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01 - Introdução Ao Empreendedorismo 

Vamos aprender como ideias inovadoras e o desafio de assumir riscos 
estão ligados ao conceito de Empreendedorismo. 

História Do Empreendedorismo 

A história do empreendedorismo se 
confunde com a história do próprio homem, 
pois o comportamento empreendedor 
sempre existiu e foi esse comportamento 
que nos levou a criar, construir e evoluir ao 
longo do tempo.   
A palavra empreendedora vem do francês e 
significa “aquela pessoa que assume risco e 

começa algo novo”. 

Richard Cantillon E A Criação Do Termo 
Empreendedorismo  

A utilização do termo “empreendedorismo” foi usada pela primeira vez 
por Richard Cantillon, importante escritor e economista franco-irlandês 
do século XVII, considerado por muitos como um dos criadores do 
termo. 

Foi um dos primeiros a fazer a diferença entre o empreendedor (aquele 
que assume riscos) e o capitalista (aquele que fornecia o capital).  

Conceito Moderno De Empreendedorismo 

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001), 
“empreender” é: Decidir, realizar (tarefa difícil e trabalhosa); tentar 
(empreender uma travessia arriscada); pôr em execução; realizar 
(empreender pesquisas ou longas viagens).  

Empreendedorismo deixou de ser um 
termo exclusivamente ligado aos negócios e 
às empresas, passando a ser visto como um 
comportamento.  

O Empreendedorismo, como 
“comportamento”, pode estar associado a 
um negócio, a uma empresa, mas também 
pode estar associado a um projeto, a uma 
realização pessoal.  
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02 - Principais Tipos De Empreendedorismo 
O que era só empreendedorismo agora pode ser dividido em 
empreendedorismo de negócios, empreendedorismo social e 
intraempreendedorismo.  

Principais Tipos De Empreendedorismo 

O comportamento do empreendedor está direcionado a um negócio, a 
um projeto social ou a uma realização pessoal. 

Dependendo do alvo a ser atingido, receberá um nome diferente que 
pode ser: Empreendedorismo de Negócios, Social ou 
Intraempreendedorismo. 

Empreendedorismo De Negócios 

O “empreendedorismo de negócios” pode ser definido como o 
comportamento empreendedor vinculado a um negócio, a uma 
empresa, a um empreendimento.  

É quando você tem uma boa ideia e a 
transforma em um negócio lucrativo. 
Esse comportamento envolve 
planejamento, criatividade e inovação.  

Lembre-se: uma inovação nem 
sempre quer dizer a criação de um 
novo produto ou um novo serviço.  

Você pode oferecer ao mercado um 
mesmo produto ou serviço, só que de 
forma mais barata, mais rápida ou de 
melhor qualidade em relação aos seus 
concorrentes. 

Empreendedorismo Social 

O “empreendedorismo social” tem características semelhantes ao 
“empreendedorismo de negócios”. 

A diferença está na missão social, cujo objetivo final não é a geração 
de lucro, mas o impacto social. 

Empreendedores sociais são como empresários, utilizam as mesmas 
técnicas de planejamento, mas são motivados por objetivos sociais ao 
invés de benefícios materiais.  
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Se para o empreendedor de negócios o sucesso significa o crescimento 
da sua empresa (e dos seus lucros), para o empreendedor social o 
sucesso significa a transformação de uma realidade social, a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas que vivem naquele local.  

O empreendedorismo social surge em cenários problemáticos, de crise 
e desafios econômicos, sociais e ambientais. Ajuda a resolver situações 
que tenham a ver com moradia, saúde, educação, emprego, meio 
ambiente e direitos humanos.  

Intraempreendedorismo 

Surgiu quando grandes 
empresas começaram a 
identificar a necessidade de 
incentivar o empreendedorismo 
dentro dos seus departamentos. 

Pode ser definido como 
“empreender dentro das 
empresas”. Apresentar ideias, 
soluções, projetos e colocar 
essas ideias em ação.  

O intraempreendedorismo se 
aplica tanto ao funcionário da 
iniciativa privada quanto ao 
servidor público, por exemplo.  

Com o intraempreendedorismo, 
novas ideias e movimentos vão surgindo na empresa, mantendo a 
equipe e a companhia sempre um passo à frente dos concorrentes. 
Alinha a ideia de realização profissional à pessoal. 

03 – Características Do Empreendedor 
Para ser empreendedor, é necessário possuir e desenvolver algumas 
características importantes. 

O sucesso do empreendimento dependerá do perfil do empreendedor.  

Será que todo empreendedor é também um empresário?   

Diferenças Entre Empresário E Empreendedor 

Ter negócio próprio requer, antes de qualquer coisa, saber se o perfil 
é de empreendedor ou de empresário. 
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Empresário - No direito empresarial, empresário é o sujeito de direito 
que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada 
para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. 

Empresário é todo indivíduo que tem competência para perpetuar a 
empresa ou negócio. 

Empreendedor – é quem identifica oportunidades e gera riquezas a 
partir delas.  

No mundo do trabalho, aquele tipo de pessoa que é capaz de criar uma 
empresa ou um negócio a partir de uma simples ideia.  

Existem muitas empresas que possuem sócios onde um é 
empreendedor, e o outro empresário. Os dois são fundamentais, pois 
o empreendedor inicia o processo e o empresário mantém em 
funcionamento a empresa e a faz crescer, gerando assim a sua 
sustentabilidade. 

Há excelentes empreendedores e péssimos empresários ou vice-versa. 

O Que É Um Startup? 

Startup significa o ato de 
começar algo, normalmente 
relacionado com empresas que 
estão no início de suas 
atividades e que buscam 
explorar atividades inovadoras 
no mercado. 

Empresas startup são jovens e 
buscam a inovação em qualquer 
área ou ramo de atividade, 
procurando desenvolver um 
modelo de negócio rentável. 

Características Do Empreendedor 

Busca oportunidades e tem iniciativa:  

Faz as coisas antes de serem solicitadas ou de serem forçadas pelas 
circunstâncias.  

Age para expandir o negócio a novas áreas, produtos ou serviços.  

Aproveita oportunidades fora do comum para começar um negócio, 
obter financiamentos, equipamentos, terrenos, local de trabalho ou 
assistência.  
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Corre riscos calculados:  

Avalia alternativas e calcula riscos.  

Age para reduzir os riscos ou controlar os resultados.  

Coloca-se em situações que implicam desafios ou riscos moderados. 

Exige qualidade e eficiência: 

Encontra maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápidas ou mais 
baratas.  

Age de maneira a fazer coisas que satisfazem ou excedem padrões de 
excelência.  

Desenvolve ou utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho 
seja terminado a tempo ou que o trabalho atenda a padrões de 
qualidade previamente combinados.  

Persistência: 

Age diante de um obstáculo significativo.  

Age repetidamente ou muda de estratégia a fim de enfrentar um 
desafio ou superar um obstáculo.  

Assume responsabilidade pessoal pelo desempenho necessário para 
atingir metas e objetivos.  

Comprometimento:  

Faz um sacrifício pessoal ou despende um esforço extraordinário para 
completar uma tarefa.  

Colabora com os empregados ou se coloca no lugar deles se necessário, 
para terminar um trabalho.  

Esmera-se em manter os clientes satisfeitos, colocando em primeiro 
lugar a boa vontade a longo prazo e acima do lucro a curto prazo.  

Ética 

Ao optar pelo seu próprio negócio, o empreendedor deve agir de forma 
ética.  

Uma empresa que gera novos postos de trabalho também contribui 
para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estavam 
desempregadas. Mais pessoas trabalhando também significa mais 
clientes para o comércio local do município e assim por diante.  
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Mas se essa nova empresa causar poluição ambiental? E se os salários 
pagos aos trabalhadores incluírem descontos abusivos? E se a empresa 
sonegar impostos? Isso, com certeza, não é empreendedorismo.  

Vídeo sobre ética e empreendedorismo:  

https://www.youtube.com/watch?v=T58YJ_9u6DI 

04 – Pesquisa De Mercado  
Todas as decisões relacionadas a um novo empreendimento contêm 
incertezas. Por isso é necessário que haja uma pesquisa de mercado 
antes de iniciar a atividade.  

Planejamento 

Para a economia, Planejamento é um estabelecimento de metas, de 
objetivos a serem alcançados no futuro e dos caminhos escolhidos para 
chegar a esses objetivos.  

Pesquisa De Mercado 

Uma das ferramentas mais 
importantes que pode ser 
utilizada para auxiliar na 
tomada de decisão é a 
Pesquisa de Mercado.  

Procedimento utilizado em 
empresas para investigar 
as preferências de 
consumidores em relação a 
produtos, marcas, 
publicidade e serviços.  

Pesquisa de mercado 
compreende o conjunto de 

todas as ações desenvolvidas pelo empreendedor no sentido de obter 
informações sobre o mercado (consumidores, concorrentes, 
fornecedores, análise de conjuntura, localização, etc.) no qual atua 
e/ou pretende atuar.  

Pode avaliar: 

a) Perfil do consumidor, necessidades e desejos. Definir o público-
alvo. 
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 Ao lançar um produto no mercado, a empresa deve saber 
quem será o público-alvo. Esse conhecimento é fundamental 
porque nós sabemos que os produtos existem para, em 
primeiro lugar, satisfazer às necessidades dos clientes. 

 A recomendação é fazer uso do cadastro de clientes para 
entendê-los melhor. Esse cadastro deve conter nome, 
telefones, e-mails, endereço, sexo, profissão, faixa etária e, 
principalmente, o que compram, por que compram e com 
qual frequência. 

b) Estudo da embalagem: cor, tamanho, aceitação, tipo de 
material, formato.  

c) Estudo da imagem de marca: o que os clientes internos e 
externos acham da marca. 

d) Estudo do produto: novas utilidades para produtos, novos 
produtos, decisão de abandono de produtos. 

e) Estudo do preço de venda: quanto cobram os concorrentes, 
qual a margem.    

f) Estudo da concorrência: quem são os seus concorrentes diretos, 
quais os seus pontos fortes e fracos.  

g) Estudo dos fornecedores: quem são, qual o seu público-alvo, 
qual a sua política de atuação.  

 O objetivo é possibilitar ao empreendedor a avaliação 
comparativa de seus potenciais fornecedores e, a partir de 
certos critérios, definir a classificação deles para orientar o 
processo de compras ou, se for o caso, de terceirização das 
atividades. 

h) Localização do empreendimento: fluxo de pessoas e de 
veículos, proximidade de clientes em potencial e/ou 
concorrentes, facilidade de acesso.  

Em resumo, Pesquisa de Mercado é uma forma de coletar informações 
importantes que auxiliem uma empresa a tomar decisões mais seguras 
e acertadas. 

Os dados podem incluir características comportamentais, hábitos de 
consumo, bem como levantamentos de BENCHMARKING (processo de 
busca das melhores práticas que conduzem a um desempenho superior 
ou Processo de comparação do desempenho entre duas ou mais 
empresas). 
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Essas informações podem ser obtidas de duas maneiras diferentes: 

 Pesquisa primária ou de 
campo: quando a pesquisa de 
mercado é realizada pela própria 
empresa que fará uso dos dados ou 
por algum profissional contratado 
para essa finalidade; 

 Pesquisa secundária ou 
documental: quando os dados são 
coletados e/ou analisados por 
terceiros (profissional ou empresa 
especializada). Inclui-se aqui também os relatórios, artigos e 
guias disponibilizados publicamente por outras companhias. 

05 - Planejando Para O Sucesso 
Independentemente do tamanho e do tipo de empresa que você quer 
abrir, alguns passos são necessários para se ter sucesso no negócio. 

Passos Para Se Ter Sucesso: 

1. Definir qual é o negócio 

 Busque informações no mercado e identifique que 
oportunidades são viáveis. 

 A escolha da área onde se quer atuar precisa combinar com 
suas características pessoais e as tarefas que desenvolve 
com mais habilidade. 
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2. Gostar do que faz 

 Ninguém vai para frente sem paixão pela atividade que 
exerce.  

 Pesquise o mercado antes de começar, conheça bem o ramo 
em que pretende investir.  

 Estude a concorrência, leia artigos de especialistas, faça 
cursos, vá a eventos e feiras. 

3. Saber se é viável 

 Ver se o negócio que pretende abrir é viável 

 Analisar a viabilidade do negócio. 

4. Ter um plano de negócios 

 Trace seu plano de negócios para os primeiros doze meses 
de operação.  

 Não esqueça de três pontos importantes: autoavaliação, a 
razão de existir o negócio e a viabilidade econômico-
financeira.  

 Levantar o investimento inicial: Saiba quanto irá gastar na 
abertura e quais serão os custos fixos mensais.  

Custos Fixos – O Que São? 

Despesas ou Custos fixos são aqueles que não sofrem 
alteração de valor em caso de aumento ou diminuição 
da produção.  

Independem do nível de atividade, conhecidos 
também como custos de estrutura. 

Exemplos: 

 Limpeza e Conservação 

 Aluguéis de Equipamentos e Instalações 

 Salários da Administração 

 Segurança e Vigilância 

Possíveis variações na produção não irão afetar os gastos acima, que 
já estão com seus valores fixados.  

Por isso chamamos de custos fixos. 
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Custos Variáveis 

São aqueles que variam de acordo com o nível de produção ou 
atividades. Seus valores dependem diretamente do volume produzido 
ou volume de vendas efetivado num determinado período. 

Exemplos: 

 Matérias-Primas 

 Comissões de Vendas 

 Insumos produtivos (Água, Energia) 

CUSTO TOTAL 

São os custos fixos mais os custos variáveis. 

5. Encontrar o lugar 

 O bom lugar para sua empresa ficar é onde seu cliente está.  

 Entretanto, outras análises devem ser feitas a depender do 
negócio que se pretende abrir, como facilidade de acesso, 
valores dos imóveis e proximidade com seus fornecedores.  

6. Ter ou não ter sócios 

 É bom avaliar se você está disposto a encarar o desafio sozinho.  

 Um sócio ajuda a levantar o dinheiro necessário para o 
investimento inicial. E as especialidades de cada um podem ser 
complementares. 

06 – Plano De Negócios 
O plano de negócios é comparado a um 
mapa de percurso do empreendedor. 
Ajuda a organizar as ideias para tomar a 
direção certa no negócio.  

Para que uma viagem aconteça, é 
necessário escolher o local a ser visitado, 
decidir o tempo da viagem, quanto 
dinheiro levar, comprar passagens, 
reservar hotel, arrumar as malas, entre 
tantas outras coisas. 

Se, para uma simples viagem, 
precisamos fazer tudo isso, imagine quando queremos abrir um 
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negócio. E empreender, muitas vezes, é uma viagem para um lugar 
desconhecido. 

Para você organizar suas ideias é que foi criado o PLANO DE 
NEGÓCIOS. O plano de negócios será o seu mapa de percurso. 

Um plano de negócios é um documento que descreve por escrito os 
objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para que 
esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas.  

Roteiro De Um Plano De Negócios 

1. Sumário executivo;  

2. Análise de mercado;  

3. Plano de marketing;  

4. Plano operacional;  

5. Plano financeiro.  

1) Sumário Executivo 

É um resumo do PLANO DE NEGÓCIOS.  

Não se trata de uma introdução ou justificativa, mas sim de um 
sumário contendo seus pontos mais importantes.  

Nele irá constar: 

 Resumo dos principais pontos do plano de negócio; 

 Dados dos empreendedores, experiência profissional e 
atribuições; 

 Dados do empreendimento; 

 Missão da empresa; 

 Setores de atividades; 

 Forma jurídica; 

 Enquadramento tributário; 

 Capital social; 

 Fonte de recursos.  

O sumário executivo é um extrato competente do Plano de Negócios.  

Qual a área de negócios, qual o produto ou serviço, qual o mercado e 
que fatia desse mercado queremos obter? Qual o investimento 
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necessário, em quanto tempo vamos recuperar o dinheiro investido e 
qual o rendimento que vamos ter de nosso investimento em um prazo 
estabelecido?  

(deve ser feito por último, apesar de ser visto primeiro)    

2) Análise De Mercado 

Estudo dos clientes, fornecedores e concorrentes. 

Crie uma agenda de trabalho; conhecer o mercado é uma das tarefas 
mais importantes para a elaboração do plano de negócio.  

3) Plano De Marketing 

Descrever os principais itens que serão fabricados, vendidos ou os 
serviços que serão prestados.  
Inclui todas as estratégias de comunicação ativa direcionadas ao seu 
público alvo sobre os possíveis atributos e benefícios do seu produto 
ou serviço.  

4) Plano Operacional 

 Layout ou arranjo físico 

 Capacidade produtiva e comercial 

 Processos operacionais 

 Necessidade de pessoal. 

5) Plano Financeiro 

Determinar o total de recursos a ser investido para que a empresa comece a 
funcionar. 

07 – Identificando Uma Oportunidade De Negócio 
Diferente do que muita gente pensa, uma ideia 
não significa uma oportunidade de negócio. Uma 
ideia só se transforma em oportunidade quando 
seu propósito vai ao encontro de uma necessidade 
de mercado. 

Identificar uma oportunidade de negócio não é 
uma tarefa fácil.  

Saber como identificar oportunidades de 
negócios é o primeiro passo para quem deseja montar um negócio 
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próprio ou então expandir um já existente. O problema é que a maioria 
dos empreendedores não conseguem enxergar essas oportunidades. 

Uma boa ideia é uma condição necessária, mas não suficiente, para se 
lançar à criação de um novo empreendimento.  

É necessário que seu propósito vá ao encontro de uma necessidade do 
mercado. 

Há um método para saber identificar boas oportunidades de negócios? 

Há rotinas e procedimentos que vão permitir a você ver com mais 
clareza quando boas oportunidades de negócios surgirem na sua frente 
ou quando você estiver em seus momentos criativos, buscando por 
uma. 

Dicas: 

Dica 1: Inverter o caminho 
seguido pela maioria dos 
empreendedores e pegar o 
mercado todo de surpresa. 

Uma boa ideia é ao invés de 
desenvolver um produto ou serviço 
e depois tentar criar um mercado 
para ele, como a maioria dos 
empreendedores faz, ir justamente 
na direção contrária.  

Essa é uma das sacadas da estratégia para criação de Oceanos Azuis. 

Analise o mercado e tente identificar que tipo de produto ou serviço 
apresenta uma boa demanda, mas não está disponível.  

Dica 2: Atualize ou agregue valor a um 
produto existente 

Tente identificar um produto ou serviço o 
qual você possa atualizar e agregar valor a 
ele.  

Não existe nada que não esteja tão bom que 
não possa ser melhorado. No Brasil esse é 
um caminho bastante promissor e um ótimo 
ponto de partida para se iniciar um negócio 
de sucesso. 

 



20 Empreendedorismo V4 

Dica 3: Agregue funções a um ou mais produtos 

Identificar oportunidades de negócios é juntar coisas já existentes. 
Itens à venda no mercado que você acha que precisariam estar juntos 
ou que são usados como um só.  

Por exemplo, telefones celulares agora têm câmeras e até mesmo se 
transformam em scanners. 

Tornar a vida dos seus clientes mais fácil, criando um 2 em 1 ou 3 em 
1 ou um dispositivo combinado.  

Dica 4: Reinvente o negócio em outra área 

Uma das dicas de como identificar 
oportunidades de negócios é 
reinventar algo que já está dando 
certo. Se você já tem um negócio ou 
você vê algo que faz muito sucesso em 
determinado mercado, recrie esse 
negócio em uma outra área em que 
ele, ou seu conceito, ainda não existe. 

Dica 5: Satisfaça uma demanda 

Encontre demandas não atendidas plenamente. Você já viu algo que 
está vendendo, mas há sempre escassez de oferta, porque o produtor 
não pode atender a demanda? Se for esse o caso, então por que não 
produzir em massa um produto? 

Dica 6 : Foque em um nicho de mercado 

Tente se concentrar em um determinado segmento ou em 
determinados produtos e seja especialista nisso. 

Você pode começar uma loja que vende apenas massas frescas ou 
baterias para carro. Os clientes tendem a preferir lojas especializadas 
para suas necessidades, uma vez que isso significaria que eles estão 
comprando de um vendedor confiável e experiente. 

Nos negócios, devemos ter a mente aberta e sermos determinados em 
relação ao que queremos fazer. Ao mesmo tempo, precisamos ter a 
mente aberta para que possamos maximizar o crescimento através de 
oportunidades que veremos no mercado. 

Link do vídeo sobre A Estratégia do Oceano azul:  

https://www.youtube.com/watch?v=ST-CrCmX8Dc 
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08 – Passos Para Abertura De Uma Empresa 

Muitas vezes, o empreendedor já está convicto em sua decisão de 
montar seu próprio negócio, mas não sabe como dar o primeiro passo. 
Não tem ideia de que etapas deve cumprir até que sua empresa esteja 
formalizada e ele possa ter seu CNPJ. É aí que surge a necessidade de 
saber um passo a passo de como abrir uma empresa. 

1 - Consulta E Viabilização  

Antes de abrir sua empresa é preciso se informar. 

Faça uma pesquisa sobre a existência de empresas constituídas com 
nomes idênticos ou semelhantes ao pesquisado. 

Essa etapa é obrigatória e deve ser feita no site da Junta Comercial. 

Tipos de nomes empresariais: 

Firma ou Razão Social: nome do empresário individual ou dos sócios 
da empresa; 

Razão Social é o nome de registro da sua empresa. Também conhecido 
como Firma Empresarial é o nome dado à pessoa jurídica, que consta 
em documentos legais, contratos e escrituras. Além de representar o 
nascimento de uma empresa na Junta Comercial ou no Cartório 
correspondente à sua sede, também serve para demonstrar a 
constituição legal da empresa e para ser usado em termos formais. 

Nome fantasia: também conhecido como Nome de Fachada ou Marca 
Empresarial, é o nome popular de uma empresa e pode ou não ser 
igual à sua razão social. Geralmente é o nome que serve para a 
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divulgação de determinada empresa, visando o maior aproveitamento 
da sua marca e da estratégia de marketing e vendas. 

O registro do nome fantasia deve ser feito junto ao órgão de marcas e 
patentes, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). O INPI 
dá direito à utilização do nome da marca/produto ao registro que for 
primeiro efetuado. Esse registro não é obrigatório, mas, uma vez feito, 
passa a ser considerado uma marca registrada. Essa marca começa 
então a apresentar o símbolo ® e a empresa a que se refere passa a 
ser sua dona absoluta. 

2 - Registro legal da empresa na Junta Comercial ou 
Cartório 

O registro legal de uma empresa é 
tirado na Junta Comercial do estado 
ou no Cartório de Registro de 
Pessoa Jurídica. Para as pessoas 
jurídicas, esse passo é equivalente 
à obtenção da Certidão de 
Nascimento de uma pessoa física. A 
partir desse registro, a empresa 
existe oficialmente - o que não 
significa que ela possa começar a 
operar. 

Para fazer o registro é preciso apresentar uma série de documentos e 
formulários que podem variar de um estado para o outro. Os mais 
comuns são: 

 Contrato Social; 

 Documentos pessoais de cada sócio (no caso de uma 
sociedade). 

Contrato Social é a peça mais importante do início da empresa, e nele 
devem estar definidos claramente os seguintes itens: 

 Interesse das partes; 

 Objetivo da empresa; 

 Descrição do aspecto societário e a maneira de integralização 
das cotas. 

Para ser válido, o Contrato Social deverá ter o visto de um 
advogado. As microempresas e empresas de pequeno porte são 
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dispensadas da assinatura do advogado, conforme prevê o Estatuto da 
Micro e Pequena Empresa. 

Não se esqueça de ter um contador e um 
advogado de confiança – será preciso para 
auxiliar você nas questões burocráticas e 
legais. 

Registrada a empresa, será entregue ao 
seu proprietário o NIRE (Número de 
Identificação do Registro de Empresa) que 
é uma etiqueta ou um carimbo, feito pela 
Junta Comercial ou Cartório, contendo um 
número que é fixado no ato constitutivo.  

3 - Obtenha O CNPJ 

Com o NIRE em mãos, chega a hora de registrar a empresa como 
contribuinte, ou seja, de obter o CNPJ. O registro do CNPJ é feito 
exclusivamente pela internet, no site da Receita Federal. 

4 - Faça A Inscrição Estadual Ou Municipal 

Inscrição estadual: Produção e comércio de bens; 

Inscrição municipal: Serviços. 

5 - Alvará Do Corpo De Bombeiros 

Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – APPCI, liberado 
pelos Bombeiros Militares do Estado. 

6 - Alvará De Funcionamento Junto À Prefeitura 

Alvará de Funcionamento e Localização para todas as empresas, além 
de licenças especiais. 

7 - Cadastro Junto Ao INSS 

Cadastro necessário para o recolhimento do INSS independente de ter 
funcionários ou não. 

TUDO PRONTO! ENTÃO, MÃOS À OBRA!  
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09 – Motivação Ao empreendedor 
Para não se deixar levar pelo 
pessimismo das imprevisões 
e dificuldades do dia a dia, o 
empreendedor precisa manter-se 
motivado sempre a lutar pelos seus 
objetivos.  

Empreender pode ser comparado a 
uma estrada cheia de curvas: às 
vezes estamos numa direção e 
precisamos tomar outro rumo.  

E essas mudanças podem levar o empreendedor a desanimar ou deixar 
de ter a mesma empolgação do início. 

É aí que entra a motivação. Mas o que é motivação?  Qual é a 
importância dela no empreendedorismo? 

Para a psicologia, motivação refere-se à condição do organismo que 
influencia a direção do comportamento. Por outras palavras, é o 
impulso interno que leva à ação. Assim, a principal questão da 
motivação é o porquê do indivíduo se comportar de determinada 
maneira.  

Para se alcançar um objetivo na vida, 
tanto profissional quanto pessoal, é 
fundamental ter a motivação que faça 
com que não se desista, mesmo com 
todas as dificuldades que aparecerão no 
caminho.  

Uma pessoa motivada é aquela que 
busca agir em prol de atingir algum 
objetivo específico.  

Há fatores externos que impulsionam 
essa motivação, como o incentivo da 

família, a condição socioeconômica, o acesso a oportunidades, entre 
outros. Entretanto, achar que apenas esses fatores são responsáveis 
pelo seu desenvolvimento é um engano fatal para quem quer crescer 
na profissão. O principal motivador da sua causa tem que ser você 
mesmo. 



Empreendedorismo V4 25 

Todo novo empreendimento é iniciado por algum motivo, seja ele 
individual ou coletivo, que faz com que os empreendedores direcionem 
esforços pessoais e financeiros para a concretização do negócio. 

Há dois motivos principais que levam alguém a empreender: 

Os empreendedores por necessidade são aqueles que iniciam um 
empreendimento por não possuírem ou não visualizarem melhores 
opções de trabalho e, então, abrem um negócio a fim de gerar renda 
para si e para suas famílias. Podemos perceber que este tipo de 
empreendedor é mais comum nos países em desenvolvimento ou que 
estejam passando por crises econômicas – como é o caso do Brasil –, 
onde as dificuldades de inserção no mercado de trabalho levam as 
pessoas a buscarem alternativas de ocupação. 

Por outro lado, estão os empreendedores por oportunidade, que 
optam por iniciar um negócio ou investir em algo já existente, mesmo 
quando possuem alternativas de emprego e renda. Esse tipo de 
motivação leva o profissional a planejar algo que seja oportuno para o 
mercado, que estimule o desenvolvimento local ou regional, que 
melhore as condições sociais das pessoas ou que promova a cultura de 
uma região. 

Não importa o motivo que o levou a empreender, você precisará 
enfrentar os desafios que surgirem. Se estiver motivado, conseguirá 
superar e seguir adiante. 

strong 

1) Definir metas 

Você criou sua empresa com objetivos específicos em mente, objetivos 
que deseja atingir. 

É crucial que você anote suas razões para se 
tornar um empreendedor em primeiro lugar. 

Leia sempre que sentir que perdeu a 
motivação. Algumas das razões pelas quais 
você escolheu se tornar um empreendedor 
podem ser: 

 Você quer ser seu próprio chefe; 
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 Você quer criar seus próprios projetos; 

 Você quer a oportunidade de desenvolver um negócio pelo qual 
seja apaixonado; 

 Você quer ser capaz de escolher seu salário. 

2) Concentrar em histórias de sucesso. Pense positivo e seja 
otimista.  

A pessoa motivada é otimista e consegue ver na crise várias 
oportunidades.  

3) Criar uma rotina   

Os alvos ficam mais fáceis de serem atingidos quando sabemos o 
caminho a tomar. Planeje o que fazer a cada dia e se esforce a cumprir 
o planejado.  

4) Ter objetivos de negócios 

Tente fazer com que 3/4 dos seus objetivos sejam relacionados aos 
negócios e 1/4 seja pessoal. Isso ajudará você a se manter focado e 
organizado. 

Alguns exemplos de objetivos de negócios podem ser: 

 Entrar em contato com potenciais investidores; 

 Planejar uma estratégia de mídia social; 

 Visitar alguns clientes. 

5) Envolver-se em atividades motivadoras 

Você não precisa estar sempre focado apenas no seu trabalho. Ceder 
em outras atividades que você acha motivacional também pode 
impulsionar seu sucesso empresarial. Visite feiras, seminários, 
simpósios e relacione-se com pessoas que também são motivadas 
pelos negócios. 

Agindo com motivação os desafios serão vistos de uma forma bem 
menores e o sucesso será alcançado.   
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10 – Ferramentas Úteis Para O Empreendedor 
O Empreendedor precisa de 
ferramentas que o ajudem a otimizar 
seu tempo e recursos. 

Começar um novo negócio envolve 
risco, dúvidas e muitas incertezas. A 
maioria dos novos empreendedores 
precisa de algum tipo de ajuda neste 
estágio. Sem conhecimentos em 
gestão e administração, o negócio pode 
não sobreviver nem aos primeiros 
meses. 

Para evitar este caminho, é importante 
buscar capacitação e aproveitar ferramentas disponíveis que podem 
ser úteis em vários estágios da empresa.  

Vamos Falar Sobre O MEI 

MEI significa Microeemprendedor Individual, ou seja, um 
profissional autônomo. Quando você se cadastra como 
um, você passa a ter CNPJ, ou seja, tem facilidades com 
a abertura de conta bancária, no pedido de empréstimos 
e na emissão de notas fiscais, além de ter obrigações e 
direitos de uma pessoa jurídica.  

Para ser MEI é Necessário: 

- Faturar até R$ 81.000,00 por ano ou R$6.750,00 por 
mês; (dados de 2019) 

- Não ter participação em outra empresa como sócio ou 
titular; 

- Ter no máximo um empregado contratado que receba o 
salário mínimo ou piso da categoria. 

MAT – Metas, Ações e Tarefas 

Microempreendedores individuais (MEI) são o público dessa 
ferramenta, que funciona como um plano de negócio simplificado. 

Sua aplicação é bastante simples e os dados sobre a empresa devem 
ser divididos em três partes: metas, ações e tarefas.  
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Exemplo De MAT  

MAT DETALHES 
Metas Venda bruta de R$ 5 mil/mês com salgadinhos 
 
Ações 

Venda de R$ 2 mil/mês para bufês da região 
Venda de R$ 2 mil/mês para festas particulares 
Venda de R$ 2 mil para cantinas de escolas 

 
 
 
 
 
 
 
Tarefas 

 Venda de R$ 2 mil/mês para bufês da região: 
- Mapear quais são os bufês da região 
- Analisar os detalhes de cada bufê 
- Fechar parceria com dois bufês que comprem 

 Venda de R$ 2 mil/mês para festas 
particulares: 

- Mapear os condomínios da região 
- Distribuir panfletos para os porteiros 
- Ser contratado em 4 festas (500 
salgados/festa) 

 Venda de R$ 2 mil/mês para cantinas de 
escolas: 

- Mapear as escolas e suas cantinas da região 
- Analisar o perfil da escola, alunos e pais 
- Marcar reunião com o responsável da cantina 

2) Análise De 360° Da Oportunidade De Negócio 

Indicado para empreendedores de 
primeira viagem.  

Serve para que o empreendedor 
avalie qual das suas ideias tem a 
melhor oportunidade de negócio.  

Guia o empreendedor em suas 
reflexões pessoais e análises dos 
aspectos internos e externos de um 
negócio. 

Como usar: Para iniciar a análise da 
oportunidade é preciso escolher que 
ideia será avaliada. Se tiver mais de 
uma ideia (o que é bem provável), será necessário repetir a análise 
para cada uma delas.  
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A Análise da Oportunidade é feita em duas etapas:  

Aspectos Externos 

A primeira avalia o aspecto externo da ideia, ou seja, 
sua relação com o mercado. A segunda leva em 
conta o aspecto interno, ou seja, a relação da ideia 
com o seu perfil empreendedor. A melhor 
oportunidade será aquela que conseguir as maiores 
notas nas duas etapas. 

A análise dos aspectos externos implica a avaliação 
de quatro critérios básicos a respeito da avaliação de 
uma oportunidade de negócio. 

Assim, o problema que a sua ideia resolve tem:  

1. Benefício claro para o cliente?  

2. Tamanho de mercado adequado?  

3. Potencial de lucratividade e rentabilidade?  

4. Diferenciação/inovação?  

Aspectos internos 

A ideia escolhida precisa ser avaliada de acordo com critérios pessoais 
a seguir. O problema que a sua ideia resolve:  

1. Representa uma de suas paixões pessoais? 
Alguém que venda sapatos deve gostar do 
benefício do sapato e não apenas do sapato 
em si.  

2. Caracteriza um desafio intelectual que o 
motivará agora e a médio/longo prazo? 
Entende e gosta de saber que sempre 
precisará aprender mais sobre o problema 
que resolve?  

3. Tem um mercado consumidor amplo? 
Grande o suficiente para atender seu 
desejo de impacto por meio do seu 
negócio? 

Com a aplicação das ferramentas consideradas o sucesso será 
garantido! 
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11 – Marketing No Empreendedorismo 
O marketing aplicado corretamente na empresa promove o sucesso do 
negócio. 

A melhor maneira de impulsionar um negócio é ser notado pelo cliente 
e reafirmando que a sua qualidade é melhor que a do concorrente.  

O marketing direciona o desenvolvimento do empreendedor no 
mercado, possibilitando aumento de vendas, captação de clientes, 
desenvolvimento estratégico de comunicação, entre outros 
posicionamentos favoráveis.  

Assim como a gestão administrativa, a gestão do marketing deve ser 
praticada regularmente e atualizada sempre, pois auxilia o 
empreendedor a se adaptar às constantes mudanças de cenário, 
identificar tendências e, com isso, criar vantagens competitivas. 

O Que É Marketing? 

 “Marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e 
entregar valor para satisfazer as necessidades de um 
mercado-alvo com lucro. Marketing identifica 
necessidades e desejos não realizados. Ele define, mede 
e quantifica o tamanho do mercado identificado e o 
potencial de lucro”. 
Philip Kotler (conhecido como “o pai do Marketing”) 

O marketing direciona o desenvolvimento do empreendedor no 
mercado, possibilitando aumento de vendas, captação de clientes, 
desenvolvimento estratégico de comunicação, entre outros 
posicionamentos favoráveis.  
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O mercado é composto por desejos e necessidades, cada um deles 
pode ser alcançado pelos consumidores.  

Um dos objetivos do Marketing é identificar e oferecer o que o mercado 
deseja.  

4 P’S DO MARKETING 

 Produto; 

 Preço; 

 Praça; 

 Promoção. 

 

Produto 

Algo que satisfaz as necessidades e os desejos dos consumidores. 

Marca 

Uma das formas pela qual a empresa se comunica com seus 
consumidores. 

Funções Das Marcas 

 Identificar produtos; 

 Permitir segmentação de mercado; 

 Possibilitar comparação de produtos e preços; 
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 Proteger o produto contra imitações; 

 Boas marcas podem gerar lealdade; 

 Marcas famosas podem permitir margens maiores. 

Preço 

Dá valor ao produto a ser vendido. 

Praça 

É o local utilizado para que o negócio seja desenvolvido. 

Promoção 

Estratégia de marketing a ser utilizada para que seu produto fique 
conhecido. 

12 – Gestão Estratégica 
A administração pode ser aplicada tanto em grandes negócios quanto 
em pequenas ou médias empresas, ajudando a alavancar seu 
crescimento e sua competitividade. 

As micro e pequenas empresas brasileiras enfrentam um grande 
desafio no mercado contemporâneo, o de sobreviver. 

É necessário entender a importância do conhecimento em gestão 
estratégica de negócios para a sobrevivência dessas empresas.  
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Gestão Estratégica 

É a administração da empresa que está sempre verificando sua razão 
de existir no mercado, como vai operar e aonde quer chegar em 
determinados prazos.  

É um grande desafio conduzir uma empresa em ambientes dinâmicos, 
que se modificam constantemente nos aspectos políticos, econômicos, 
setoriais e tecnológicos.  

O administrador se desafia a conduzir a empresa estrategicamente, 
garantindo sua sobrevivência e buscando o sucesso em seus 
resultados. 

Para elaborar as estratégias empresariais, é importante seguir um 
roteiro, organizar o pensamento de forma estratégica, orientando a 
empresa rumo ao futuro.  
Para isso, é utilizada a técnica de Planejamento Estratégico.  

No planejamento estratégico o empresário e os administradores 
analisam o cenário onde atuam, identificam suas crenças e valores 
para atuação no mercado, estabelecendo a missão da empresa, sua 
razão de existir no mercado, o que vai entregar e como será 
reconhecida em determinado prazo. 
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Alternativas Estratégicas 

Estratégias de Crescimento: estratégia 
empresarial para aumentar os lucros, as 
vendas, ou a participação do mercado, 
aumentando o valor da empresa. Ex.: 
Abrir nova unidade de negócio. 

Estratégias de estabilidade: quando 
há operações em diversos setores, a 
empresa pode querer concentrar suas 
operações e seus esforços administrativos 
nos negócios já existentes, sem aumentar 
suas atividades. 

Estratégias de redução: quando os 
resultados estão abaixo do esperado, ou a sobrevivência está 
desafiadora, a redução pode ser uma estratégia de melhoria da 
situação negativa, podendo ser, de reviravolta (mudanças para 
melhoria); desinvestimento (vender ações da empresa ou uma de 
suas unidades, por exemplo) e liquidação (encerrar o negócio e 
vender seus ativos), se for o caso. 

13 - Liderança 
Conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessárias ao líder empreendedor. 

Líder é aquele que exerce influência em 
outras pessoas. 

Líder é aquele que consegue motivar e 
extrair o melhor  

da sua equipe.  

Liderança Autocrática 

A liderança autocrática é um tipo de liderança que se caracteriza pelo 
controle de um indivíduo, o líder, sobre todas as decisões e por poucas 
consultas às opiniões dos membros da equipe, os subordinados.  

Habitualmente, os líderes autocráticos fazem escolhas com base nas 
suas próprias ideias e julgamentos e raramente aceitam conselhos dos 
seguidores.  
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A liderança autocrática envolve controle absoluto e autoritarismo sobre 
o grupo. 

Liderança Democrática 

Busca distribuir as responsabilidades entre todos os membros da 
equipe, capacitando-os e contando com a participação de todos na 
tomada de decisão.  

As empresas que optam por esse perfil de liderança vivem como em 
uma democracia, em que há um representante, que é o líder, mas 
todos têm liberdade para opinar.  
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Liderança Liberal 

Permite que os indivíduos detenham a liberdade na execução dos seus 
projetos, já que o líder é visto como facilitador do processo, sendo o 
responsável por transmitir as informações e estimular a criatividade 
dos membros. 

 

Consequências Da Má Liderança 

 Desmotivação da Equipe; 

 Baixa produtividade; 

 Ambiente de trabalho ruim; 

 Absenteísmo alto (Faltas, atrasos); 

 Ações trabalhistas; 

 Comprometimento dos resultados; 

 Prejuízos à imagem da empresa;  

 Prejuízos financeiros etc. 

Boa Liderança – Humildade - Atitude  

Saber reconhecer os próprios erros e se dispor a aprender são 
qualidades valiosas para um bom líder. 

Sugestão de leitura: O MONGE E O EXECUTIVO 

Veja mais no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Uz3jcUol2P4 
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14 – Controle Financeiro 
Um controle adequado das finanças permite 
que o negócio cresça e se desenvolva. 

Fazer o controle financeiro da empresa é uma 
das atividades mais básicas para alcançar o 
sucesso do negócio. Porém, o empreendedor 
nem sempre é bem-sucedido ao fazer a gestão 
do seu negócio. 

Além de toda a empolgação e desafios que o 
empreendedor encontra ao chegar no mundo 
dos negócios, existem alguns termos 
sobre controle financeiro que ele precisa 
aprender.  

1) Contas a pagar: são as despesas que a sua empresa tem para 
quitar, como pagar fornecedores e funcionários, por exemplo. 

2) Contas a receber: são os recebimentos ainda não pagos, 
aquilo que o cliente precisa pagar para você. 

3) Capital de giro: são recursos que servem para manter a 
empresa em épocas difíceis, quando não há entrada de dinheiro 
suficiente para cobrir as despesas.  

4) Capital social: é o montante de dinheiro necessário para abrir 
uma empresa ou quanto dinheiro foi investido para criar o 
negócio. 

5) Controle de estoque: é o monitoramento da quantidade de 
produtos que estão guardados esperando para serem 
comprados. Fazer a gestão de estoque é importante, porque 
assim você sabe quanto tempo tem antes do reabastecimento. 

6) Faturamento: é o valor que a empresa recebeu com todas as 
vendas somadas em um determinado período. Faturamento 
anual, por exemplo, é a soma das vendas durante um ano. 

7) Fluxo de caixa: é um mecanismo de controle das entradas e 
saídas de dinheiro, ou seja, das despesas e receitas da 
empresa.  

8) Margem de lucro: é a porcentagem calculada sobre o valor de 
um produto ou serviço, depois de descontadas as despesas para 
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produzi-lo. Basicamente, a margem de lucro é quanto por cento 
a empresa lucra com as vendas. 

Exemplo: 

 

Margem de Lucro = Lucro/Receita x 100 

9) Pró-labore: é uma espécie de remuneração fixa paga ao dono 
da empresa, como se fosse um salário por suas horas de 
trabalho na administração do negócio. O empresário, portanto, 
pode ter o lucro do mês, mais uma remuneração mensal – o 
pró-labore. 

10) Receita: é um valor que entra no caixa da empresa pela venda 
de um produto ou serviço. 

15 - Negociação 
Os empreendedores passam boa parte do dia negociando e ter essa 
habilidade é fundamental. 

Seja uma pequena conversa com a equipe ou a negociação de preço 
com um comprador, as pequenas empresas costumam subestimar a 
importância de se preparar antes de negociar. 

Dicas para não perder uma boa negociação: 

1) Prepare-se 

 O empreendedor deve estar por dentro de tudo que 
acontece para se preparar para negociações. Antes de 
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entrar em uma mesa de negociação, é importante ter muito 
claro onde você está e aonde quer chegar. Descubra as 
intenções e alternativas do outro lado. 

2) Pense em alternativas e não aceite tudo 

 Tenha alternativas em mente e pense em vários cenários 
antes de começar a negociar. Controlar a ansiedade e seguir 
etapas durante a negociação também ajudam a um 
resultado melhor. Se você ceder em tudo, pode sair 
prejudicado.  

3) Controle o nervosismo 

 A emoção na mesa de negociação pode ser um mau negócio.  

 Por isso, controle o nervosismo na hora de lidar com o 
interlocutor e não tenha medo do conflito. Uma dica é ficar 
atento aos gestos para não denunciar o nervosismo. 

4) Faça perguntas 

 Entenda como o cliente pensa. Faça perguntas sobre a 
finalidade daquele produto e o que ele quer alcançar com a 
negociação. Isso será importante para oferecer o melhor 
produto ou serviço de uma maneira que o comprador sinta-
se muito mais atendido do que explorado. 

5) Entenda a necessidade 

 Com as perguntas feitas, é preciso entender a necessidade 
que levou o cliente até a negociação. O empreendedor 
precisa ativar a necessidade, de acordo com o caminho que 
quer que o outro tome. É comum fazer sugestões para ativar 
novas necessidades e depois apresentar soluções.  

6) Sugira a solução 

 O negociador mais habilidoso entende porque a pessoa está 
disposta a entrar no embate, trabalha em cima dos motivos, 
argumenta e só então convida para a decisão.  

7) Aprenda a perder e a lidar com conflitos 

 Se você tem medo do conflito, terá problemas ao negociar. 
Nem sempre todos saem ganhando em negociação. Mas é 
importante procurar sempre um acordo vantajoso para as 
duas partes.  
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16 – Como Vender Seu Produto 
Para o sucesso do negócio é preciso que as vendas aumentem. Há dicas 
que podem auxiliar o empreendedor. 

A venda é um dos componentes decisivos para o sucesso de um novo 
negócio.  

Todo empreendedor deve ter clareza a respeito da sua estratégia, seu 
canal de vendas e suas prioridades.  

Há 7 leis ou estratégias que podem ajudar você a ter ótimos resultados 
de vendas em seu negócio. 

1) Lei Da Reciprocidade 

Um clássico do comportamento humano. 

Quando você faz algo por alguém, este alguém se sente quase que na 
obrigação de lhe retribuir com algo também. Comece a pensar em 
sutilezas que você possa fazer pelo seu cliente e verifique o resultado 
desta estratégia. 

2) Lei De Maslow 

Maslow classificou as necessidades dos seres humanos em grupos e 
nos ensinou como motivar pessoas acessando estas áreas chaves do 
comportamento humano. Procure identificar quais são as necessidades 
dos seus clientes e venda mais.  
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3) Lei Do Rapport 

O rapport é uma palavra de origem francesa muito utilizada na 
programação neurolinguística. Significa criar uma relação ou trazer de 
volta. 

O rapport nos ensina como criar um contexto de semelhança com o 
nosso cliente e usufruir desta condição de proximidade. 

4) Lei De Paretto 

Paretto foi o homem que através de uma pesquisa identificou que na 
maioria absoluta dos processos, 20% dos seus clientes respondem por 
80% dos seus resultados e com esta informação, você pode elaborar 
estratégias de manutenção destes 20% e de crescimento sequencial 
nos outros 80%. 

5) Lei Da Performance 

A alta performance acompanha a vida de 
vendedores de sucesso.  

Alta performance é elevar sua ação em vendas 
acima dos padrões estabelecidos. Inclui 
negociação, apresentação, argumentação, 
domínio do mercado, relacionamento com o 
cliente e resultados acima da média de todos os 
outros profissionais.  

6) Lei Da Comparação 

As nossas decisões costumam considerar a melhor opção disponível no 
momento, portanto, se você elaborar uma estratégia eficaz de 
comparação que permita levar o seu cliente a conclusão de que a opção 
oferecida por você é a melhor disponível naquele momento, isto é 
venda certa.  

7) Lei Do Diagnóstico 

Um cliente que compra pouco ou um cliente que não compra pode ser 
visto como um problema ou como uma excelente oportunidade de 
melhoria. 

A lei do diagnóstico nos orienta a fazer uma análise do cliente. Em 
alguns casos, uma boa sondagem, com perguntas assertivas feitas 
para o próprio cliente, é o caminho mais fácil para encontrar ótimas 
soluções comerciais. 
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17 – Empreendedorismo 4.0 
O Empreendedorismo 4.0 
apresenta um grande leque de 
vantagens para quem adota essa 
metodologia em sua estratégia de 
negócio. 

O termo empreendedorismo 4.0 
deriva da indústria 4.0 que prevê o 
uso de novas e revolucionárias 
tecnologias para modificar 
completamente a manufatura.  

O Empreendedorismo 4.0 foca 
em otimizar os processos utilizando 
a tecnologia. Os usos da 

inteligência artificial, drones, realidade virtual e impressoras 3D 
passaram a ser uma realidade. 

A tecnologia também tem modificado as relações comerciais. Basta 
analisar como são os consumidores. Muitos deles têm por hábito 
pesquisar na internet sobre determinado produto ou serviço antes de 
fechar a compra. 

É impossível empreender com sucesso sem aderir às novas 
tecnologias. O importante é compreender o que está disponível para o 
seu setor, analisar a sua realidade e então definir as inovações que 
podem trazer benefícios reais para a sua empresa.  

Uma grande vantagem do empreendedorismo 4.0  é a consciência da 
sustentabilidade.  

Se no processo de desenvolvimento não existe o planejamento de 
sustentabilidade, então não é Empreendedorismo 4.0. 

Não importa se você produz box para banheiro ou carros inteligentes 
de última geração, ambas as empresas precisam ser conscientes dos 
riscos do mau uso dos recursos naturais. Isso beneficia tanto quem 
produz quanto quem consome. 

Outra vantagem do Empreendedorismo 4.0 é que o avanço da 
tecnologia permitiu que as indústrias pudessem produzir em alta 
escala, podendo personalizar cada produto para atingir o público certo. 

E outra vantagem é que com o uso da inteligência artificial é possível 
otimizar e personalizar seu atendimento, o famoso “chatbot”.   
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Aqueles “robozinhos” capazes de 
interagir com as pessoas que entram 
no seu site ou curtem a sua página no 
Facebook, respondendo mensagens, 
tirando dúvidas e se relacionando com 
as pessoas.  

Entenda quais tecnologias serão úteis 
ao seu negócio e implante no seu 
processo de produção, utilizando o 
máximo que a tecnologia pode 
oferecer. Isso sem esquecer da 
sustentabilidade, assim você otimiza recursos além de ajudar o meio 
ambiente. 

Utilize a tecnologia a seu favor e crie coisas únicas, as oportunidades 
do Empreendedorismo 4.0 estão no ar, basta agarrá-las. Não tenha 
medo de experimentar! 

18 – A Internet E O Empreendedorismo 
A internet é um dos principais 
meios de divulgação de 
produtos e serviços para o 
mercado consumidor. E ainda 
abre uma enorme possibilidade 
de novos negócios. 

O empreendedorismo na 
Internet é a nova fronteira a ser 
desbravada por quem deseja 

montar o seu próprio negócio.  

Com oportunidades aparecendo a cada momento, o 
empreendedorismo on-line oferece inúmeras alternativas para quem 
deseja montar um negócio lucrativo. 

É importante perceber que a Internet é um ambiente que tem como 
principal característica ser um ambiente em constante mutação. Estar 
atento a essas mudanças é fundamental para o sucesso do 
empreendedor web. 

Antecipar movimentos e tendências também faz parte do jogo no 
ambiente físico, mas se tratando do mundo virtual, essa percepção 
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ganha contornos ainda maiores, 
tanto para pequenas quanto para 
grandes empresas. 

A Internet está cheia de nichos de 
mercado ainda não explorados e a 
identificação destes nichos já 
representa um bom passo para o 
sucesso de um empreendimento 
web. 

Uma grande vantagem do 
empreendedorismo na web é que a 
loja na Internet oferece uma 
relação custo benefício muito 
maior, tendo em vista que os 
custos de instalação e manutenção do negócio são bem menores.   

A Internet oferece um imenso campo de investimentos e negócios para 
novos empreendedores. 

Saber identificar estas oportunidades e estar capacitado para convertê-
las em um negócio lucrativo é o que vai trazer o sucesso a um 
empreendimento no mundo digital. 

O mundo virtual é organizado e segue o roteiro básico do 
empreendedorismo, ou seja, você começa com a elaboração de um 
plano de negócios, busca por capacitação e uma equipe engajada com 
o projeto. Assim dá-se início a um negócio na web. 

O profissional web atual lida com questões como estratégias de 
marketing digital envolvendo links patrocinados, redes sociais e web 
análise. Por isso, precisa compreender a web como um todo e não 
somente as questões referentes a sua área de trabalho. 

Dicas para um empreendedor na internet: 

1) Defina o foco do seu negócio 

2) Crie uma identidade – um nome, logotipo e frase de efeito 

3) Legalize sua empresa – busque profissionais qualificados para 
cuidarem da parte legal antes de começar as negociações.  

4) Monte sua loja – como num comércio tradicional, o visual, as 
mercadorias, o modo de exposição, o atendimento e as formas 
de pagamento são muito importantes no comércio on-line.  
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19 – Assessoria Para O Negócio 
Muitas vezes, o empreendedor 
precisa de assessoria para 
administrar melhor seu negócio e 
resolver outras questões ligadas 
ao funcionamento da empresa. 

Com o intuito de obter resultados 
consistentes, se fixar no mercado 
e atuar de forma mais eficiente e 
lucrativa, muitas empresas têm 
recorrido à assessoria para o 
negócio, que é um serviço 
especializado em otimizar a 
gestão de negócio em diferentes 
áreas.  

A consultoria empresarial 
disponibiliza profissionais 

especializados em setores como administração, finanças, marketing, 
jurídico e contabilidade, que ajudam os empreendedores a ajustar os 
processos internos da empresa, a fim de atingir melhores resultados. 

Mesmo antes de dar início ao negócio, muitos procuram uma assessoria 
qualificada para acertar e não ter problemas futuros. 

Há vários tipos de empresas e um profissional qualificado dará as 
orientações necessárias a cada uma delas, quanto à forma de atuação. 

1) Empresário Individual: Exerce em nome próprio uma 
atividade empresarial. Atua individualmente, sem sociedade. 
Sua responsabilidade é ilimitada (responde com seus bens 
pessoais pelas obrigações assumidas com a atividade 
empresarial).  

2) MEI - Microempreendedor Individual: É o empresário 
individual com receita bruta anual até R$81.000,00 optante 
pelo Simples Nacional. 

 O Simples Nacional estabelece valores fixos mensais para 
o MEI, que não seja sócio, titular ou administrador de outra 
empresa, que possua no máximo 01 (um) empregado que 
receba exclusivamente o piso da categoria profissional, não 
tenha mais de um estabelecimento (não ter filial) e entre 
outros requisitos. 
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3) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – 
EIRELI: Atuação individual - sem sócios. Responsabilidade do 
empresário é limitada ao capital social (valor do investimento, 
em dinheiro ou bens). Obrigatoriedade de capital social 
integralizado de no mínimo 100 salários mínimos. O empresário 
poderá responder com seu patrimônio pessoal por obrigações 
da empresa. 

4) Sociedade Empresária: Neste tipo de empresa é possível a 
atuação coletiva entre dois ou mais sócios, sendo sua 
responsabilidade limitada ao capital social. Deverá adotar uma 
das espécies de sociedade existentes (S/A, Sociedade Limitada 
- LTDA, etc.).  

 Na sociedade empresária a responsabilidade dos sócios é 
limitada ao capital social (os sócios não respondem com 
seus bens pessoais pelas obrigações da empresa após a 
integralização do capital social). 

 Os sócios podem responder com seus bens pessoais nos 
casos de comprovação de má-fé, sonegação fiscal, confusão 
patrimonial, estelionato, fraude contra credores e dívidas 
trabalhistas. 

5) Sociedade Simples: Empresa com atuação Coletiva, ou seja, 
02 (dois) ou mais sócios. A responsabilidade dos sócios é 
ilimitada. Porém, poderá adotar a Sociedade Simples Ltda., 
passando a responsabilidade dos sócios a ser limitada ao capital 
social, não respondendo com seus bens pessoais pelas 
obrigações da sociedade, exceto nas hipóteses mencionadas no 
item anterior. 

Diante dos tipos de empresas existentes faz-se necessária uma 
assessoria especializada para solucionar os problemas que possam 
ocorrer e para melhoria na tomada de decisões.   
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20 – Empreendedorismo No Brasil 
O empreendedorismo no Brasil vem 
crescendo a passos largos. Conheça as 
perspectivas e desafios. 

Segundo uma pesquisa realizada, o Brasil 
chegou a 38% na TTE (Taxa de 
Empreendedorismo Total).  

O número indicado pela pesquisa significa 
que em torno de 52 milhões de brasileiros 
possuem um negócio próprio. E esse 
número só tende a aumentar. 

O empreendedorismo tem a capacidade 
de promover o desenvolvimento 
econômico em um país.  

Só no Brasil, dados do Governo Federal 
apontam o surgimento de cerca de 600 
mil empreendimentos por ano. 

Com o apoio do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas), foi possível constatar que entre brasileiros de 18 
a 64 anos, 36 em cada 100 tem um negócio ou estão no caminho.  

O Brasil foi definido como "um país de empreendedores", pois os 
resultados evidenciam um crescente potencial do 
ecossistema empreendedor brasileiro. Mas algumas melhorias ainda 
são necessárias. 

O MEI facilitou a formalização de negócios, mas ainda há muitas 
dificuldades em outras modalidades de empresa. 

Devido à burocracia, pode-se levar cerca de 100 dias para abrir um 
negócio no Brasil (ou mais). Em países de Primeiro Mundo, esse tempo 
é de, em média, 5 dias. 

O Brasil também é um dos países que cobram mais impostos no 
mundo.  

A não realização dos pagamentos, por outro lado, acarreta problemas 
jurídicos. 

Outro problema é a falta de recursos humanos nas empresas. Há 
muitos desempregados, mas a escolaridade e a qualificação, ou os 
talentos necessários ao mercado de trabalho são baixos. 
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Essa situação é ainda mais grave em negócios inovadores ou em áreas 
técnicas. 

O empreendedorismo no Brasil apresenta, como todo empreendimento 
em qualquer parte do mundo, vantagens e riscos.  

A crise econômica oferece oportunidades crescentes para 
empreendedores, ao passo que o governo procura facilitar o 
financiamento como forma de estimular a economia e as sociedades 
nacionais.  

Se você tiver o perfil, vale a pena empreender, conquistando sua 
liberdade com comodidade e flexibilidade de horários, além de 
perspectivas de altos lucros que um trabalho formal pode  não 
possibilitar.  

Basta você ter conhecimento, planejamento, foco, um pouco de 
recursos e muita persistência. 

Exercícios Teóricos 
Esses exercícios visam aprimorar seu conhecimento na matéria 
abordada, faça com calma e, se precisar, consulte o vídeo da lição ou 
o conteúdo na apostila. 

Exercícios referentes às lições de 01 a 05 

1) O que é uma pessoa empreendedora? 

 

 

 

 

2) Qual é a história do empreendedorismo? 
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3) Quem foi o criador do termo empreendedorismo? 

 

 

 

 

 

4) Quais são os principais tipos de empreendedorismo? 

 

 

 

 

 

5) O que é intraempreendedorismo? 

 

 

 

 

 

6) O que é empreendedorismo de negócios? 
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7) Defina pesquisa de mercado. 

 

 

 

 

 

 

8) cite 05 (cinco) passos importantes que devem ser tomados antes da 
abertura de uma empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

9) Qual é a diferença de empresário e empreendedor? 
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10) O que é um STARTUP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

 

Exercícios referentes às lições de 06 a 10 

1) O que é um plano de negócios? 

 

 

 

 

2) Qual é o roteiro de um plano de negócios? 
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3) Quais são os tipos de nomes empresariais? 

 

 

 

 

4) O que é uma firma ou razão social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) O que é o nome fantasia? 

 

 

 

 

 

 



Empreendedorismo V4 53 

 

6) Onde é feito o registro legal de uma empresa? 

 

 

 

 

 

 

7) O que é um contrato social? 

 

 

 

 

 

 

 

8) como posso obter o CNPJ de uma empresa? 

 

 

 

 

9Fale sobre o empreendedor por necessidade. 
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10)  O que é necessário para ser um MEI – Microempreendedor 
individual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

 

Exercícios referentes às lições de 11 a 15 

1) O que é Marketing?  
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2) Quais são os 4P’s do Marketing? 

 

 

 

 

 

 

3) Fale sobre a estratégia de crescimento. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Fale sobre a estratégia de redução. 
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5) O que é um líder? 

 

 

 

 

 

6) Quais são os três estilos de liderança? 

 

 

 

 

 

7) Cite as consequências da má liderança. 
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8) o que é pró-labore? 

 

 

 

 

 

 

9) Quais são algumas estratégias para a negociação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) O que é capital social? 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso 
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Exercícios referentes às lições de 16 a 23 

1) O que é a Lei de Maslow? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) O que é rapport? 

 

 

 

 

 

 

 

3) Fale sobre a lei da comparação como estratégia de vendas. 
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4) Fale sobre o empreendedorismo 4.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Quais são algumas vantagens do empreendedorismo 4.0? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) O que é chatbot? 
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7) Cite uma vantagem do empreendedorismo na web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Quais são algumas dicas para o empreendedor na internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Fale sobre a sociedade empresária. 
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10) Quais são alguns problemas para o empreendedor no Brasil? 
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