendo satisfeitas e desenvolver os 
produtos ou serviços para satisfazê-las, a um custo que os consumidores 
estejam dispostos a pagar. (DEGEN, 1989, p.22).  

 
 

Oportunidade pode ser conceituada também da seguinte forma, quando está 

vai ao encontro de uma necessidade, pois por definição todo negócio deve atender 

às necessidades de consumidores, mediante a oferta de algum produto ou serviço, 

pelo qual eles estão dispostos a pagar. 

Já quanto às ameaças Salim et al (2004, p.30), “[...] são também situações 

externas, atuais ou futuras que, se não eliminadas, minimizadas ou evitadas pela 

empresa, podem afetá-la negativamente.” As ameaças são situações externas a 

empresa, que se não identificadas, eliminadas ou minimizadas em tempo hábil 

poderá comprometer o bom desempenho da empresa.  

 

 

2.3 Empreendedorismo 

 

O empreendedorismo é um fenômeno socioeconômico. Pesquisadores 

estudam o empreendedorismo, escolas ensinam, governos subsidiam, organizações 

apóiam e alguns se tornam empreendedores.  Assim, pensa-se que o termo é 

recente devido a quantidade de publicações nacionais e estrangeiras que abordam o 

assunto, mas o que muitos ainda não sabem é que o termo empreendedorismo é tão 
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antigo, que só pra ter uma idéia de acordo com Hashimoto (2006), ele já foi definido 

há muitos anos atrás, então abordar neste momento o que já foi estudado sobre o 

assunto é interessante recapitular, conforme relacionado a seguir: 

 

O primeiro uso do termo “empreendedorismo” foi registrado por Richard 
Cantillon, em 1755, para explicar a receptividade ao risco de comprar algo 
por um determinado preço e vendê-lo em um regime de incerteza. Jean 
Baptiste Say, em 1803, ampliou essa definição – para ele, 
empreendedorismo está relacionado àquele que “transfere recursos 
econômicos de um setor de produtividade mais baixa para um setor de 
produtividade mais elevada e de maior rendimento”, ficando, portanto, 
convencionado que quem abre seu próprio negócio é um empreendedor. 
(HASHIMOTO, 2006, p.1).  

   

De acordo com Dolabela (1999, p.29), o termo empreendedorismo: “É uma 

livre tradução que se faz da palavra entrepreneurship. Designa uma área de grande 

abrangência e trata de outros temas, além da criação de empresas.” 

Para Gimenez et al. (2000, p.10 apud SOUZA; GUIMARÃES, 2006, p.10), o 

termo empreendedorismo é: 

 

O estudo da criação e da administração de negócios novos, pequenos e 
familiares, e das características e problemas especiais dos 
empreendedores. Segundo esses autores, pesquisas e estudos sobre 
empreendedorismo, realizados na Universidade Harvard desde a primeira 
metade do século XX, definem esse fenômeno como a busca de 
oportunidades e o controle efetivo de recursos tangíveis. 

 

Os mesmos autores, Souza e Guimarães (2006, p.10, grifo dos autores), 

ainda descrevem que:  

 

A visão comportamental do empreendedorismo teve início com Weber 
(2003) em sua obra A ética protestante e o espírito do capitalismo, 
publicado originalmente em 1904, que definiu indivíduos empreendedores 
como pessoas inovadoras que possuem uma importante função de 
liderança no ambiente organizacional. O autor identificou um fator valorativo 
fundamental para a explicação do comportamento empreendedor, isso é, a 
crença religiosa ou o trabalho ético protestante que estabelece normas de 
conduta que freiam a extravagância, o consumo ostensivo e a indolência. 
Com isso, o resultado é maior produtividade, diminuição de despesas e 
aumento da economia, fatores vistais para o crescimento econômico. 

  

 A pesquisa realizada por Management Systems International (1999 apud 

SOUZA; GUIMARÃES, 2006, p.11): 
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[...] com o objetivo de identificar competências que pareçam ter alguma 
correlação com a atividade empreendedora bem-sucedida, realizada na 
Índia, Malawi e Equador, foram apresentadas dez características do 
comportamento empreendedor: busca de oportunidade e iniciativa, 
persistência, disposição para correr riscos calculados, exigência de 
qualidade e eficiência, comprometimento, busca de informações, 
estabelecimento de metas, planejamento, persuasão e rede de contatos, 
independência e autoconfiança. 

  

 Os referidos autores, afirmam que o comportamento empreendedor pode ser 

considerado como fruto da aprendizagem social da história de cada pessoa, 

determinando como as experiências afetam cada um e, conseqüentemente, o 

conceito de empreendedorismo, definido pelas dimensões tempo e espaço.  

 Na visão de Cunningham e Lischeron (1991 apud SOUZA; GUIMARÃES, 

2006, p.11, grifo nosso), o estudo do empreendedorismo está estruturado em torno 

de seis escolas de pensamento, conforme apresentadas a seguir: 

 

A escola do “grande homem” parte do pressuposto de que 
empreendedorismo é uma habilidade inata ao ser humano, uma habilidade 
intuitiva, um sexto sentido; uma composição de traços e instintos que 
acompanham o indivíduo desde o seu nascimento. A escola das 
características psicológicas atribui aos empreendedores valores, atitudes e 
necessidades únicas, que os motivam a aproveitar as oportunidades. A 
escola clássica reflete o pensamento inicialmente desenvolvido por 
Schumpeter (1997), apresentando a inovação como a característica central 
do comportamento empreendedor. A escola da gestão está centrada no 
empreendedor como dono de uma empresa ou empreendimento 
econômico. Na escola da liderança os empreendedores são essencialmente 
líderes, com a capacidade de adaptar o seu estilo às necessidades das 
pessoas. Por fim, na escola intra- empreendedorismo as habilidades 
empreendedoras, bem como a inovação, podem ser úteis dentro do 
ambiente organizacional. 

 

Outros dois estudiosos do empreendedorismo, Stevenson e Jarillo (1990), 
professores da Harvard Busines School, também classificaram os estudos 
de empreendedorismo em três linhas: a primeira é formada por economistas 
e seu interesse concentra-se nos resultados das ações empreendedoras, e 
não apenas no empreendedor ou em suas ações. A segunda linha é 
constituída por psicólogos e sociólogos e enfatizam o empreendedor como 
indivíduo, analisando seu passado, suas motivações, seu ambiente e seus 
valores. A terceira linha é estabelecida por administradores e busca 
conhecer suas habilidades gerenciais e administrativas, a forma como 
conseguem atingir seus objetivos, suas metodologias, técnicas e 
ferramentas, o processo de tomada de decisão, a forma de resolver 
problemas e todo o instrumental utilizado. (HASHIMOTO, 2006, p.3, grifo 
nosso). 

 

Com relação ao Empreendedorismo e Administração conforme Hashimoto 

(2006, p.3, grifo nosso), deve-se atentar para:  
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Peter Drucher consolidou as primeiras definições da economia 
empreendedora e as uniu com a sua visão sobre novas aplicações da 
Administração. Drucker entende que a Administração, como foi concebida 
originalmente, sofreu grandes mudanças, a saber: 

 

 Nesse sentido para o autor, essas grandes mudanças podem ser 

consideradas como: 

 

• a Administração deve ser aplicada a novos empreendimentos. Até então se 

achava que ela era aplicável somente a empresas já existentes;  

• a Administração deve abordar pequenos empreendimentos. Até então havia a 

certeza absoluta de que ela servia só para grandes corporações; 

• a Administração deve enfocar qualquer tipo de organização, inclusive as não 

comerciais (serviços públicos, ONGs etc.). Até então se acreditava que ela só 

servia para empresas com fins lucrativos;  

• a Administração deve incluir pequenas atividades comerciais que não eram 

consideradas empresas, como restaurantes, lojas e postos de gasolina. 

 

 Sob a visão de Hashimoto (2006), com relação ao que foi citado acima, sobre 

a administração e suas grandes mudanças, deve atentar para o descrito a seguir: 

 

Essa nova visão da Administração proporcionou novos enfoques ao ensino 
e desenvolvimento do empreendedorismo. Justificando a origem dos 
diversos estudos sobre o assunto, inicialmente alocados no campo das 
Ciências Sociais Aplicadas. Nessa mesma linha, o professor Arthur Cole 
definiu empreendedorismo, em 1959, como ”a atividade com propósito de 
iniciar, manter e aumentar uma unidade de negócios voltada ao lucro, para 
a produção ou distribuição de bens e serviços”, aproximando-se mais ainda 
da definição de Administração de Drucker. (HASHIMOTO, 2006, p. 4). 

  

 E no Brasil, o empreendedorismo começou a ter uma forma mais consolidada 

a partir de 1990. Segundo Dornelas (2001, p.25): 

 
O movimento do empreendedorismo no Brasil começou a tomar forma na 
década de 1990, quando entidades como Sebrae (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e Softex (Sociedade Brasileira para 
Exportação de Software) foram criadas. Antes disso, praticamente não se 
falava em empreendedorismo e em criação de pequenas empresas. Os 
ambientes político e econômico do país não eram propícios, e o 
empreendedor praticamente não encontrava informações para auxiliá-lo na 
jornada empreendedora. 
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Conforme Dornelas (2001, p.20), “[...] a ênfase em empreendedorismo surge 

mais como conseqüência das mudanças tecnológicas e sua rapidez, e não como um 

modismo.”  

Para Dolabela (1999, p.30), “O empreendedorismo é um fenômeno cultural, 

ou seja, empreendedores nascem por influência do meio em que vivem. Pesquisas 

mostram que os empreendedores têm sempre um modelo, alguém que os 

influência.”  

O empreendedorismo para Hisrich e Peters (2004, p.29):  

 
[...] é o processo de criar algo novo com valor dedicando o tempo e o 
esforço necessário, assumindo os riscos financeiros, psíquicos e sociais 
correspondentes e recebendo as conseqüentes recompensas da satisfação 
e independência econômica e pessoal. 

 
De acordo com Hisrich e Peters (2004), o empreendedorismo atualmente é o 

método mais eficiente para ligar ciência e mercado, criando novas empresas e 

levando novos produtos e serviços ao mercado. 

Souza e Guimarães (2006, p.140), dizem a respeito do conceito de 

empreendedorismo: 

 

A noção de empreendedorismo envolve, necessariamente, um agente que 
intervém na realidade econômica e social, sobretudo por meio de criação de 
uma empresa, expressando-se pelo reconhecimento tático de sucesso no 
mundo dos negócios. 

 

Para eles “O empreendedorismo, portanto, é um conceito dinâmico, e o 

empreendedor destaca-se ou mesmo surge quando novas situações aparecem, 

novas decisões são tomadas, novos rumos são escolhidos”. Portanto, de acordo 

com os autores citados acima se entende que o empreendedorismo é algo muito 

abrangente, utilizado para designar os estudos relativos ao empreendedor, seu 

perfil, suas origens, seu sistema de atividades, seu universo de atuação e que trata 

de outros temas e também como sendo o surgimento ou criação de novas empresas 

impulsionadas pelas mudanças tecnológicas, ou seja, com a rapidez das mudanças 

tecnológicas faz com que surjam novas necessidades de consumo que precisam ser 

saciadas, surgindo então oportunidades para se ter um empreendimento para 

atender essas novas necessidades, daí o surgimento de novas empresas. 
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2.3.1 Empreendedor 

 

Segundo Amora (1998, p.242, grifo do autor), “[pode ser entendido da 

seguinte forma] Empreendedor, adj. e s.m. 1. Que, ou o que empreende; 2. 

arrojado; ativo.” 

Na visão desses autores Megginson e Mosley e Jr. (1998, p.14, grifo dos 

autores), o empreendedor pode ser definido conforme relacionado a seguir: 

  

O empreendedor concebe empresas privadas, obtém os recursos para 
elas, as organiza e as faz funcionar. Tende a assumir riscos, sendo bastante 
motivado a atingir seus objetivos, que incluem o lucro. 

 

Para Bernades (1988), o empreendedor é o fundador de uma empresa, ou, 
então, o que amplia os negócios de uma já existente e de sua propriedade, 
enquanto que o empresário é aquele que administra e mantém rentável uma 
firma, sem, necessariamente, inovar e faze-la crescer. (BERNADES 1988 
apud SOUZA; GUIMARÃES, 2006, p.15). 

 
O empreendedor, para Degen (1989), além do conhecimento técnico sobre 
o produto que pretende oferecer e o mercado no qual pretende atuar, 
formaliza estratégias e faz uso de ferramentas de planejamento e controle 
que lhe proporcionam uma visão sobre a viabilidade ou não de seus 
empreendimentos. Além disso, para o autor, ser empreendedor significa 
realizar coisas novas, pôr em prática idéias próprias, assumir riscos e estar 
presente nas atividades da empresa. O autor afirma que o preparo de um 
indivíduo para iniciar um negócio próprio cresce com seu domínio sobre as 
tarefas necessárias para o seu desenvolvimento, com o aumento de sua 
capacidade gerencial e com o crescimento de sua visão empreendedora 
refletida no seu conhecimento do negócio. (DEGEN 1989 apud SOUZA; 
GUIMARÃES, 2006, p.13). 

  
Como ensina Dornelas (2001, p.27), “A palavra empreendedor (entrepreneur) 

tem origem francesa e quer dizer aquele que assume riscos e começa algo novo.” 

O empreendedor é uma pessoa que gosta daquilo que faz e acima de tudo é 

aquele que aprende com erros e fracassos, é aquele que enxerga oportunidade 

onde os outros vêem problemas. 

Os empreendedores para Dornelas (2001, p.19): 

 
[...] são pessoas diferenciadas, que possuem motivação singular, 
apaixonadas pelo que fazem, não se contentam em ser mais um na 
multidão, querem ser reconhecidas e admiradas, referenciadas e imitadas, 
querem deixar um legado. 

 
Sob a visão de Filion (1991 apud DOLABELA 1999, p.28), “Um empreendedor 

é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões.” E, para Degen (1989, 
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p.20), “O empreendedor de sucesso é aquele que não se cansa de observar 

negócios, na constante procura de novas oportunidades, seja no caminho de casa, 

do trabalho, nas compras, nas férias, lendo revistas, jornais ou vendo televisão.” 

Conforme descreve Dolabela (1999), o perfil do empreendedor de sucesso é 

aquele que tem iniciativa, autoconfiança, autonomia, otimismo, necessidade de 

realização, tem perseverança, o fracasso é considerado um resultado como outro 

qualquer aprendendo com os resultados negativos com os próprios erros etc. 

Segundo Filion (1991 apud SOUZA; GUIMARÃES, 2006, p.5), empreendedor 

apresenta características que: 

 

[...] compreendem criatividade, persistência, internalidade (habilidade de 
assegurar que seus desejos sejam realizados), liderança, iniciativa, 
flexibilidade, habilidade em conduzir situações, habilidade em utilização de 
recursos. 

 

O comportamento do indivíduo empreendedor é influenciado pelo seu 
contexto e momento histórico, pela sua conduta e sistema de valores, o que 
pode representar capacidade de se adaptar às mudanças em seu meio, 
despender esforço para conseguir soluções originais, ter sensibilidade para 
o mundo em sua volta, ir além do óbvio tendo idéias originais. Isso pode se 
traduzir por criatividade, busca de oportunidade, correr risco e, de uma 
forma global, inovação. O empreendedor, assim, é um indivíduo especial, 
principalmente ao considerar essa característica da inovação e as 
dificuldades que envolvem tratar o fato novo como uma possibilidade real. 
Por outro lado, considerando estas e outras características do 
empreendedor como ser persistente e criativo para enfrentar as reações de 
seu contexto social, econômico, cultural, se pensadas ao pé da letra, levam 
à percepção de que esse ator é um ser superior e até mesmo divino. 
(SOUZA; GUIMARÃES, 2006, p.18). 

 

É importante informar também a importância do empreendedor na formação 

da riqueza do país, pois para Degen (1989, p.9): 

 
A riqueza de uma nação é medida por sua capacidade de produzir, em 
quantidade suficiente, os bens e serviços necessários ao bem-estar da 
população. Por este motivo, acreditamos que o melhor recurso de que 
dispomos para solucionar os graves problemas sócio-econômicos pelos 
quais o Brasil passa é a liberação da criatividade dos empreendedores, 
através da livre iniciativa, para produzir esses bens e serviços.   

 

De acordo com os autores citados acima, o empreendedor é aquele que corre 

riscos, que gera constantemente novos produtos, novos métodos de produção e 

novos mercados, impulsionado a riqueza de um país, sendo o motor capitalista de 

uma nação.  
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Para Degen (1989, p.10), “Ser empreendedor significa ter, acima de tudo, a 

necessidade de realizar coisas novas, pôr em prática idéias próprias, característica 

de personalidade e comportamento que nem sempre é fácil de se encontrar.” 

Ainda na visão de Degen (1989, p.11), “O empreendedor, por definição, tem 

de assumir riscos, e o seu sucesso está na sua capacidade de conviver com eles e 

sobreviver a eles. Os riscos fazem parte de qualquer atividade, e é preciso aprender 

a administrá-los.” 

Conforme Lynn (1969 apud SOUZA; GUIMARÃES, 2006, p.11), os indivíduos 

empreendedores, além de inovadores, são pessoas criativas, que: 

 

“imaginam a situação e o cenário no qual trabalharão e um número 
significativo de alternativas para a forma como irão organizar e fazer as 
coisas para transformar suas visões em realidade.” 

 

De acordo com Schumpeter (1997 apud SOUZA; GUIMARÃES, 2006, p.9): o 

empreendedor tem uma contribuição importante no desenvolvimento da economia, 

conforme relacionado a seguir: 

  

A contribuição dos empreendedores para o desenvolvimento da economia 
capitalista, [...] [pode ser] definido como sendo o impulso fundamental que 
aciona e mantém em marcha o motor capitalista, constantemente, criando 
novos produtos, novos modos de produção, novos mercados, sobrepondo-
se aos antigos métodos menos eficientes e mais caros.  

 

O empreendedor é uma pessoa que tem vontade de ganhar muito dinheiro, 

tem desejo de sair da rotina, vontade de ser seu próprio patrão, tem necessidade de 

provar a si e aos outros de que é capaz de realizar um empreendimento e o desejo 

de resolver algo que traga benefícios. 

 

 

2.4 Plano de Negócios 

 

Conforme Dornelas (2001, p.95), “O plano de negócios é uma ferramenta que 

se aplica tanto no lançamento de novos empreendimentos quanto no planejamento 

de empresas maduras.” 

Para Salim et al (2004, p.1), “Desenvolver um plano de negócios é uma 

maneira estruturada de refletir sobre o negócio, minimizando as chances de erro.” 
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Segundo Hisrich e Peters (2004, p.210), “O plano de negócio é um 

documento preparado pelo empreendedor em que são descritos todos os elementos 

externos e internos relevantes envolvidos no início de um novo empreendimento.” 

Para Dolabela (1999, p.80), “O plano de negócios é uma linguagem para 

descrever de forma completa o que é ou o que pretende ser uma empresa.” 

Portanto, o plano de negócios é uma ferramenta que auxilia na criação de um 

negócio, também é parte fundamental do processo empreendedor, sendo assim é 

preciso que os empreendedores saibam planejar suas ações com o intuito de obter 

os melhores resultados viabilizando suas ações por meio do plano. 

Conforme descreve Degen (1989), o plano informa alguns benefícios para o 

empreendedor antes de se abrir qualquer empreendimento, a seguir são destacados 

alguns desses benefícios: 

 

• Reúne ordenadamente todas as idéias e assim permite uma visão que 

seja de todas as partes do negócio evitando a cometer erros; 

• Impõe a avaliação do potencial de lucro e crescimento do negócio, bem 

como de suas necessidades operacionais e financeiras; 

• Examina as conseqüências de diferentes estratégias competitivas de 

marketing, de vendas, de produção e de finanças; 

• Permite que todas as avaliações e experiências sejam realizadas com 

base em simulações devidamente registradas e evita gastos e riscos 

de erros no início da operação de um novo negócio; 

• Constitui-se de documento básico e indispensável para atrair sócios e 

investidores para o novo negócio;  

• Condições favoráveis e de apoio em relação a clientes e fornecedores; 

• É importante para o recrutamento de empregados, dando-lhes a 

correta perspectiva do negócio e possibilidade de crescimento; 

• Serve para orientar todos os empregados na execução de suas tarefas. 

 

Dornelas (2001), não tem um modelo padrão definido para todos os 

empreendimentos, ou seja, cada empreendimento tem suas particularidades 

diferenciando uns dos outros, o que acontece é que cada plano é lapidado de 

acordo com os objetivos e atividades que serão executadas pela futura empresa ou 
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a empresa já estabelecida.  O autor, sugere quatro tipos de estruturas para plano de 

negócios, entre elas um modelo para pequenas empresas em geral, no Quadro 1 a 

seguir:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                  
 
 
 
 
 
         
 
                         
 
 
 
               
 
                
        

                                            
 
 
 
 

             Quadro 1: Modelo de Plano de Negócio para Pequenas Empresas. 
             Fonte: Adaptada de Dornelas (2001). 
 

 

Agora, vamos ver outro tipo de estrutura de plano de negócios descrita por 

Rosa (2007), conforme Quadro 2, a seguir: 

 
1. Capa 
2. Sumário 
3. Sumário Executivo Estendido 
    3.1 Declaração de Visão 
    3.2 Declaração de Missão 
    3.3 Propósitos Gerais e Específicos do Negócio, Objetivos e Metas 
    3.4 Estratégia de Marketing 
    3.5 Processo de Produção 
    3.6 Equipe Gerencial 
    3.7 Investimentos e Retornos Financeiros 
 
4. Produtos e Serviços 
    4.1 Descrição dos Produtos e Serviços (características e benefícios) 
    4.2 Previsão de Lançamento de Novos Produtos e Serviços 
 
5. Análise da Indústria 
    5.1 Análise do Setor 
    5.2 Definição do Nicho de Mercado 
    5.3 Análise da Concorrência  
    5.4 Diferenciais Competitivos 
 
6. Plano de Marketing 
    6.1 Estratégia de Marketing (preço, produto, praça, promoção) 
    6.2 Canais de Venda e Distribuição  
    6.3 Projeção de Vendas 
 
7. Plano Operacional 
    7.1 Análise das Instalações 
    7.2 Equipamentos e Máquinas Necessárias 
    7.3 Funcionários e Insumos Necessários 
    7.4 Processo de Produção 
    7.5 Terceirização 
 
8. Estrutura da Empresa 
   8.1 Estrutura Organizacional 
   8.2 Assessorias Externas (jurídica, contábil etc.) 
   8.3 Equipe de Gestão 
 
9. Plano Financeiro 
   9.1 Balanço Patrimonial 
   9.2 Demonstrativo de Resultados 
   9.3 Fluxo de Caixa 
10. Anexos 
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        Quadro 2 – Estrutura de Plano de Negócio. 
          Fonte: Adaptado de Rosa (2007). 

 

Foram analisadas, a estrutura proposta por Dornelas (2001) e também pelo 

autor Rosa (2007), conclui-se que para o presente trabalho será utilizado o modelo 

de plano de negócios sugerido por Rosa (2007) citado anteriormente no Quadro 2 

1. Sumário Executivo 
      1.1. Resumo dos principais pontos do plano de negócio 
      1.2. Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições 
      1.3. Dados do empreendimento  
      1.4. Missão da empresa 
      1.5. Setores de atividade 
      1.6. Forma jurídica 
      1.7. Emquadramento tributário 
            1.7.1. Âmbito federal 
            1.7.2.  Âmbito estadual 
            1.7.3.  Âmbito municipal 
      1.8. Capital Social 
      1.9. Fonte de recursos 
2. Análise de Mercado 
       2.1. Estudo dos clientes 
       2.2. Estudo dos concorrentes 
       2.3. Estudo dos fornecedores 
3. Plano de Marketing 
      3.1. Descrição dos principais produtos e serviços 
      3.2. Preço  
      3.3. Estratégias promocionais 
      3.4. Estrutura de comercialização  
      3.5. Localização do negócio 
4. Plano Operacional 
      4.1. Layout 
      4.2. Capacidade produtiva/comercial/serviços 
      4.3. Processos operacionais  
      4.4. Necessidade de pessoal 
5. Plano Financeiro 
      Investimento total 
      5.1. Estimativa dos investimentos fixos 
      5.2. Capital de giro 
      5.3. Investimentos pré-operacionais 
      5.4. Investimento total (resumo) 
      5.5. Estimativa do faturamento mensal da empresa 
      5.6. Estimativa do custo unitário de matéria-prima, materiais  
             diretos e terceirizações 
      5.7. Estimativa dos custos de comercialização 
      5.8. Apuração dos custos dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas 
      5.9. Estimativa dos custos com mão-de-obra 
      5.10. Estimativa com custo com depreciação 
      5.11. Estimativa dos custos fixos operacionais mensais 
      5.12. Demonstrativo de resultados 
      5.13. Indicadores de viabilidade 
      5.13.1. Ponto de equilíbrio 
      5.13.2. Lucratividade 
      5.13.3. Rentabilidade 
      5.13.4. Prazo de retorno do investimento 
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pela sua facilidade de entendimento, agilidade de respostas e de diversas 

simulações que o Software disponibiliza e também pelo grande conhecimento que o 

professor orientador tem do Software Plano de Negócio/SEBRAE - MG por já ter 

orientado outros acadêmicos com o mesmo tema, sendo assim contribuirá ainda 

mais para o desenvolvimento do plano de negócios, sem se esquecer de que o 

modelo de plano de negócios será adaptado de acordo com as necessidades do 

projeto em questão.  

Dessa foma, entende-se que o principal beneficiado com o plano segundo 

Dolabela (1999, p.80):  

 
[...] é o próprio empreendedor, que está diante de uma ferramenta que o faz 
mergulhar profundamente na análise de seu negócio, diminuindo sua taxa 
de risco e subsidiando suas decisões, que podem até ser de não abrir uma 
empresa, ou de não lançar um novo produto.  

 

De acordo com Degen (1989), o plano de negócios serve tanto para 

empreender novos negócios como também no planejamento de empresas madura, 

ele aumenta as chances de sucesso de um negócio, essa ferramenta auxilia o 

empreendedor a fazer projeções futuras mostrando a viabilidade ou não do 

empreendimento.  

 

 

2.4.1 Sumário executivo 

 

Conforme ensina Dolabela (1999, p.150), “[...] o sumário executivo é feito 

quando todas as demais etapas estão completas.” 

 
O Sumário Executivo é a principal seção de seu plano de negócios e deve 
expressar uma síntese do que será apresentado na seqüência, preparando 
o leitor e atraindo o mesmo para uma leitura com mais atenção e interesse. 
Embora o Sumário Executivo apareça no início do plano de negócios, deve 
ser a última parte a ser escrita durante a elaboração do plano. [...] deve 
conter todas as informações-chave do plano de negócios em não mais que 
duas páginas (no caso do plano completo) ou no máximo um página (plano 
resumido). Os melhores planos de negócios são aqueles mais objetivos e 
seu Sumário Executivo deve seguir esta regra, contemplando a essência do 
plano em uma ou duas páginas, escrito de forma clara e concisa. 
(DORNELAS, 2001, p.121-122). 

 

O sumário executivo é uma das principais etapas do plano de negócios que 

deve ser deixado para ser feito por último, depois que todas as outras etapas 
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estiverem prontas embora ele apareça no início do plano de negócios, deve ser claro 

e objetivo contendo as informações necessárias. 

Para Hisrich e Peters (2004), usam outra nomenclatura para o sumário 

executivo chamando-o de resumo executivo que na verdade é a mesma coisa. Esta 

seção do plano de negócio também é preparada depois que todo o plano foi 

redigido. Com duas ou três páginas, o resumo executivo deve estimular o interesse 

do investidor em potencial. Assim, o resumo deve salientar de maneira concisa e 

convincente os pontos-chave do plano de negócio já que o investidor usa o resumo 

para determinar se vale à pena ler todo o plano de negócio. 

De acordo com os autores citados acima o sumário executivo é a principal 

seção do plano de negócios, é através dele que o investidor usa o resumo para 

tomar decisões se vale a pena continuar lendo todo o plano, então é de extrema 

importância que ao redigi-lo escreva-se o resumo dos principais pontos-chaves do 

plano despertando e estimulando o interesse do investidor. Ainda que o sumário 

executivo apareça no início do plano, deve ser a última parte a ser escrita durante a 

elaboração do plano de negócios. 

 

 

2.4.2 Análise de mercado 

 

Para Woiler e Mathias (1996, p.41), “A análise de mercado não só é o ponto 

de partida para a elaboração do projeto como também é um de seus aspectos mais 

importantes.”  

A análise de mercado também pode ser entendida da seguinte forma, ela diz 

respeito a que ameaças e oportunidades o setor em que a empresa vai atuar pode 

apresentar, com isso poderá tomar uma melhor decisão. Neste sentido a análise de 

mercado torna-se importante pelo fato também de fornecer elementos como do tipo: 

a região geográfica em que o produto poderá ser comercializado, o preço de venda 

que será praticado, os custos de comercialização, que são elementos importantes 

para se elaborar as projeções do projeto. 

Na pesquisa são utilizados os critérios quantitativos que segundo Woiler e 

Mathias (1996), podem ser expressos através dos critérios das taxas: aritmética e a 

geométrica, que servem como um modo simples de projetar uma série de consumo 



 47 

aparente utilizando a taxa de crescimento observada no passado. Este critério parte 

da hipótese de que continuará a ocorrer no futuro o que ocorreu no passado em 

termos de crescimento.  

A Segmentação de mercado para Kotler (1999a, p.516), “É o processo de 

dividir o mercado em grupos distintos de consumidores, com necessidades, 

características ou comportamentos diferentes que exijam produtos ou compostos de 

marketing distintos.”  

 

A segmentação de mercado é uma técnica utilizada para agrupar 
consumidores com comportamentos de compra semelhantes, para, a partir 
daí, realizar esforços concentrados e especializados de marketing sobre 
este segmento (agrupamento de consumidores), pois se supõe que este 
subgrupo de mercado bem definido possibilita a eficácia da aplicação dos 
instrumentos de marketing, otimizando recursos. Há duas maneiras básicas 
para conduzir um processo de segmentação de mercado: uma com base 
nas características do produto e a outra baseada nas respostas do 
consumidor. (COBRA, 1993, p.122). 

 

Conforme ensina Dolabela (1999, p.166), “Segmentação de mercado é o 

processo mediante o qual uma empresa divide o mercado em parcelas as mais 

homogêneas possíveis, com o objetivo de formular suas estratégias de marketing.” 

Ainda para autor citado, existem três variáveis básicas de segmentação, a saber: 

 

1. Variáveis geográficas: Analisam as diferentes localidades onde os 

elementos de mercados são encontrados;  

2. Variáveis demográficas: Dizem respeito á idade, sexo, renda, grau de 

escolaridade, etc. Tem sido a segmentação mais utilizada pelas 

empresas, devido à sua facilidade operacional; e 

3. Variáveis psicográficas: Referem-se aos indivíduos e a seus diversos 

aspectos, como estilo de vida e padrões de comportamento. 

 

Segmentação nada mais é do que uma forma, uma maneira, um método de 

atuar no mercado visado para alcançar os objetivos da empresa. Um exemplo básico 

seria o seguinte: quero vender um produto, para isso preciso identificar alguns 

requisitos. Um deles é o de existir alguma pessoa com necessidade que seja 

satisfeita com a compra do produto, entretanto, além disto esta pessoa deve ter 

poder aquisitivo para comprar, além desses requisitos, é necessário também que a 

pessoa tenha condições para efetuar a compra. O conjunto de todos esses 
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requisitos: necessidade, poder aquisitivo e autoridade para comprar são os 

componentes básicos de um mercado onde os compradores ora compram produtos 

para uso próprio, ora compram para as empresas que trabalham. 

 

 

2.4.3 O plano de marketing 

 

 Neste item chamado o plano de marketing é apresentado definições que nos 

permite aclarar um pouco algumas dúvidas referentes ao tema estudado. Mas a 

única definição que faz sentido é a que você cria a partir da sua própria 

compreensão. Conforme relacionado a seguir é apresentado algumas definições: 

 

O plano de marketing vem a ser, a parte escrita do planejamento. É o 
documento que contém todos os detalhes para a ação a ser desenvolvida 
pelos administradores responsáveis. Como ele deve ser um documento 
operacional, ele deve ser simples, de forma que todos o entendam bem, 
deve também ser prático e flexível. (LAS CASAS, 1997, p.274). 

 
 

De acordo com Las Casas (1997), para elaboração do plano com informações 

relevantes alguns passos são necessários, apesar de não existir uma regra rígida 

para sua elaboração, uma vez que cada empresa pode ter seus requisitos 

específicos, entretanto, alguns passos que parecem ser mais comuns a vários deles 

são: levantamento de informações; lista de problemas e oportunidades; 

determinação de objetivos; desenvolvimento da estratégia; determinação do 

orçamento e projeção de vendas e lucros. 

Conforme Hisrich e Peters (2004), o plano de marketing é uma parte 

importante do plano de negócio, descrevendo como os produtos e serviços serão 

distribuídos e condições de mercado.  

 

O Plano de Marketing é constituído pela Análise de Mercado, voltada 
para o conhecimento dos clientes, dos concorrentes, dos fornecedores e do 
ambiente, para saber se o negócio é realmente viável, e pela Estratégia de 
Marketing, em que se faz o planejamento da forma como a empresa 
oferecerá seus produtos ao mercado, visando otimizar suas potencialidades 
de sucesso. (DOLABELA, 1999, p.149, grifo do autor). 

 

O plano de marketing deve identificar as oportunidades de negócios mais 

atraentes e promissoras para a empresa, como penetrar em mercados identificados, 
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como conquistá-los e manter posições, sendo que também é parte integrante do 

plano de marketing a análise de mercado e a estratégia de marketing. 

De acordo com Cobra (1993), a função da estratégia é prover métodos que 

orientem a escolha dos caminhos para atingir os objetivos assim como as táticas são 

ações específicas para atingir as metas. Desse modo, toda estratégia deve 

direcionar-se para um objetivo claramente definido, resoluto e facilmente atingível. 

 

[...] as estratégias de marketing são os meios que a empresa deve utilizar 
para atingir seus objetivos. Elas geralmente se refletem ao composto de 
marketing, ou os 4P (quatro pés): produto, preço, praça (canais de 
distribuição) e propaganda/comunicação. A empresa pode adotar 
estratégias, atuando sobre o composto de marketing, de forma a obter 
melhor resultado sobre seus competidores. (DORNELAS, 2001, p.148). 

 

De acordo com Kotler e Armstrong (1999b), estratégia de marketing é a lógica 

de marketing pela qual a unidade de negócios espera atingir seus objetivos. Para ser 

bem sucedida a empresa deve fazer um trabalho melhor que seus concorrentes no 

sentido de satisfazer os consumidores alvo. Portanto, as estratégias de marketing 

devem ser concebidas de modo que se adaptem às necessidades desses 

consumidores e que façam frente às estratégias dos concorrentes. Mas a elaboração 

de estratégias de marketing competitivo deve começar com uma análise completa da 

concorrência, pois a empresa deve comparar constantemente seus, produtos, 

preços, canais e promoções com os de seus concorrentes mais próximos, a fim de 

poder discernir pontos de vantagens e desvantagens. Deve monitorar de modo 

formal ou informal, o ambiente competitivo para responder às seguintes questões 

importantes: Quem são nossos concorrentes? Quais são seus objetivos e 

estratégias? Quais são suas forças e fraquezas? Como eles reagiram às diferentes 

estratégias competitivas que usamos?  

Em outras palavras a estratégia de marketing faz o planejamento da forma 

como a empresa oferecerá seus produtos ao mercado, visando otimizar suas 

potencialidades de sucesso. Para Las Casas (1997, p.167), “Produtos podem ser 

definidos como o objetivo principal das relações de troca que podem ser oferecidos 

num mercado para pessoas físicas ou jurídicas, visando proporcionar satisfação a 

quem os adquire ou consome.” 
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Um produto para Cobra (1993, p.194), é definido como sendo “[...] uma 

ferramenta para a solução de problemas, pois as pessoas não compram produtos ou 

serviços, elas compram expectativas de solução.” 

 
Produto [é] qualquer coisa que possa ser oferecida a um mercado para 
atenção, aquisição, utilização ou consumo e que possa satisfazer a um 
desejo ou necessidade. Inclui objetos físicos, serviços, pessoas, lugares, 
organizações e idéias. (KOTLER; ARMSTRONG, 1999b, p.516). 

 

Na verdade, o consumidor compra não o que o serviço ou produto é, mas a 

satisfação dos desejos e da necessidade que o produto ou serviço pode produzir. O 

produto é a combinação de bens e serviços que a empresa oferece ao mercado-

alvo.  De acordo com Cobra (1993), o preço é um valor arbitrado para um bem ou 

um serviço. Qualquer transação de negócio envolve um valor monetário que é o 

preço. E o preço é expresso em valores monetários, sendo este é um dos 

responsáveis direto pela receita de vendas, os outros são os custos de fabricação e 

de distribuição e a própria concorrência. 

 
O desempenho de uma empresa também pode ser avaliado pelo preço que 
ela consegue praticar, ou seja, empresas que possuem produtos de 
reputação podem eventualmente praticar preços mais elevados, ou ainda, 
quando os objetivos de retorno sobre investimentos são de longo prazo, 
permitir a prática de preços mais baixos para conquistar o mercado ou obter 
vantagens competitivas, que retardem o crescimento da 
concorrência.(COBRA, 1993, p.244). 

 

Para os autores Kotler e Armstrong (1999b, p.515), “Preço [é a] quantia 

cobrada por um produto ou serviço, ou a soma dos valores que os consumidores 

trocam pelos benefícios proporcionados pela posse ou uso de um produto ou 

serviço.” O preço nada mais é do que o valor justo pela posse de um bem ou de um 

serviço. O sucesso de um produto no mercado depende da sua disponibilidade para 

consumo no tempo certo e na quantidade certa, quer dizer da sua distribuição. 

 
Canal de distribuição é o caminho que as mercadorias - e a transferência 
de título – seguem desde o produtor até o consumidor. É o complexo de 
empresas que existe para distribuir os produtos, desde o fabricante até o 
consumidor, incluindo agentes, varejistas e atacadistas. (LAS CASAS, 1997, 
p.216, grifo do autor). 

 

Ainda a visão de Cobra (1993), distribuição física são atividades associadas à 

eficácia do movimento de produtos acabados, desde a linha de produção até o 

consumidor, e em muitos casos incluem o movimento de matérias-primas, desde a 
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fonte de suprimentos até o início da produção em linha. Tais atividades incluem o 

transporte, a armazenagem, a expedição, a embalagem de proteção, o controle de 

estoques, a localização de fábricas e de depósitos para armazenagem, o 

processamento do pedido, a previsão de vendas e o serviço ao cliente.   

 

Distribuição física (logística de marketing). [representa] as tarefas 
envolvidas no planejamento, implementação e controle do fluxo físico de 
materiais, bens acabados e informações afins, dos pontos de origem aos 
pontos de consumo, para atender às exigências dos consumidores 
mediante um lucro. (KOTLER; ARMSTRONG, 1999b, p.511, grifo dos 
autores).  

 
 

Satisfazer as necessidades de consumo é o papel da distribuição. Ter um 

bom produto não basta, é preciso que esse produto chegue até o consumidor, seja 

ele um consumidor final ou industrial. E para isso é preciso identificar 

adequadamente os canais para distribuir o produto, para que ele chegue ao 

consumidor certo, na quantidade e no tempo certo. 

Portanto para uma firma comunicar-se com o mercado, deve pensar no 

composto promocional para alcançar os objetivos de comunicação. O composto 

promocional é uma combinação e relação dos tipos de promoções que a firma faz 

para determinado período de tempo. 

De acordo com Las Casas (1997), como outra variável controlável do 

composto mercadológico, temos a promoção, com significado de comunicação. 

Neste caso deve preocupar-se com as várias formas, que sejam eficientes, para 

informar aos consumidores a respeito dos seus produtos, serviços ou formação da 

própria imagem da empresa, porque são várias as possibilidades para realizar este 

trabalho, como: a) propaganda, b) venda pessoal, c) promoção de vendas e etc... 

A propaganda conforme Las Casas (1997), segundo a Associação Americana 

de Marketing, é qualquer forma paga de apresentação não pessoal de idéias, 

produtos ou serviços, levada a efeito por um patrocinador identificado. Ainda na 

visão do mesmo autor citado, a propaganda também é de extrema importância, 

através dela as empresas podem manter cooperação de seus intermediários, 

familiarizar seus clientes com o uso dos produtos fabricados, criar imagem de 

credibilidade, lançar novos produtos, estimular demanda, criar lealdade de marca, 

entre outros propósitos. A propaganda pode ser promocional ou institucional. A 

propaganda promocional visa estimular a venda imediata, enquanto a propaganda 
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institucional visa divulgar a imagem de empresas ou marcas de produtos, com a 

intenção de venda indireta. 

Para Kotler e Armstrong (1999b, p.516), “Propaganda [é] qualquer forma paga 

de apresentação e promoção impessoal de idéias, produtos ou serviços, realizada 

por um patrocinador identificado.” 

 
A propaganda é uma forma de transmitir mensagens que se adaptam 
através das diversas mídias aos desejos e necessidades da sociedade e 
especialmente às suas necessidades comerciais. É uma ferramenta que se 
amolda às mudanças nas necessidades, hoje predominantemente 
comerciais, da sociedade da qual faz parte. (COBRA, 1993, p.387). 

 

A venda pessoal conforme Las Casas (1997), é sem dúvida, uma das 

ferramentas mais eficientes de comunicação de marketing. Consiste na 

comunicação direta da empresa com seus clientes através de vendedores. 

Exatamente por ser pessoal, esta forma de comunicação apresenta muitas 

vantagens. O representante da empresa pode adaptar a mensagem ou 

apresentação de vendas de acordo com a necessidade da situação. Pode receber 

imediata realimentação do processo e corrigi-lo a tempo, se necessário. 

 

A promoção de vendas para Las Casas (1997), é bastante diversificada, em 

um sentido geral, inclui vendas pessoais , a propaganda e as atividades de vendas 

suplementares. As empresas devem contar com esta ferramenta mercadológica para 

complementar os esforços de venda e de propaganda. Ela é, portanto, uma 

atividade de apoio e deve estar relacionada com as demais estratégias do composto 

de marketing. A promoção de vendas deve atrair a atenção e favorecer a ação dos 

consumidores à compra dos produtos. 

 

 

2.4.4 O plano operacional 

 

Para possibilitar a realização ou cumprimento das metas operacionais, as 

organizações desenvolvem planos operacionais. 

De modo genérico, há dois tipos de plano de uso único e três tipos de plano 

de uso contínuo. Quanto ao Planejamento Operacional deve atentar para o que diz o 

autor Griffin (2007, p.113): 
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Outros elementos do planejamento organizacional são o desenvolvimento e 
a implantação dos planos operacionais, que derivam dos planos táticos e 
visam atingir metas operacionais. Assim, planos operacionais costumam ter 
foco limitado e prazos relativamente curtos e envolvem gestores da linha de 
frente ou de escalão mais baixo. [Existem] as duas formas básicas de plano 
operacional (de uso único e de uso contínuo) [...] 

 

A respeito das duas Formas Básicas de plano operacional (de uso único e de 

uso contínuo), o mesmo autor Griffin (2007), conceitua da seguinte forma a seguir: 

Segundo Griffin (2007, p.113, grifo do autor), “Plano de uso único, como o 

nome indica é aquele desenvolvido para executar uma ação que provavelmente não 

se repetirá.” De acordo com Giffin (2007), existem dois tipos mais comuns de plano 

de uso único são programas e projetos, que na seqüência são conceituados. 

  

Programas são planos de uso único que contemplam um grande conjunto 
de atividades. Podem consistir em procedimentos para introdução de uma 
nova linha de produtos, inauguração de novas instalações ou mudança da 
missão da organização. (GRIFFIN, 2007, p.113, grifo do autor). 
 
Um projeto é semelhante a um programa, mas normalmente seu escopo e 
complexidade são menores. Um projeto pode ser parte de um programa 
mais amplo, ou de um plano de uso único. (GRIFFIN, 2007, p.113, grifo do 
autor). 

 

Para Griffin (2007, p.114, grifo do autor), “Política é um plano de uso contínuo 

que delineia de um modo geral a reação da organização a situações ou problemas 

específicos.” 

 

Outro tipo de plano de uso contínuo são os procedimentos operacionais 
padrão ou SOPs (standard operating procedures). Um SOP é mais 
específico que uma política, já que define os procedimentos a ser seguidos 
em determinadas circunstâncias. (GRIFFIN, 2007, p.114, grifo do autor). 
 

Agora à importância de atualizar procedimentos operacionais padrão, regras e 

regulamentos, são essenciais para acompanhamento das diretrizes organizacionais. 

 

 

2.4.5 Plano financeiro 

 

Já quanto ao plano financeiro Hisrich e Peters (2004), descrevem que essa 

também é uma parte importante do plano de negócio, pois determina o investimento 
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necessário para o novo empreendimento e indica se o plano de negócio é 

economicamente possível de ser executado. 

De acordo com Dornelas (2001), a parte financeira é, para muitos 

empreendedores, a mais difícil do plano de negócios. Isto porque ela deve refletir em 

números tudo o que foi escrito até então nas outras seções do plano, incluindo 

investimentos, gastos com marketing, despesas com vendas, gastos com pessoal, 

custos fixos e variáveis, projeção de vendas, análises de rentabilidade do negócio 

etc. Os principais demonstrativos a serem apresentados em um plano de negócios 

são: Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultado e Demonstrativo de Fluxo de 

Caixa, todos projetados com um horizonte mínimo de três anos. No caso do Fluxo de 

Caixa, deve ser detalhado mensalmente. Por meio desses demonstrativos, é 

possível efetuar uma análise de viabilidade do negócio e o retorno financeiro 

proporcionado. Para essas análises, geralmente se usam os seguintes métodos: 

análise do ponto de equilíbrio, período de payback, VPL (Valor Presente Líquido) e 

TIR (Taxa Interna de Retorno). 

Sob a visão de Dolabela (1999), tratando-se do plano financeiro sob os 

investimentos iniciais antes de montar a empresa é necessário saber quanto será 

necessário gastar para montar a empresa e iniciar as atividades, ou seja, trata-se 

das despesas pré-operacionais; os gastos com a montagem do negócio, ou seja, os 

investimentos fixos; e os recursos necessários para colocar a empresa em 

funcionamento até gerar receitas, ou investimentos iniciais de capital de giro. 

 

 

2.5 Terminologias Usuais em Finanças 

 

Para maior entendimento dos cálculos financeiros realizados no tratamento 

dos dados, é importante destacar algumas terminologias usadas em finanças, entre 

elas: 

 

Gastos ou dispêndios: Segundo Bruni e Famá (2004), os gastos ou dispêndios 

podem ser conceituados como: sacrifícios financeiros que a entidade arca para a 

obtenção de um produto ou serviço qualquer. Para a contabilidade, serão em última 

instância classificados como custos ou despesas, a depender de sua importância na 
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elaboração do produto ou serviço. Alguns gastos podem ser temporariamente 

classificados como investimentos e, à medida que forem consumidos, receberão a 

classificação de custos ou despesas. 

 

Receitas: correspondem, em geral, as vendas de mercadoria ou serviços. Ela 

aparece (é refletida) no Balanço através de entrada de dinheiro no Caixa (Receita à 

Vista) ou entrada em forma de Direitos a Receber (Receita a Prazo). 

 

Despesas: correspondem a bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para 

a obtenção de receitas. Não estão associadas à produção de um produto ou serviço. 

Como exemplos de despesas podem ser citados gastos com salários de 

vendedores, gastos com funcionários administrativos etc. 

Segundo Bruni e Famá (2004. p.27), “[...] as despesas estão associadas ao 

período – não repercutem, diretamente, na elaboração dos produtos ou serviços 

prestados.” Para os autores Iudícibus e Marion (2006. p.167, grifo dos autores), 

Despesa pode ser definida conforme relacionada a seguir: 

 

Despesa – É todo o consumo de bens ou serviços para a obtenção de 
receita. É exatamente aqui que despesa se diferencia de perda, pois 
enquanto aquela (despesa) representa sacrifícios no sentido de obter 
receita, esta (perda) não gera receita. 

 

Após as definições citadas é possível entender e diferenciar claramente que 

despesa, quer dizer então que os gastos incorridos até o momento em que o produto 

esteja pronto para a venda são custos; a partir daí, devem ser considerados como 

despesas, sendo que essas não estão associadas à produção de um produto. 

 

Custos: para os autores Bruni e Famá (2004, p.25), os custos compreendem:  

 

os gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros 
bens ou serviços. Portanto, estão associados aos produtos ou serviços 
produzidos pela entidade. Como exemplos podem ser citados: matérias-
primas, embalagens e seguros de instalações fabris etc.  

 

Em relação à forma de associação dos custos aos os produtos, eles podem 

ser classificados em: 
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diretos ou primários: são aqueles diretamente incluídos no cálculo dos 
produtos. Consistem nos materiais diretos usados na fabricação do produto 
e mão-de-obra direta. Apresentam a propriedade de serem perfeitamente 
mensuráveis de maneira objetiva. Exemplos: aço para fabricar chapas, 
salários dos operários etc.; (BRUNI; FAMÁ, 2004, p.31, grifo dos autores). 
 
indiretos: necessitam de aproximações, isto é, algum critério de rateio, para 
serem atribuídos aos produtos. Exemplos: seguros e aluguéis da fábrica, 
supervisão de diversas linhas de produção; (BRUNI; FAMÁ, 2004, p.31, 
grifo dos autores). 
 
de transformação: igualmente denominados custo de conversão ou custos 
de agregação. Consistem no esforço agregado pela empresa na obtenção 
do produto. Exemplos: mão-de-obra direta e custos indiretos de fabricação. 
(BRUNI; FAMÁ, 2004, p.31, grifo dos autores). 

 
Ainda para os autores citados, é importante destacar que algumas 

classificações de custos podem variar de empresa para empresa. Por exemplo, 

gastos com energia são quase sempre classificados como variáveis – aumentos dos 

volumes de produção estão associados a aumentos nos níveis consumidos de 

energia elétrica. Sendo que o comportamento dos custos em relação ao volume 

permite analisar as variações nos custos totais e unitários em relação a diferentes 

volumes de produção. Os custos podem ser genericamente classificados quanto à 

variabilidade segundo esses autores citado em: 

 

fixos: são custos que, em determinado período de tempo e em certa 
capacidade instalada, não variam, qualquer que seja o volume de atividade 
da empresa. Existem mesmo que não haja produção (BRUNI; FAMÁ, 2004, 
p.32, grifo dos autores).   
 
 variáveis: seu valor total altera-se diretamente em função das atividades 
da empresa. Quanto maior a produção, maiores serão os custos variáveis. 
Exemplos óbvios de custos variáveis podem ser expressos por meio dos 
gastos com matérias-primas e embalagens. (BRUNI; FAMÁ, 2004, p.32, 
grifo dos autores).   

 

Conclui-se, então que os custos estão relacionados ao processo de produção 

de bens ou serviços. 

 

Investimentos: conforme os autores Bruni e Famá (2004), representam os gastos 

ativados em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. 

Ficam temporariamente “congelados” no ativo da entidade e, posteriormente e de 

forma gradual, são “descongelados” e incorporados aos custos e despesas.  
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2.6 Contexto das Demonstrações Contábeis Pertinentes 

 

Segundo os autores Iudícibus e Marion (2006, p.3): 

 

Relatório contábil é a exposição resumida e ordenada de dados colhidos 
pela Contabilidade. Ele objetiva relatar às pessoas que utilizam os dados 
contábeis os principais fatos registrados por aquele setor em determinado 
período. Também conhecidos como informes contábeis, distinguem-se em 
obrigatórios e não obrigatórios. 

 

Para esses mesmos autores “Os relatórios obrigatórios são aqueles exigidos 

por lei, sendo conhecidos como demonstrações financeiras” 

Com relação aos relatórios, a Lei das Sociedades por Ações estabelece que, 

ao final de cada ano sejam elaboradas com base na escrituração contábil as 

seguintes demonstrações financeiras: Balanço Patrimonial; Demonstração do 

Resultado do Exercício; Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados ou 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; e Demonstrações das Origens 

e Aplicações de Recursos. Entre elas, destacam-se os relatórios a seguir, pois são 

utilizadas pelo Software Plano de Negócios do SEBRAE/MG. 

 

Balanço Patrimonial: reflete a posição financeira em determinado momento 

(normalmente, no fim do ano) de uma empresa. A Figura 1 - Equilíbrio Patrimonial da 

Organização demonstra um exemplo de Balanço Patrimonial: 

 

 
Figura 1 – Equilíbrio Patrimonial da Organização. 
Fonte: Dos Santos (2007, p.14). 
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Para maior entendimento sobre o Balanço Patrimonial é apresentado outro 

exemplo, a seguir no Quadro 3 – Visão Sintética do Balaço, que divide-se  em 

grupos de contas de mesmas características facilitando, dessa forma, sua leitura, 

interpretação e análise, conforme os autores Iudícibus e Marion (2006, p.31,):  

 

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 
Circulante 
       São contas que estão constantemen-
te em giro – em movimento – sendo que a 
conversão em dinheiro será, no máximo, 
no próprio exercício social. 
 
Realizável a Longo Prazo 
     São Bens e Direitos que se transforma- 
rão em dinheiro um ano após o levanta- 
mento do Balanço. 
 
Permanente 
      São Bens e Direitos que não se desti- 
nam à venda e têm vida útil, no caso de 
Bens, longa. 
 
     - Investimento 
              São as inversões financeiras de 
caráter permanente que geram rendi- 
mentos que não são necessários à ma- 
nutenção da atividade fundamental da 
empresa.  
 
     - Imobilizado 
             São itens de natureza permanente 
que serão utilizados  para  a  manuten- 
cão da atividade básica da empresa. 
 
     - Diferido 
           São aplicações que beneficiarão re- 
sultados de exercícios futuros.    
  

 
Circulante 
       São obrigações exigíveis que serão 
lidadas no próximo exercício social: nos 
próximos 365 dias após o levantamento do 
Balanço. 
 
Exigível a Longo Prazo 
       São as obrigações exigíveis que serão 
liquidadas com prazo superior a um ano  
- Dívidas a longo prazo. 
 
Patrimônio Líquido 
       São os recursos dos proprietários apli- 
cados na empresa. Os recursos significam 
o Capital mais o seu rendimento Lucros e 
Reservas. 
  

           Quadro 3 - Visão Sintética do Balaço. 
           Fonte: Iudícibus e Marion (2006, p.31). 
 

Diante de todo o conteúdo exposto, conclui-se que o Balanço Patrimonial é 

constituído de Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. Sendo que por sua vez o Ativo 

compõe-se de Bens e Direitos aplicados na entidade Contábil. O Passivo e o 

Patrimônio Líquido por sua vez registram todas as entradas ou origens de recursos 

da organização. 
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Demonstração do Resultado do Exercício: para Iudícibus e Marion (2006, p.50), a 

Demonstração do Resultado do Exercício – DRE pode ser entendida da seguinte 

forma: 

 

é um resumo ordenado das receitas e despesas da empresa em 
determinado período (12 meses). É apresentada de forma dedutiva 
(vertical), ou seja, das receitas subtraem-se as despesas e, em seguida, 
indica-se o resultado (lucro ou prejuízo). 

 

Ainda na visão desses autores ela pode ser simples para micro ou pequenas 

empresas, apenas para evidenciar o total de despesa deduzido da receita, 

apurando-se, assim, o lucro, sem destacar seus principais grupos. 

Para eles o modelo completo “exigido por lei, fornece maiores minúcias para a 

tomada de decisão: grupos de despesas, vários tipos de lucro, destaque dos 

impostos etc.” Logo a baixo, no Quadro - 4 é apresentados modelos de DRE. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

                         Quadro 4: Modelos de DRE. 
                         Fonte: Adaptado de Iudícibus e Marion (2006). 
 

 
 
Demonstração do Fluxo de caixa: De acordo com Degen (1989), o conceito de 

fluxo de caixa é bastante simples. As atividades do negócio resultam em entradas ou 

saídas do seu caixa. A projeção dessas variações sobre o caixa, para o futuro, gera 

o fluxo de caixa ou ciclo financeiro do negócio. Então a melhor forma de assegurar 

que o caixa feche no fim de mês, é manter uma contabilidade, isto é, quanto e 

quando o futuro empreendedor vai receber e quanto e quando ele tem de pagar.  

Essa contabilidade de caixa projetada para o futuro é a projeção do fluxo de 

caixa do negócio. 

 

DRE (simples) DRE (completa) 

         

 

        Receita 

   (-) Despesa 

------------------------ 

Lucro ou Prejuízo 

              

               Receita 

          (-)  Deduções 

          (-)  Custos 

          (-)  Despesas 

          (-)  -------------- 

          Lucro ou Prejuízo 
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A demonstração dos fluxos de caixa [DFC] fornece um resumo dos fluxos 
de caixa durante um dado período, geralmente do ano recém-encerrado. 
Essa demonstração, que às vezes é chamada de “demonstração de fontes 
e usos”, fornece uma visão dos fluxos de caixa da empresa relativos às 
atividades operacionais, de investimento e de financiamento, e reconcilia-os 
com as variações em seu caixa e títulos negociáveis, durante o período em 
questão. (GITIMAN, 1997, p.75, grifo do autor). 

 

Dos Santos (2007), a DFC apresenta a modificação no saldo de 

disponibilidades de uma entidade durante determinado período, por meio dos fluxos 

de recebimentos e pagamentos financeiramente concretizados. Ver Figura 2:   

 
          Figura 2: Modelos de DFC 
          Fonte: Adaptado de Dos Santos (2007). 

 
 
O conceito de caixa a ser utilizado engloba o dinheiro em caixa e bancos, 

bem como os equivalentes de caixa, assim considerados os investimentos altamente 

líquidos: 

 

• que sejam, de imediato, conversíveis em caixa, conforme definição da 

empresa, e que devem constar em nota explicativa (podendo incluir 

aplicações com vencimento de até três meses); e  

• que estejam tão próximos do vencimento que não exista risco de mudança de 

valor em função de alteração na taxa de juros. 
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Ainda o autor diz que as empresas podem escolher entre apresentar o fluxo 

de caixa pelo método indireto ou direto, mas são incentivadas a usar o segundo, 

pois este proporciona a relação do DISPONÍVEL com o RESULTADO.  

 

1. o método indireto é aquele no qual os recursos provenientes das 

atividades _operacionais são demonstrados com base no lucro líquido, 

ajustado pelos itens considerados nas contas de resultado e que não 

afetam o caixa da empresa; 

2. o método direto é aquele no qual são demonstrados os recebimentos 

e pagamentos _provenientes das atividades operacionais da empresa, 

em vez do lucro líquido ajustado. 

 

 

2.7 Exemplos de Indicadores de Avaliação para Plano de Negócios 

 

Entre os diversos Indicadores conhecidos, destacam-se os a seguir 

relacionados, pois são os utilizados pelo Software Plano de Negócio/SEBRAE – MG: 

 

Período de Payback: Segundo Degen (1989, p.166), “O período de pay-back, ou de 

recuperação do investimento, é o tempo necessário para o futuro empreendedor 

recuperar o dinheiro aplicado em um novo negócio.”  

Conforme Gitman (1997), o período de payback pode ser definido como 

sendo aquele período de tempo exato necessário para a empresa recuperar seu 

investimento inicial em um projeto, a partir das entradas de caixa. No caso de uma 

anuidade, o período de payback pode ser encontrado dividindo-se o investimento 

inicial pela entrada de caixa anual. Para uma série mista, as entradas de caixa 

anuais devem ser acumuladas até que o investimento inicial seja recuperado. Agora 

quanto ao critério de decisão, quando o payback é usado em decisões de aceitar-

rejeitar, o critério de decisão é o seguinte: Se o período de payback for, menor que o 

període de payback máximo aceitável, aceita-se o projeto; se o período de payback 

for maior que o período de payback máximo aceitável , rejeita-se o projeto. 
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A seguir no Quadro 5, vamos ver um exemplo prático sobre o payback, que 

no entender de Gitman (1997, p.326): 

 

                                                Projeto A    Projeto B 

Investimento inicial                  $42.000      $45.000 

Ano                         Entradas de caixa operacionais 

1                                            $14.000      $28.000 

2                                              14.000        12.000 

3                                              14.000        10.000 

4                                              14.000        10.000 

5                                              14.000        10.000 

Média                                        $14.000      $14.000 

                           Quadro 5: Dados de Dispêndio de Capital para a Bennett Company 
                           Fonte: Gitman (1997, p.326). 
 

Portanto para Gitman (1997), os dados para os projetos A e B da Bennet 

Company, podem ser usados para demonstrar o cálculo do período de payback. 

Para o projeto A, que é uma anuidade, o período de payback é três anos ($42.000 

do investimento inicial divididos por $14.000 de entradas de caixa anuais). Já que o 

projeto B gera uma série mista de entradas de caixa, o cálculo do período de 

payback não é tão imediato. No primeiro ano, a empresa recuperará $28.000 de seu 

investimento inicial de $45.000. Ao fim do segundo ano, terá recuperado um total de 

$40.000 ($28.000 do 1º ano mais $12.000 do 2º ano). Ao fim do terceiro ano, 

recuperará $50.000 ($40.000 do 1º e 2º ano mais $10.000 do 3º ano). Visto que o 

montante recebido ao fim do terceiro ano é maior que o investimento inicial de 

$45.000, o período de payback está entre dois e três anos. Apenas $5.000 ($45.000 

menos $40.000) precisam ser recuperados durante o terceiro ano. Na realidade, são 

recuperados $10.000, porém apenas 50% dessa entrada de caixa ($5.000 divididos 

por $10.000) são necessários para completar a cobertura dos $45.000 iniciais. Logo, 

o período de payback para o projeto B é 2,5 anos (2 anos mais 50% do 3º ano). Se o 

período de payback máximo aceitável pela Bennett for de 2,75 anos, o projeto A 

seria rejeitado e o projeto B seria aceito. Se o payback máximo fosse 2,25 anos, 

ambos os projetos seriam rejeitados. Se os projetos tivessem de ser classificados, B 

seria preferível ao A, visto que ele tem um período de payback menor (2,5 anos 

versus 3 anos).  
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Ainda o autor, diz que o amplo uso do período de payback, praticado pelas 

empresas pequenas, deve-se a sua facilidade de cálculo e ao apelo intuitivo. 

Também apresenta outras vantagens porque considera fluxos de caixa ao invés de 

lucros contábeis e também porque leva em certa consideração a época de 

ocorrência dos fluxos de caixa e, por conseguinte, o fator tempo no valor do dinheiro. 

O período de payback apropriado é um período de tempo máximo aceitável, quer 

dizer, determinado subjetivamente, como o momento em que o fluxo de caixa do 

projeto alcança seu “ponto de equilíbrio” (isto é, quando as entradas de caixa se 

igualam ao investimento inicial).  

 

Ponto de Equilíbrio: é o nível em que as entradas operacionais geradas por vendas 

igualam-se às saídas operacionais, decorrentes dos custos operacionais 

necessários para produzir estas vendas num determinado período, ou seja, neste 

momento o resultado é nulo. As saídas ou custos operacionais são divididos em 

custos variáveis e custos fixos. 

Segundo Degen (1989, p.152): 

 

Para calcular o ponto de equilíbrio operacional de caixa (PEO) de um novo 
negócio para um determinado período, geralmente mensal, dividimos as 
saídas de caixa decorrentes dos custos fixos (CF) pela entrada de caixa 
gerada por uma unidade vendida (VU), menos as saídas de caixa 
decorrentes dos custos variáveis necessários para gerar esta venda (CVU). 
A diferença entre a venda (VU) e os custos variáveis (CVU) é a margem de 
contribuição por unidade vendida (MCU). As respectivas fórmulas 

são:
MCU

CF

CVUVU

CF
PEO =

−

=  

 
EXEMPLO: 

No caso da loja de roupas, se o custos fixos (CE) forem de US$ 1.000 por 
mês, se o preço de uma roupa (VU) for em média US$ 20 e se os custos 
variáveis dessa venda (CVU) – custo médio da roupa, mais impostos e 
propaganda – for de US$ 10, o ponto de equilíbrio operacional (PEO) será 
de 100 unidades de roupas, conforme a representação [do cálculo a 

seguir]: unidades
CVUVU

CF
PEO 100

1020

1000
=

−

=

−

= . 

 

De acordo com Degen (1989), o futuro empreendedor deve tomar alguns 

cuidados com a análise do ponto de equilíbrio operacional. As vendas, os custos 

fixos e os custos variáveis, na realidade, não seguem linhas retas em função das 

unidades vendidas. O crescimento no número de unidades vendidas pode não ser 

proporcional ao crescimento das vendas devido, principalmente, à necessidade de 
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descontos por volume de vendas. Por outro lado os custos variáveis podem 

decrescer em degraus, à medida que os fornecedores oferecem descontos por 

volumes maiores de compras. Poderia ser necessária ao se atingir certo número de 

unidades vendidas por mês, a contratação de mais vendedores. Com isto, o custo 

fixo, salários e encargos subirá toda vez que for necessário a contratação de mais 

um vendedor, isto é: de tantas em tantas unidades de vendas por mês. 

 

Valor Presente Líquido - VPL: O valor presente líquido conforme Gitman (1997), é 

uma técnica de análise de orçamentos de capital, obtida subtraindo-se o 

investimento inicial de um projeto do valor presente das entradas de caixa, 

descontadas a uma taxa igual ao custo de capital da empresa. 

Ainda sob a visão do Gitman (1997, p.329, grifo do autor), se tratando do 

valor presente líquido, deve atentar para o que diz o autor, conforme relacionado a 

seguir: 

 

O valor presente líquido (VPL), como mostrado abaixo é obtido 
subtraindo-se o investimento inicial (II) do valor presente das entradas de 
caixa (FCt), descontadas a uma taxa igual ao custo de capital da empresa 
(k).  VPL = valor presente das entradas de caixa – investimento inicial 
 

II
k

FC
VPL

n

t t

t
−

+

= ∑
=1 )1(

        

 

De acordo com Gitman (1997), por considerar explicitamente o valor do 

dinheiro no tempo, o VPL é considerado uma técnica sofisticada de análise de 

orçamentos de capital. Esse tipo de técnica, desconta os fluxos de caixa da empresa 

a uma taxa especificada. Essa taxa, usualmente chamada de desconto, custo de 

oportunidade ou custo de capital, refere-se ao retorno mínimo que deve ser obtido 

por um projeto, de forma a manter inalterado o valor de mercado e o valor 

patrimonial da empresa. 

 

Taxa Interna de Retorno - TIR: A TIR para Gitman (1997, p.330): “É a taxa de 

desconto que iguala o valor presente das entradas de caixa ao investimento inicial 

referente a um projeto, resultando, desse modo, em um VPL=$0.” 
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Sob a visão do mesmo autor Gitman (1997, p.330, grifo do autor), um 

conceito mais bem definido é apresentado a seguir: 

 

A taxa interna de retorno, apesar de ser consideravelmente mais difícil de 
calcular à mão do que o VPL, é possivelmente a técnica sofisticada mais 
usada para a avaliação de alternativas de investimentos. A taxa interna de 
retorno (TIR) é definida como a taxa de desconto que iguala o valor 
presente das entradas de caixa ao investimento inicial referente a um 
projeto. A TIR, em outras palavras, é a taxa de desconto que faz com que o 
VPL de uma oportunidade de investimento iguale-se a zero.  
 

II
TIR

FC

II
TIR
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t
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Agora quanto ao critério de decisão segundo Gitman (1997, p.330, grifo do 

autor), explica que: 

 

O critério de decisão, quando a TIR é usada para tomar decisões do tipo 
“aceitar-rejeitar”, é o seguinte: Se a TIR for maior que o custo de capital, 
aceita-se o projeto; se for menor, rejeita-se o projeto. Esse critério garante 
que a empresa esteja obtendo, pelo menos, sua taxa requerida de retorno. 
Tal resultado deveria aumentar o valor de mercado da empresa e, 
conseqüentemente, a riqueza dos seus proprietários. 

 

Segundo Gitman (1997, p.331), “A TIR pode ser calculada tanto por tentativa-

e-erro como recorrendo-se ao calculadora financeira sofisticada ou a um 

computador”. 

 

 

2.8 Aspectos Fiscais das Organizações 

 

De acordo com Silva (2007, p.4), “Empresa é um organismo econômico 

destinado à produção de mercadorias (ou produtos) e/ou serviços, com o objetivo de 

lucro para o empresário.” E, em relação ao porte ou tamanho deve atentar para o 

que diz Silva (2007, p.4, grifo do autor): 
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A classificação do porte ou tamanho das sociedades empresariais, ou seja, 
micro, pequena, média, grande e corporate (complexos conglomerados 
econômicos), costuma ser feita segundo algumas variáveis – número de 
empregados, faturamento anual (ou receita bruta anual), encargos fiscais ou 
tributários, distribuição de rendimentos aos sócios ou acionistas etc. 

 

O tratamento jurídico diferenciado, aplicado às micro e pequenas empresas, é 

previsto pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 179 e há muitos anos é 

tratado de forma relevante pela legislação de nosso país. Deste modo, para 

atendimento ao disposto em nossa Carta Magna, foram publicados vários diplomas 

legais, tanto em âmbito federal, quanto em âmbitos estadual e municipal, visando a 

simplificação ou, mesmo, a redução ou eliminação das obrigações administrativas, 

tributárias, previdenciárias e creditícias das microempresas e das empresas de 

pequeno porte. Entretanto, dúvidas existem em como definir melhor o porte da 

empresa, qual a melhor natureza jurídica de sua constituição, assim como quais as 

obrigações contábeis, tributária, trabalhista e previdenciária a que estão sujeitas. 

 Para o SEBRAE-ES (2006) as Espécies e Naturezas Jurídicas das 

Empresas dependem de uma série de providências, bem como da inscrição em 

vários órgãos públicos, podendo ser adotadas as seguintes espécies jurídicas:   

 

Sociedade: é a forma de constituição de empresas em que duas ou mais pessoas, 

juridicamente capazes, se reúnem contratualmente para a exploração de um objetivo 

comum. Os principais tipos de sociedade são: a Sociedade por Quotas de 

Responsabilidade Limitada e a Sociedade por Ações (chamada também de 

Companhia ou de Sociedade Anônima). Elas são ainda divididas de acordo com sua 

essência (natureza jurídica), em: a) Sociedades Civis - são constituídas para 

praticarem atividades de prestação de serviços, com ou sem fins lucrativos e b) 

Sociedades Comerciais (Mercantis) - são empresas constituídas para exercer 

atividades mercantis, ou seja, atividades agropecuárias, industriais ou comerciais.  

 

Firma Mercantil Individual: é a forma em que o Titular responde pelo próprio 

negócio. Não há sócios. O nome da empresa é o nome do empresário, por extenso 

ou abreviado. Nesta modalidade de constituição, a responsabilidade da Pessoa 

Física é ilimitada, pois, responde com seus bens pessoais pelos atos da Pessoa 

Jurídica. (SEBRAE-ES, 2006). 
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Em relação à formalização, o “registro da empresa” inicia com o 

arquivamento dos seus atos constitutivos em um dos órgãos a seguir: 

 

• Junta Comercial - JUC: órgão responsável pelo registro da firma individual e 

das sociedades comerciais; ou 

• Cartório de Registro Civil das Pessoas Físicas e Jurídicas: órgão que faz o 

registro das sociedades civis. 

 

Em seguida, em diversos órgãos são exigidos outros registros, conforme a 

atividade e dependendo das características da empresa: Receita Federal do Brasil 

(Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas); Prefeitura Municipal (Alvará de Licença e 

Funcionamento e o Cadastro Mobiliário de Contribuintes); Secretaria de Estado da 

Fazenda (Inscrição Estadual); Instituto Nacional do Seguro Social (inscrições e 

cadastros de funcionários); Sindicatos (Acordos coletivos) e demais Órgãos Públicos 

e Entidades (Inspeções, Registros, Licenças, etc). 

 

 

2.8.1 Enquadramento da microempresa ou empresa de pequeno porte 

 

Ainda sob a ótica do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – SEBRAE/ES (2006), inicialmente, deve-se observar, para as 

microempresas e empresas de pequeno porte dois regimes de tratamento jurídico 

diferenciado e simplificado: 

 

1. Lei 9.841, de 05/10/1999 (Estatuto da Micro e Pequena Empresa), 

aplicado nos campos administrativo, trabalhista, previdenciário, 

creditício e de desenvolvimento empresarial; e a 

2. Lei 9.317, de 05/12/1996 (SIMPLES), aplicado no campo tributário. Em 

regra, os Estados e Municípios que não firmaram convênio com a 

União, para adoção do SIMPLES em suas competências tributárias, 

também possuem regimes tributários simplificados próprios. 
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A seguir, têm-se os procedimentos de enquadramento como microempresa 

ou empresa de pequeno porte para efeito do tratamento jurídico diferenciado e 

simplificado. 

 

Empresas já constituídas: A pessoa jurídica ou firma mercantil individual que, 

mesmo antes da promulgação da Lei 9.841, de 05/10/1999, preenchia os seus 

requisitos de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte,, 

comunicará esta situação, conforme o caso, à Junta Comercial ou ao Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas, para fim de registro, mediante simples 

comunicação. 

 

Empresas em constituição: Deverá o titular ou sócios, conforme o caso, declarar a 

situação de microempresa ou de empresa de pequeno porte, que a receita bruta 

anual não excederá, no ano da constituição, o limite fixado na legislação, 

respectivamente para microempresa ou para empresa de pequeno porte (incisos I ou 

II do artigo 2º da Lei 9.841, de 05/10/1999), conforme o caso, e que a empresa não 

se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão citadas na referida Lei. 

 

 

2.8.2 Tributos aplicados às micro e pequenas empresas 

 

De acordo com Assef (2003), a estrutura tributária brasileira é extremamente 

complexa. Então, por isso, é de fundamental importância que a conheçamos, pois 

vários impostos são correlacionados diretamente aos preços de venda praticados. 

Para ele “É muito comum a dúvida sobre quais são efetivamente os impostos que 

incidem nos preços, pois estes, não raro, são confundidos com os encargos sociais. 

Os tributos incidem sobre o faturamento ou os lucros, e os encargos sociais 

incidem sobre a folha de pagamento.” (ASSEF, 2003, p.13, grifo nosso). 

Diante desse fato e principalmente de agilizar nas esferas públicas, a 

constituição e o pagamento dos tributos para as microempresas e a de pequeno 

porte criou-se um tratamento jurídico diferenciado e simplificado para essas 

organizações, o conhecido SIMPLES. 
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[SIMPLES de Esfera Federal, tem seu Fato Gerador] Através da Lei 
9.317/96, o governo federal criou o Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte - SIMPLES, unificando a cobrança de Imposto de Renda de Pessoa 
Jurídica, PIS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CONFINS, 
contribuições previdenciárias (INSS do empregador) e IPI, numa única 
alíquota e documento. (ASSEF, 2003, p.14, grifo nosso). 

 

O SIMPLES incide sobre a receita bruta mensal das empresas, entendida 

como o produto da venda de bens e serviços, descontando-se as vendas 

canceladas e descontos incondicionais concedidos. Para identificar em que faixa de 

tributação a sua empresa se enquadra, a seguir apresenta-se o Quadro 6: 

 

Receita Bruta 
em 12 meses (em R$) 

 % IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP INSS ICMS IPI 

Até 120.000,00  4,50% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80% 1,25% 0,50% 

De 120.000,01 a 240.000,00  5,97% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17% 1,86% 0,50% 

De 240.000,01 a 360.000,00 7,34% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71% 2,33% 0,50% 

De 360.000,01 a 480.000,00  8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50% 

De 480.000,01 a 600.000,00 8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50% 

De 600.000,01 a 720.000,00 8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50% 

De 720.000,01 a 840.000,00 8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50% 

De 840.000,01 a 960.000,00 8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50% 

De 960.000,01 a 1.080.000,00 9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50% 

De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 3,10% 0,50% 

De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50% 

De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50% 

De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50% 

De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50% 

De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50% 

De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50% 

De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50% 

De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50% 

De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50% 

De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50% 

  Quadro 6 : Partilha do Simples Nacional – Indústria 
  Fonte: www.receita.fazenda.gov.br, Acesso em 13/10/2008. 
 
 

Para Bruni e Fama (2004, p.316), “Estando de acordo com as prerrogativas 

de enquadramento, para aderir ao sistema, à empresa deve efetuar algumas 

alterações cadastrais bastante simples.”   

Para esses autores, existem, porém, algumas restrições para o 

enquadramento, conforme relacionada a seguir: 
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• constituídas sob a forma de sociedade por ações; 

• que tenham sócios estrangeiros, residentes no exterior; 

• cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra 

empresa, a qual a receita global ultrapasse $ 1.200.000,00 por ano; 

• cuja receita decorrente da venda de bens importados (ainda que 

comprados no mercado interno) seja superior a 50% da receita total; 

• que realizem operações relativas á: importação de mercadorias 

destinadas à comercialização, locação ou administração de imóveis, 

armazenamento e depósito de produtos de terceiros, propaganda e 

publicidade, exceto os veículos de comunicação, prestação de serviços 

de vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-obra e que 

prestem serviços profissionais de profissão regulamentada. 

 

 A respeito da incidência do tributo deve atentar para o que dizem os mesmos 

autores Bruni e Fama (2004, p.317), a seguir relacionado: 

 

O tributo incide sobre a receita bruta mensal das empresas (resultado da 
venda de bens ou serviço) descontada das vendas canceladas e descontos 
incondicionais concedidos. As faixas de tributação estão apresentadas no 
[...] [Quadro 6]. Para empresas industriais, sujeitas ao Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), deve ser acrescentado para todas as faixas 
o percentual de [...] [4,5%], para cobertura desse imposto. 

 

Além dos tributos federais, o Simples também previu a cobertura de ICMS 
(esfera Estadual) e ISS (esfera Municipal). Nesses casos, existe a 
dependência da concordância de Estados e municípios, com a necessidade 
da assinatura dos respectivos convênios para a redução das alíquotas de 
impostos, Com a concordância, as alíquotas variam entre 0 e 2,5% para a 
cobertura de ambos os tributos. (BRUNI; FAMÁ, 2004, p.317). 

 

 Conforme com Assef (2003, p.15), “Recomenda-se fortemente que o 

empresário acompanhe a legislação, verificando outras prerrogativas para o 

enquadramento no SIMPLES e consulte os seus contadores e advogados”. 
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3 PLANO DE NEGÓCIOS PARA UMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ARTEFATOS DE MADEIRA. 

 

Aqui os resultados obtidos da pesquisa são demonstrados, cujo plano de 

negócio completo encontra-se no Apêndice 03. O capítulo apresenta a 

caracterização da organização, cedente do estágio, e após detalha alguns 

elementos necessários para elaboração e entendimento do referido plano. Na 

elaboração do Plano de Negócios utilizou-se o software “Como elaborar um Plano de 

Negócio” disponibilizado pelo SEBRAE - MG, por estar disponível no Movimento de 

Empreendedorismo da Univali - MEU, e também adequado as necessidades do 

Curso de Administração.  

 

 

3.1 Caracterização da Organização 

 

A Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI localizada no litoral centro-norte 

de Santa Catarina está presente nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú, Biguaçu, 

Piçarras, São José e Tijucas.  

Seguindo a trajetória natural do ensino superior na região do Vale do Itajaí, a 

história da Universidade teve início em 1964. O dia 16 de Setembro deste ano data o 

primeiro documento oficial da Sociedade Itajaiense de Ensino Superior. 

Em 25 de outubro de 1968 é publicada a Lei Municipal 892, que cria a 

Autarquia Municipal de Educação e Cultura da cidade de Itajaí. Em 1970, a 

Autarquia é transformada em Fundação de Ensino do Pólo Geoeducacional do Vale 

do Itajaí (Fepevi). Em 1986, as Faculdades Isoladas de Ciências Jurídicas e Sociais, 

de Filosofia, Ciências e Letras, e de Enfermagem e Obstetrícia são transformadas 

em Faculdades Integradas do Litoral Catarinense (Filcat). 

No dia 16 de fevereiro de 1989, a Filcat torna-se Universidade do Vale do 

Itajaí, através da Portaria Ministerial 51/89, e em 21 de março é instalada 

oficialmente. Na condição de Universidade, a Univali passa a ter autonomia para a 

abertura de novos cursos – um dos fatores que a impulsionaram a se transformar na 

maior instituição de ensino superior do Estado.  
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Atualmente a Univali possui mais de 30 mil alunos, que contam com 170 mil 

m2 de área construída, 485 salas de aulas e 950 salas de apoio e laboratórios, todos 

equipados com tecnologia de ponta e monitorados por profissionais altamente 

capacitados. Além disso, os estudantes dispõem de espaços reservados às 

atividades práticas, como clínicas, agências, escritórios, teatro, auditórios, ginásios 

de esporte e quadras poliesportivas, piscina e oito bibliotecas, que reúnem um 

acervo de 119,5 mil títulos de livros, 267,2 mil exemplares e cerca de 3,3 mil títulos 

de periódicos, com  85,7 mil exemplares. 

A Universidade do Vale do Itajaí possui mais de 50 cursos superiores, isso 

somando os cursos de graduação e os cursos seqüenciais de formação específica. 

Possui ainda cerca de 36 cursos de especialização/aperfeiçoamento, oito mestrados 

e dois doutorados. Além disso, dedicam-se à Educação de Jovens e Adultos e à 

Educação Básica com o Colégio de Aplicação da Univali (CAU) em Itajaí, Tijucas e 

Balneário Camboriú, atendendo mais de mil crianças e adolescentes, da Educação 

Infantil até o Ensino Médio.  

 

 

3.1.1 O empreendedorismo e a pré-incubadora de empresas na Univali 

 

A Univali sensível às mudanças do mercado compreendeu a importância do 

empreendedorismo para a formação dos seus alunos, introduzindo assim no fim da 

década de 90 a disciplina Empreendedorismo no currículo dos cursos de 

Administração e em 2000 no curso de Ciências Contábeis. No mesmo ano criou o 

curso Gestão Empreendedora no Campus de Balneário Camboriú, seguindo uma 

tendência que se delineava. No mesmo sentido, foram criadas Empresas Juniores 

vinculadas aos cursos de Administração (Unijunior), de Comércio Exterior (Trade 

Junior), de Turismo e Hortelaria (Acatur), de Oceanografia (Oceânica). 

Tais iniciativas representaram mudanças importantes na formação dos 

acadêmicos, dando-lhes a oportunidade de estreitar relações com o mercado de 

trabalho e de vivenciar experiências voltadas para as respectivas áreas de atuação 

profissional. Embora não se possa desprezar a atuação das Empresas Juniores 

como instrumento de formação complementar dos acadêmicos, sua capacidade de 

disseminação de uma cultura empreendedora se mostrou acanhada, na medida em 
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que as ações decorrentes da sua atuação ficam restritas aos respectivos cursos, no 

âmbito de uma ou mais disciplinas focadas muito mais em técnicas e instrumentos 

do que em comportamento e atitude.  

E,  em 2004 um novo grupo de professores retoma a idéia e obtém, da 

Reitoria, o endosso para a implementação de uma incubadora de empresas. Deste 

desafio nasce o MEU – Movimento Empreendedor Univali, um modelo que incorpora 

um componente educacional que extrapola o empreendedor incubado, como 

preconizam os teóricos do ramo, mas que visa difundir conceitos e criar uma cultura 

empreendedora no ambiente acadêmico. 

A formação do movimento foi o fruto de reflexões e experiências de um grupo 

de professores de diversos Centros e dos vários Campi, inicialmente focados no 

desenvolvimento de uma Pré-Incubadora na Universidade, apoiado pela Pró-Reitoria 

de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura (Proppec) e Fundação de Apoio à 

Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina (Fapesc). As 

discussões iniciais levaram o grupo a expandir o conceito, contemplando três 

processos básicos de sustentação operacional e um de articulação, a saber: Gestão 

da Pré-Incubadora, Formação Empreendedora e Relacionamento, articulados e 

integrados pelo Comitê Executivo, conforme é demonstrado na Figura 3, a seguir: 

 

 
                                         Figura 3: Estrutura Funcional do MEU 
                                         Fonte: Adaptado de Dos Santos (2006). 
 

O processo de gestão da Pré-Incubadora desenvolve e opera atividades 

encarregadas do provimento do espaço físico individualizado e de uso 
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compartilhado, de apoio e suporte à gestão das empresas incubadas como: recursos 

humanos, inovação tecnológica, comercialização de produtos e serviços, 

contabilidade, marketing, serviços jurídicos, captação de recursos, contratos com 

financiadores, processos de produção, marcas e propriedade industrial, entre outros. 

O processo de Formação Empreendedora tem sua ação voltada para dois 

públicos alvos: o público interno cujo escopo é a capacitação técnica, gerencial e 

empreendedora do pré-incubado; e o público externo com o qual tem o compromisso 

de disseminar o conceito de empreendedorismo e de prover o desenvolvimento da 

cultura empreendedora desenvolvendo ações voltadas para os corpos docentes e 

discentes da Universidade, voltadas precipuamente para o comportamento e 

atitudes, conceito de si, análise de ambiente, formulação de visões, identificação de 

oportunidades e desenvolvimento de conceitos de negócio. 

O processo de Relacionamentos tem por missão estabelecer a rede de 

contatos que dará suporte aos demais processos, devendo, para tanto, desenvolver 

e operar trabalhos encarregados do estabelecimento de alianças e parcerias de 

apoio institucional acesso a laboratórios, a agências de fomento e instituições de 

pesquisa e inovação, articulação política e com o mercado, criando uma rede de 

relacionamentos de suporte ao empreendedor. 

A pré-incubadora é um espaço para incentivar as iniciativas empreendedoras, 

a partir do desenvolvimento científico e tecnológico, dos alunos regularmente 

matriculados ou recém formados nos Cursos de Graduação do Campus de Itajaí. 

Isso quer dizer que na Pré-Incubadora de Empresas Univali o pré-incubado além de 

ter a oportunidade de partilhar experiências com os demais vai desfrutar de 

instalações físicas, buscarem financiamentos e suporte técnico para seus projetos. 

Como passar do tempo e do surgimento de projetos sociais, surgiu em 2007 a 

Pré-Incubadora de Economia Solidária, a qual faz parte de um Programa Nacional 

de Incubadoras de Cooperativas Populares – PRONINC, vinculado ao 

MTE/SENAES, e que foi aprovado em Outubro de 2007.  

O objetivo é favorecer o desenvolvimento do empreendedorismo 

autogestionário, oportunizando a inserção nas cadeias produtivas, e, 

conseqüentemente, contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável 

desses empreendimentos, nos aspectos econômico, social e ambiental; construindo 

um referencial teórico e metodológico para os processos de incubação. 
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3.2 Elaboração do Plano de Negócios para a Unidade-Caso 

 

 

3.2.1 Regime e enquadramento tributário 

 

O enquadramento e o regime tributário para uma indústria e comércio de 

artefatos de madeira, conforme a pesquisa e consulta ao escritório de contabilidade 

para maior esclarecimento, ficaram assim definidos: Forma de constituição ou 

natureza jurídica: Sociedade Simples Limitada e Regime Tributário: Optante pelo 

Simples Nacional.  

 

 

3.2.2 Estrutura organizacional 

 

A Figura 4, a seguir, apresenta-se a estrutura organizacional da Indústria e 

Comércio de Artefatos de Madeira elaborado pelo acadêmico e os respectivos 

sócios da empresa. 

 

                       
 
                        Figura 4: Organograma da Indústria e Comércio de Artefatos de Madeira. 
                        Fonte: Elaborado pelo Acadêmico. 
 
 

A DIREÇÃO da Indústria é de responsabilidade de um dos sócios, o qual é o 

sócio-administrador e ela terá em sua estrutura três departamentos, além da 

assessoria, quando necessário: contábil, jurídica, etc.  

 
 

DIREÇÃO 
 

 
DEPTO DE 

PRODUÇÃO 
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COMERCIAL 

 
DEPTO DE 
SERVIÇOS 
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• Departamento de Produção - responsável, por todo o processo de produção, 

que inclui toda a parte de transformação da matéria-prima bruta em produtos 

acabados, inclusive a compra da matéria-prima.  

• Departamento Comercial - responsável pela comercialização dos produtos. 

•  Departamento Serviços Gerais - responsável pelos serviços externos e de 

manutenção das instalações. 

• Assessoria - corresponde aos serviços terceirizados pela Indústria e Comércio 

de Artefatos de Madeira, tais como de assessoria contábil e advocatícia.  

 

 

3.2.3 Layout da Indústria e Comércio de Artefatos de Madeira 

 

A seguir, a Figura 5, mostra o Layout da Indústria e Comércio de Artefatos de 

Madeira, que foi desenvolvido também pelo acadêmico juntamente com os 

respectivos sócios da empresa: 

 

 
    Figura 5: Layout da Indústria e Comércio de Artefatos de Madeira. 
    Fonte: Elaborado pelo Acadêmico. 

 

Conforme Layout apresentado na Figura 5, a empresa esta localizada em um 

terreno com 288 m² de área, sendo 12 metros de frente e 24 metros de fundo. 
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Destes 94,20 m² são de área construída, formada por 6 (seis metros) de largura e 

por 15,70 (quinze metros e setenta centímetros) de comprimento, aonde se 

encontram os Departamentos da empresa. 

Pelo Layout apresentado na Figura 5, pode ser compreendido que a área total 

do Escritório e Loja é de 29,10 m², é representada por 6 (seis metros) de Largura por 

4,85 (quatro metros e oitenta e cinco centímetros) de Comprimento, sendo que 

contém como porta de entrada à Porta – 1 e a Porta – 2, que tem as mesmas 

medidas tanto de 2,40 (dois metros e quarenta centímetros) de Altura como de 1,50 

(um metro e cinqüenta centímetros) de Largura e também uma terceira porta que da 

acesso ao Departamento de Produção e ao Departamento de Serviços Gerais que é 

a Porta – 3, que tem como medidas 2,10 (dois metros e dez centímetros) de Altura 

por 80 (oitenta centímetros) de Largura. 

 

Ressalta-se que dentro dessa área total do Escritório e Loja estão agrupados 

os Departamentos de Direção e o Comercial. 

 

Com relação ao Departamento de Produção e de Serviços Gerais que estão 

agrupados na mesma área, estes como mostrados na Figura 5, dispõe de uma área 

total de 65,10 m², que é formada por 6 (seis metros) de Largura por 10,85 (dez 

metros e oitenta e cinco centímetros) de Comprimento, sendo que contém um total 

de 5 janelas nesta área, as Janelas – 5,3 e 1 tem as mesmas medidas tanto de 1,50 

(um metro e cinqüenta centímetros) de Altura por 1,20 (um metro e vinte 

centímetros) de Largura, agora as Janelas 4 e 2 também tem as mesmas medidas 

só que menores com 1,0 (um metro) de Altura por 1,20 (um metro e vinte 

centímetros) de Largura.  

Dentro dessa área também estão as 6 (seis) máquinas industriais, a começar 

pela primeira 1ª – Serra fita, 2ª – Plaina, 3ª – Galopa, 4ª – Lixadeira, 5ª – 

Destopadeira e finalmente a 6ª – Furadeira.  

 

No que diz respeito à Área Livre Pátio é formada por um total de 193,80 m², 

que contém um Portão de Abrir de duas folhas medindo um total de 3 (três metros) 

de Largura, essa área é utilizada para secagem da madeira para posteriormente ser 

utilizada no processo de produção.  
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3.2.4 Análise de Mercado 

 

 Embora os procedimentos usados para realizar uma análise do ambiente 

difiram de empresa para empresa, muitas delas têm a mesma razão principal para 

executar tal análise. Em geral, seu propósito é avaliar o ambiente organizacional de 

modo que a administração possa reagir adequadamente e aumentar o sucesso 

organizacional. 

 Para Kotler e Armstrong (1999b, p.47, grifo dos autores), “O ambiente de 

marketing é composto de um microambiente e um macroambiente”. Ainda na visão 

deles, são considerados atores pertencentes ao microambiente da empresa os 

fornecedores, a empresa, os mercados de clientes, os concorrentes e os públicos. 

 A ação do macroambiente sobre os negócios de uma empresa pode tornar-se 

dramática se ela não possuir mecanismos de defesa ou de adaptação, sendo que 

isto inclui compreender o ambiente e suas forças econômicas, demográficas, sociais, 

culturais, tecnológicas, legais e políticas. (KOTLER ; ARMSTRONG, 1999b). 

 No Estado no estado de Santa Catarina, estão localizados nossos principais 

clientes. Eles encontram aqui, na região sul, especialmente em Santa Catarina, 

produtos com qualidade, bons preços e boas condições de pagamento. É isso que a 

Indústria e Comércio de Artefatos de Madeira irá oferecer para ter sucesso no seu 

mercado. A unidade-caso tem um conhecimento empírico sobre os costumes e 

hábitos de compra de seus clientes. Entretanto, mesmo não havendo um 

conhecimento cientifico de seus clientes, a empresa procura sempre a satisfação 

deles. Através de visitas e fidelização dos mesmos, a empresa busca conhecê-los 

melhor de forma que tenha capacidade em atender necessidades ou desejos 

específicos de cada um. 

Em relação aos fornecedores a Indústria e Comércio de Artefatos de 

Madeira busca melhorar o relacionamento com eles, atribuindo o devido respeito e 

adquirindo confiança, possibilitando melhores condições de pagamento e prazo. A 

escolha dos fornecedores é feita da seguinte forma: antes do início da produção dos 

produtos, é feita uma pesquisa com em média três fornecedores onde são avaliados 

e negociados os seguintes itens: preço, condições de pagamento, qualidade e prazo 

de entrega. Entre os principais fornecedores, tem-se: 
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• MADEREIRA – São Leopoldo, fornecedora de Pinus, localizada na BR-

470 Km-17,5  na cidade de Ilhota - SC, já se encontra consolidada no 

mercado há 5 (cinco) anos e possui ótimos preços, condições de 

pagamento, qualidade e prazo de entrega. 

• SERRARIA – Dona Irene, fornecedora de Pinus, localizada na Estrada 

Geral do Rio do Meio na cidade de Itajaí-SC, já se encontra 

consolidada no mercado há 5 (cinco) anos e possui ótimos preços, 

condições de pagamento, qualidade e prazo de entrega. 

• SERRARIA – Do Aldo, fornecedora de Pinus, localizada também na 

Estrada Geral do Rio do Meio na cidade de Itajaí-SC, a empresa já se 

encontra consolidada no mercado praticamente a 17 (dezessete) anos 

e possui ótimos preços, condições de pagamento, qualidade e prazo 

de entrega. 

• MADEREIRA – Mariana, fornecedora de Eucalipto, localizada na BR-

470 Km-3, Bairro: Machados na cidade de Navegantes-SC, à empresa 

já se encontra consolidada no mercado praticamente a 8 (oito) anos e 

possui ótimos preços, condições de pagamento, qualidade e prazo de 

entrega de acordo com o esperado pela Indústria e Comércio de 

Artefatos de Madeira.    

 

 A concorrência hoje é muito grande, e isso faz com que a empresa, cada vez 

mais, busque aperfeiçoar seus produtos no mercado, do qual é muito disputado 

tanto por empresas formais como aquelas informais. Entretanto a empresa acredita 

que é necessário estar se atualizando sempre, para que não perca clientes para a 

concorrência.  

As seguintes empresas citadas a seguir, fora as informais que são muitas, 

estão localizadas também na mesma região onde a empresa pretende atuar e 

também atendem o mesmo perfil de cliente que a Indústria e Comércio de Artefatos 

de Madeira. Portanto os respectivos concorrentes são: 

 

 - Supermercados; 

 - Mercados; 

 - Mercearias; 

 - Mini-Mercados; 
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 - Agropecuárias; 

 - Marcenarias; 

 - Materiais de construção em geral; 

 - Comercial de ferragens MILIUM LTDA;  

- Aderson Madeiras;  

 - Lojas de 1,99. 

- Esquadrias e moveis;  

- Marcenaria Maykot; 

- Fábrica de Móveis e Esquadrias – REI DO VALE; 

- Arcomad Madeiras;  

- Fábrica de Móveis e Esquadrias - Esquadrias Itajaiense. 

 

Neste estudo com o propósito de elaborar um plano de negócios para a 

Indústria e Comércio de Artefatos de madeira visando sua viabilidade é 

indispensável à elaboração de um plano de marketing, sendo que o mesmo compõe 

uma das partes integrantes do plano de negócio. 

 

 

3.2.5 Elaboração do plano de marketing 

 

O passo inicial para a elaboração de um plano de marketing, segundo Kotler e 

Armstrong (1999b), é a definição da missão, visão e valores de uma organização. 

A missão representa a finalidade essencial, quer dizer, o que ela pretende 

realizar. Determina a razão de sua existência e função na sociedade. A partir da 

missão pode-se definir o que a empresa faz; onde a organização pretende ir, ou 

seja, qual o seu negócio; qual a razão de sua existência; quais os ramos de 

atividade que deverão ser focalizados no futuro; compreendendo assim os seus 

propósitos organizacionais (OLIVEIRA, 2007). Então, para a Indústria e Comércio de 

Artefatos de madeira, definiu-se sua missão assim: 

 

“Produzir e comercializar produtos de artefatos de madeira com qualidade para 

satisfação dos clientes, respeitando a sociedade e meio ambiente” 
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Já, a visão identifica quais são as expectativas e os desejos futuros dos 

sócios com relação ao que a empresa pretende ser no futuro e de acordo com Scott; 

Jaffe e Tobe (1998), algumas perguntas pertinentes que nos ajudam a esclarecer 

melhor e nos permite criar um conceito próprio de visão para uma organização é: Se 

pudéssemos ser o que quiséssemos em cinco anos, o que seriamos?; Que tipo de 

organização queremos ser?. 

Com isso, a visão da Industria e Comércio de Artefatos de madeira ficou da 

seguinte forma: 

 

“Tornar-se referência na produção e comercialização de artefatos de madeira pela 

sua qualidade e eficiência, valorizando conhecimentos tradicionais locais e 

contribuindo com a melhoria da qualidade de vida”. 

 

 Para os autores Scott; Jaffe e Tobe (1998), para a definição dos valores 

organizacionais, algumas perguntas pertinentes que nos ajudam a esclarecer melhor 

e nos permite criar um conceito próprio de valores para uma organização é fazer 

esses tipos de perguntas: O que devemos defender?; Como trataremos nossos 

empregados?; Como tratamos nossos clientes?; O que queremos dizer como 

comportamento ético?; Quais os valores centrais que são mais importantes para nós 

que os lucros?; Como queremos nos tratar no trabalho?; O que oferecemos aos 

nossos empregados por seus esforços no trabalho?; Como queremos ser vistos pela 

comunidade?. 

 Em outras palavras, os valores de uma organização são o conjunto de 

crenças dominantes nas quais seus executivos e administradores acreditam e 

baseando-se nisso, eles definem suas prioridades, como por exemplo, garantir aos 

clientes, a entrega das mercadorias solicitadas no prazo solicitado e que atendam as 

suas necessidades; buscar atualização e aprimoramento constantes dos processos 

tecnológicos e científicos de gestão, a fim de garantir a excelência nos serviços 

prestados pela empresa; promover o desenvolvimento e o crescimento individual dos 

funcionários, qualificando-os e motivando-os para a execução de suas funções e 

realizar as tarefas diárias com sinergia e respeito à comunidade. Nesse sentido, os 

valores para a Indústria e Comércio de Artefatos de madeira estabelecidos foram: 
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Atingir seus objetivos como empresa, com ética e responsabilidade; 

Zelar pela qualidade dos produtos oferecidos e pela satisfação dos clientes; 

Comprometer-se com sua missão e visão; 

Excelência nos produtos; 

Incentivar o estudo e crescimento; 

Respeito ao meio ambiente, e 

Responsabilidade social. 

 

Entende-se, então, que os valores se referem a algo que tanto os 

proprietários quanto os funcionários desejam para a empresa, os quais possuem 

influência na vida da organização. Servindo também para orientar o comportamento 

de indivíduos, impondo limites no que se pode ou não fazer. 

Depois de definido a missão, visão e valores, o segundo passo recomendado 

por Kotler e Armstrong (1999b), é apresentar a situação atual da empresa, sobre 

seus produtos, preços, fornecedores, concorrentes, etc. 

 

 

3.2.5.1 Composto de produto  

 

Pretende-se trabalhar com um mix de produto de 4 itens, que segundo Kotler 

e Armstrong (1999b), é um conjunto de todos os produtos e itens que o vendedor 

põe à venda. O mix de produto, demonstrado a seguir pelas respectivas fichas 

técnicas, foi elaborado baseado em pesquisas feitas com o roteiro de entrevistas 

(ver Apêndice 01). 

 

CADEIRA DE PRAIA 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: produto industrializado feito através da transformação 

da matéria-prima “madeira” em produto acabado. As cadeiras são confeccionadas 

com madeiras de liberação ambiental de reflorestamento como: pinus e eucalipto. 

Assim, a utilização de matérias-primas de reflorestamento não degrada ou agride o 

meio ambiente preservando assim os recursos naturais “madeira nativas” e 

garantindo-os para gerações futuras esses recursos, o que contribui com a 

preservação ambiental. 
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CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO: Matéria-prima utilizada na confecção das 

Cadeiras de Praia são madeiras de pinus ou eucalipto e pregos. Medidas: Lateral do 

encosto 86cm de comprimento, sarrafilho do encosto 40cm de comprimento, Lateral 

do assento 67cm de comprimento, sarrafilho do assento 40cm comprimento, quanto 

a largura e espessura das laterais tanto para o encosto como do assento é a mesma 

de 5cm de largura por 2cm de espessura . 

APLICAÇÃO: é um produto que se torna confortável pelo seu (desenho industrial – 

designer) no que diz respeito à postura da coluna quando se assenta na cadeira e 

também pela flexibilidade que ela proporciona permitindo montá-la e desmontá-la 

rapidamente podendo ser levada para qualquer lugar. 

 

 
    Figura 6: Visão Frontal da Cadeira de Praia. 
    Fonte: Elaborado pelo Acadêmico. 
 

 

TÁBUA DE LAVAR ROUPA 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: produto industrializado feito através da transformação 

da matéria-prima chamada “madeira” em produto acabado. As tábuas são 

confeccionadas com madeiras de liberação ambiental de reflorestamento como: 

pinus, eucalipto e outras. Assim, a utilização de matérias-primas de reflorestamento 

não degrada ou agride o meio ambiente preservando assim os recursos naturais 
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“madeira nativas” e garantindo-os para gerações futuras esses recursos, o que 

contribui com a preservação ambiental. 

CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO: Matéria-prima utilizada na confecção das 

tábuas são madeiras de pinus ou eucalipto e pregos também. Medidas: Lateral 60cm 

de comprimento por 3,5cm de largura por 2cm de espessura; Cabeceiras 40cm de 

comprimento por 3,5cm de largura por 2cm de espessura. Tábua onde vai o Sabão 

40cm de comprimento por 10cm de largura por 1cm de espessura. Tábua de 

esfregar 36cm de comprimento por 12cm de largura por 1,7cm de espessura. 

APLICAÇÃO: A Tábua é indicada para lavar roupas.  

 

 
Figura 7: Visão Frontal da Tábua de Lavar Roupas. 
Fonte: Elaborado pelo Acadêmico. 

 

 

JANELAS (esquadrias) 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: produto industrializado feito através da transformação 

da matéria-prima chamada “madeira” em produto acabado, no caso a própria janela. 

Estas janelas são confeccionadas com madeiras de liberação ambiental de 

reflorestamento como: pinus, eucalipto e outras que porventura também forem 

liberadas. Assim, a utilização de matérias-primas de reflorestamento não degrada ou 

agride o meio ambiente preservando assim os recursos naturais “madeira nativas” e 

garantindo-os para gerações futuras esses recursos, o que contribui com a 

preservação ambiental. 

CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO: Matéria-prima utilizada na confecção das 

janelas são madeiras de pinus ou eucalipto e pregos também. Medidas: São feitas 

as medidas padrões do mercado como por exemplo: 1x1 de duas folhas; 1,20x1,00 
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de duas folhas; 1,20x1,20 de quatros folhas com ou sem basculante; 1,20x1,50 de 

quatro folhas dois basculantes; 1,20x1,60 de quatro folhas dois basculantes; 

1,20x1,80 de quatro folhas dois basculantes; 1,20x2,00 de quatro folhas e outras sob 

medidas. Sendo que a caixa de fora é de 8cm de largura por 3cm de espessura o 

que permite o requadramento. As vistas são de 5cm de largura por 1cm de 

espessura. 

APLICAÇÃO: são indicadas para aquelas pessoas que querem dar um acabamento 

diferenciado em suas casas por exemplo, a matéria-prima utilizada permitir absorção 

de tintas; fazer o requadramento das janelas pelo fato da caixa “parte de fora ser de 

8cm de largura” o que permite dar um acabamento diferenciado em suas casas de 

alvenaria, podendo ser aplicadas em casas de madeira também mas não tem como 

fazer o requadramento, só que serve para ambas as casas. 

 

 
Figura 8: Visão Frontal da Janela (caixa de fora – externa). 
Fonte: Elaborado pelo Acadêmico. 

 

 

BASCULANTE (esquadrias) 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: produto industrializado feito através da transformação 

da matéria-prima chamada “madeira” em produto acabado, no caso o próprio 

basculante. Estes são confeccionadas com madeiras de liberação ambiental de 

reflorestamento como: pinus, eucalipto e outras. Assim, a utilização de matérias-
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primas de reflorestamento não degrada ou agride o meio ambiente preservando 

assim os recursos naturais “madeira nativas” e garantindo-os para gerações futuras 

esses recursos, o que contribui com a preservação ambiental. 

CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO: Matéria-prima utilizada na confecção dos 

basculante são madeiras de pinus ou eucalipto e pregos também. Medidas: São 

feitos com base em medidas padrões do mercado como por exemplo: 40cm de 

Altura por 60cm de Comprimento e outros sob medida também podem ser feitos. 

Sendo que a caixa de fora é de 8cm de largura por 3cm de espessura o que permite 

o requadramento. As vistas são de 5cm de largura por 1cm de espessura. 

APLICAÇÃO: são indicados para aquelas pessoas que querem dar um acabamento 

diferenciado em suas casas por exemplo: a matéria-prima utilizada permitir absorção 

de tintas, fazer o requadramento pelo fato da caixa “parte de fora ser de 8cm de 

largura” o que permite dar um acabamento diferenciado em suas casas de alvenaria, 

podendo ser aplicadas em casas de madeira também mas não tem como fazer o 

requadramento, só que serve para ambas as casas. 

 

 

Figura 9: Visão Frontal Basculante. 
Fonte: Elaborado pelo Acadêmico. 

 

 

3.2.5.2 Composto de preço 

 

O preço dos produtos é elaborado através de uma análise dos custos 

envolvidos na produção dos produtos. A empresa realiza um levantamento dos 

custos de matéria-prima, custos de mão-de-obra, impostos, preços praticados pela 
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concorrência e outros custos que possam influenciar na composição de preço dos 

produtos. Ao final deste levantamento é que o lucro pretendido é agregado, variando 

de acordo com cada produto. A empresa opta pelos preços mais baixos tendo uma 

margem pequena, vendendo em quantidade, e conseqüentemente fazendo com que 

o giro dos produtos seja maior, o que torna o negócio lucrativo. Portanto a empresa 

procura oferecer descontos na compra à vista. 

 

 

3.2.5.3 Composto de distribuição 

 

 As vendas são feitas pelos sócios, que por sua vez, analisam a localização e 

se o cliente tem condições de comercializar os produtos da empresa. 

  A Indústria e Comércio de Artefatos de Madeira é responsável pelo 

pagamento do frete (por não possuir uma frota própria) com exceção dos clientes 

que compram na loja, assim a distribuição é a pronta entrega.  

Sendo assim, a empresa analisa as empresas responsáveis em transportar 

mercadorias (transportadoras), quer dizer, responsáveis pelo frete, no quesito 

qualidade dos serviços prestados, o preço e o prazo de entrega. É analisado ainda o 

atendimento a empresa, além do atendimento final ao cliente.  

 

 

3.2.5.4 Previsão e força de vendas 

 

 A previsão de vendas da Indústria e Comércio de Artefatos de Madeira não 

pode ser feita de forma como a maioria das empresas já constituídas fazem, 

baseando-se sempre em relatórios anteriores que por sua vez, cria uma situação 

onde o volume de vendas em relação as vendas dos meses anteriores aumentara 

para o mês seguinte. Isso não pode ser feito na unidade-caso, porque ela não tem 

nenhum histórico de vendas. Mas acredito, que com um ótimo produto, que 

contenha os requisitos como: qualidade superior aos dos concorrentes, preço mais 

acessível do que aos dos concorrentes, que a distribuição seja feita de acordo com o 

desejado pelo cliente, e que contenha formas de pagamento é possível de se fazer 

uma previsão de vendas. O objetivo é buscar sempre um crescimento constante, 

conquistando novos clientes, porém não deixando de priorizar os já existentes. 
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Sendo que a forma encontrada para a Indústria e Comércio de Madeiras fazer 

sua previsão de vendas é mediante visitas ao estabelecimento dos clientes 

mostrando os produtos produzidos pela empresa, o que resulta na compra ou não 

dos produtos. Através da compra desses produtos é feito o registro, assim a cada 

mês são registradas as vendas. Então somente após ter ocorrido isso se pode se 

fazer às previsões para a empresa. 

Ao analisar-se uma série de dados de venda de um produto ou serviço, quase 

sempre se observa um movimento periódico (períodos em que as vendas 

aconteceram) desta série ao longo do tempo. Este movimento periódico, muitas 

vezes associado aos meses do ano, caracteriza o que se denomina efeito ou 

componente sazonal, como por exemplo, ocupação de hotéis nos meses de 

dezembro final do ano, e bem como as vendas de final de ano.  

 A empresa busca ter um ótimo relacionamento junto aos seus clientes. 

Entretanto, é notável e necessário o constante aprimoramento de seus 

representantes de vendas (sócios), para que se tenha a oportunidade de continuar 

atendendo bem. Como por exemplo, que possam ser esclarecidas as dúvidas no 

momento exato que o cliente necessita, dedicando-se a sua satisfação. 

 Para a empresa esse pode vir a ser o principal fator pela qual os clientes 

trocam de fornecedor, caso não executado de forma correta. A empresa também 

pretende criar maneiras para manter um relacionamento pós-venda com seus 

clientes, de forma a atingir a fidelidade dos mesmos. 

 

 

3.2.5.5 Composto promocional 

 

 O meio utilizado para que os clientes tomem conhecimento dos produtos da 

empresa, inicialmente ocorre através da visita dos sócios em seus estabelecimentos. 

Também ocorrer através da visita de um consumidor final ou até mesmo de um 

cliente que por ventura visitam a empresa onde se encontram os produtos já 

fabricados prontos para venda expostos na empresa, sendo que os mesmos 

conferem os produtos, qualidade e preços, ao gostar acabam comprando e 

divulgando para outras pessoas que também necessitam desses produtos. 

 A empresa ainda busca realizar promoções para clientes específicos, com 

alto volume de compras (atacado – que compram para revender). Entretanto não há 
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nenhum tipo de promoção ainda relacionada a datas comemorativas, ficando este, 

de intera responsabilidade por parte dos atacados.  

A empresa não pode comprometer-se em fazer muitas promoções, tendo em 

vista que a empresa já pratica um preço mais baixo do que os praticados pelos 

próprios concorrentes, onde acaba acarretando em uma menor rentabilidade para 

empresa, quer dizer, que a margem líquida das receitas de venda é muito pequena o 

que acaba restringindo em alguns momentos a empresa de não poder fazer as 

promoções que poderia ser feitas.  

  

 

3.2.5.6 Implicações legais 

 

 Dizem respeito à avaliação de políticas setoriais, à legislação, aos incentivos 

específicos sobre MPME (micro, pequenas e médias empresas) e à observância de 

leis que regem o setor. 

 Conforme esclarece Dolabela (1999), os negócios sobre controle 

governamental podem ter as regras alteradas a qualquer momento e nem sempre 

atendem aos requisitos de competência e qualidade, que de certa forma acabam 

infringindo o Código do Consumidor, quer dizer, acabam ignorando-o e 

desrespeitando os empresários com essas legislações impostas. E, o Código do 

Consumidor tem por objetivo equilibrar as relações de consumo, o que muitas vezes 

não acaba acontecendo com a imposição dessas legislações arbitrárias. 

 

 

3.2.6 Plano Financeiro 

 

 No Apêndice 03 encontra-se o plano de negócios detalhado e completo da 

Indústria e Comércio de Artefatos de Madeira, por isso, doravante neste tópico da 

pesquisa, são abordados alguns itens para discutir a viabilidade do referido negócio. 

 Inicialmente, por meio do roteiro de entrevista, do levantamento dos 

equipamentos existentes e do uso das instalações da Pré-incubadora de Empresas 

Univali para contatar fornecedores, entre outros, chegou-se a estimativa dos 

investimentos fixos, constantes do item 5.1.1 do citado plano de negócios elaborado 
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a partir de conceitos e do software do SEBRAE-MG, os quais se encontram no 

Quadro 7, a seguir: 

 

Estimativa dos Investimentos Fixos 

                                                                                Imóveis 

Descrição: Quantidade: Valor:  Total:  
Um terreno com 288 
m², com área 
construída de 94 m². 

 
1 

 

 
R$ 140.000,00 

 
R$ 140.000,00 

Total:                                                                                                              R$ 140.000,00 

 
                                                                                Máquinas 
Descrição: Quantidade: Valor:  Total:  
Serra fita 1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 
Plaina 1 R$ 5.900,00 R$ 5.900,00 
Serra Circular 1 R$ 700,00 R$ 700,00 
GalopaTopia 1 R$ 900,00  R$ 900,00 
Destopadeira 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 
Furadeira 1 R$ 600,00 R$ 600,00 
Lixadeira 1 R$ 600,00 R$ 600,00 

Total:                                                                                                                R$ 11.200,00 
 
                                                                                Equipamentos 
Descrição: Quantidade: Valor:  Total:  
Extintor de incêndio 
(Rec. Bombeiro) 

4 R$ 342,75 R$ 1.371,00 
 

Total:                                                                                                                R$ 1.371,00 
 
                                                                                Móveis e Utensílios 
Descrição: Quantidade: Valor:  Total:  
Mesa tipo escrivaninha 2 R$ 550,00 R$ 1.100,00 
Armário – duas portas 2 R$ 250,00 R$ 500,00 
Cadeiras giratórias s/ 
braço 

4 R$ 83,55 R$ 334,20 

Longarina – 4 posições 1 R$ 245,58  R$ 245,58 
Expositor 1 R$ 35,60 R$ 35,60 

Total:                                                                                                               R$ 2.215,38 

                                                                                Computadores 

Descrição: Quantidade: Valor:  Total:  
Microcomputador 1 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 
Impressora laser 1 R$ 339,53 R$ 339,53 

Total:                                                                                                               R$ 1.589,53 
 
 

Total Geral das Estimativas com Investimentos Fixos:                             R$ 156.375,91 

 
Quadro 7 : Estimativa dos Investimentos Fixos. 
Fonte: Elaborado pelo Acadêmico com o auxílio do software de Plano de Negócios SEBRAE-MG. 
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Para Rosa (2007), o Capital de Giro pode ser definido como: 

 

[...] o montante de recursos necessário para o funcionamento normal da 
empresa, compreendendo a compra de matérias-primas ou mercadorias, 
financiamento das vendas e o pagamento das despesas. Ao estimar o 
capital de giro para o começo das atividades da empresa, você deverá 
apurar o estoque inicial e o caixa mínimo necessário. (ROSA, 2007, p.46). 

 

Ainda para Rosa (2007), o estoque inicial são todos aqueles materiais 

indispensáveis necessários à fabricação dos produtos. O caixa mínino, é aquele 

capital de giro próprio necessário para movimentar o negócio (uma reserva), quer 

dizer, é o dinheiro que a empresa precisa ter disponível para cobrir os custos até que 

as contas a receber de clientes entrem no caixa da empresa.  Assim, na seqüência 

da pesquisa estudou-se os investimentos financeiros, os quais resultaram nas 

informações conforme demonstrados na Figura 10, e com isso, os investimentos 

totais (fixos, financeiros e pré-operacionais) ficaram em torno de R$169.300,00. 

 

 
 

Figura 10: Estimativa dos Investimentos Financeiros. 
Fonte: Elaborado pelo Acadêmico com o auxílio do software de Plano de Negócios SEBRAE-MG. 

 

Após os estudos dos investimentos fixos, financeiros e pré-operacionais 

procedeu-se aos cálculos para estimar os demais desembolsos, ou seja: os custos 

(matérias-primas, mão-de-obra e gastos gerais de fabricação), as despesas 
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operacionais (administrativas, comerciais e financeiras) e os tributos (considerado o 

SIMPLES NACIONAL por ter sido a atividade operacional da unidade-caso), assunto 

fundamentado na revisão bibliográfica e discutido principalmente no item 3.2.1 

REGIME E ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO, deste Capítulo. A Figura 11, logo 

abaixo, apresenta resumos destes principais para maior entendimento dos cálculos: 

 

  

 
 
Figura 11: Estimativa dos demais Desembolsos (parte). 
Fonte: Elaborado pelo Acadêmico com o auxílio do software de Plano de Negócios SEBRAE-MG. 
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Após os investimentos e gastos identificados procurou-se um faturamento (12 

meses) que pudesse possibilitar um retorno desses desembolsos em prazo 

adequado aos propósitos a serem efetuados pelos sócios. A Figura 12, a seguir, 

mostra este faturamento desejado pelos sócios. 

 

 
Figura 12: Estimativa do Faturamento (mensal). 
Fonte: Elaborado pelo Acadêmico com o auxílio do software de Plano de Negócios SEBRAE-MG. 

 

 

Com os dados digitados no software pode-se gerar a Demonstração do 

Resultado do Exercício com base na margem de contribuição. É um resumo 

ordenado das receitas e despesas da empresa em determinado período, 

apresentada de forma dedutiva (vertical), ou seja, das receitas subtraem-se as 

despesas e, em seguida, indica-se o resultado (lucro ou prejuízo). Para a unidade-

caso, adotou-se o modelo simples para micro ou pequenas empresas, apenas para 

evidenciar o total de despesa deduzido da receita, apurando-se, assim, o lucro, 

apenas com os principais grupos. 

Logo após, apresenta-se alguns indicadores de avaliação, entre eles: Período 

de Payback: tempo necessário para o futuro empreendedor recuperar o dinheiro 
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aplicado em um novo negócio - Ponto de Equilíbrio: nível em que as entradas 

operacionais geradas por vendas igualam-se às saídas operacionais, decorrentes 

dos custos operacionais necessários para produzir elas num determinado período, 

ou seja, neste momento o resultado é nulo e a Taxa Interna de Retorno - taxa de 

desconto que iguala o valor presente das entradas de caixa ao investimento inicial 

referente a um projeto. A Figura 13 - Demonstrativo de Resultados e Indicadores de 

Viabilidade abaixo demonstra os resultados encontrados. 

 

 
 
Figura 13: Demonstrativo de Resultados e Indicadores de Viabilidade. 
Fonte: Elaborado pelo Acadêmico com o auxílio do software de Plano de Negócios SEBRAE-MG. 

 

Dessa forma, os resultados demonstram que os investimentos dos sócios na 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA., irão retornar em 

2 (dois) anos e 2 (dois) meses para uma rentabilidade de 20 pontos percentuais. 
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3.3 Considerações Acerca do Plano de Negócios 

 

 

O plano de negócios é uma ferramenta de gestão empresarial que auxilia os 

empreendedores na constituição e formalização de empresas novas, e também 

serve para auxiliar na ampliação de um empreendimento já existente, permite fazer 

várias simulações a respeito da viabilidade do negócio pretendido. Dessa forma o 

plano de negócios vem sendo de grande importância para a elaboração e 

implantação da Indústria e Comércio de Artefatos de Madeira, sendo que o mesmo 

permite principalmente, uma visão antecipada das condições do mercado em que as 

empresas atuam ou em que irão se estabelecer, para que possam tomar decisões 

mais objetivas e com riscos calculados, o que demonstra a importância da 

elaboração do plano. 

Podemos dizer também, que para o acadêmico, através da elaboração do 

plano de negócios, teve importância significativa. No decorrer da sua elaboração o 

acadêmico teve um aprendizado muito grande, onde este teve contato e adquiriu 

conhecimentos direcionados e relacionados às práticas gerenciais de empresas do 

ramo de artefatos de madeira, permitindo assim que o acadêmico se pusesse no 

lugar do empresário, onde este teve o gostinho de como é o dia-a-dia desses 

empresários na prática. Desta forma a busca pelas informações para compor o plano 

de negócios, permitiu que o acadêmico e seu sócio tenha visão de como é o 

ambiente em que pretende atuar como empresários, podendo dessa forma estar 

mais preparados para criar e manter seu empreendimento da melhor forma possível.     
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O problema de pesquisa do trabalho realizado buscou mostrar  quais as 

etapas de um plano de negócios para implantação de uma Indústria e Comércio de 

Artefatos de Madeira. Em atendimento ao objetivo geral, inicialmente foram definidos 

alguns objetivos específicos: Analisar o ambiente externo por meio de um roteiro de 

entrevistas; Elaborar plano de negócio para a Indústria e Comércio de Artefatos de 

Madeira, e Conhecer a viabilidade a partir do Software para o Plano de Negócios do 

SEBRAE – MG.  

A pesquisa realizada se mostrou extremamente positiva em vários aspectos. 

Tanto para a Universidade quanto para o acadêmico, trabalhou-se um tema que é 

bastante atual nos dias de hoje.  

Para a empresa, pode-se considerar que ela foi positiva também, pois através 

do plano mostrou-se a viabilidade do negócio de forma concreta, e possibilitou uma 

visão geral das principais práticas gerenciais de uma empresa. 
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6 APÊNDICES 
 

 
APÊNDICE 01 

(Roteiro de Entrevista) 
 

Data: ____/____/____ 
Local: ______________________________________________________________ 
Entrevistado: ________________________________________________________ 
Entrevistador: Anderson Rocinski dos Santos 
 
 
1)Quais seus principais fornecedores de matérias-primas? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
2) Qual o contexto mercadológico das vendas de artefatos de madeira? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
3) Em relação aos concorrentes. Qual sua percepção? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
4) Sobre os tributos. Sua empresa é enquadrada como ME? Qual alíquota? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
5) Qual sua missão e seus valores organizacionais? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
6) Os clientes procuram qualidade ou preço nos produtos. 
Qual sua percepção? Sua empresa possui SAC? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 02 
(Cálculos elaborados para o Plano de Negócios) 
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APÊNDICE 03 
(Plano de Negócios – SEBRAE/MG) 
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Antonio Carlos de Noves e Silva 
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__________________________________ 
Anderson Rocinski dos Santos 

Estagiário 

 

 

 

 
__________________________________ 

Prof. Antônio Carlos de Novaes e Silva 

Orientador de Campo 

 

 

 

 

__________________________________ 
Prof. Edemir Manoel dos Santos, M.Eng. 

Orientador de estágio 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
Prof. Eduardo Krieger da Silva, M. Sc. 

Responsável pelo Estágio Supervisionado 


