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                                                            RESUMO 

 

O presente trabalho realiza uma abordagem conceitual sobre plano de negócios, e os diferentes 

modelos trazido por autores para se estruturar este documento. É abordado também o alto índice 

de mortalidade de pequenas empresas no Brasil durante seus primeiros anos de atuação no 

mercado e os motivos para essa taxa ser tão elevada. O trabalho também menciona a gestão em 

instituições de ensino e a importância do planejamento para que essas empresas se mantenham 

competitivas no mercado. A partir dos conceitos estudados foi possível entender a importância 

de um plano de negócios para qualquer organização, principalmente para as micro e pequenas 

empresas, de forma a ter um conhecimento maior do negócio para elaboração de estratégias e 

viabilidade das ideias. O trabalho teve como foco uma pequena empresa do setor educacional, 

com poucos anos de fundação, e buscou identificar dentre os modelos de plano de negócios 

estudados, qual seria o melhor para desenvolver dentro da empresa, baseado em critérios 

estipulados e levantamento de dados através de um questionário, respondido por profissionais 

que atuam no setor educacional e consultores. 

 

Palavras-chave: Plano de negócios, gestão educacional, micro e pequenas empresas, 

planejamento. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present work carries out a conceptual approach on business plan and the different models 

brought by authors to structure this document. The high mortality rate of small companies in 

Brazil during their first years of market activity and the reasons for such a high rate are also 

discussed. This work also mentions the management in education institutions and the 

importance of planning for these companies to remain competitive in the market. From the 

concepts studied, it was possible to understand the importance of a business plan for any 

organization, mainly for micro and small companies, in order to acquire a greater knowledge 

of the business to elaborate strategies and viability of ideas. This work focused on a small 

company in the educational sector, with a few years of foundation, and sought to identify among 

the models of business plan studied, which one would be the best to develop within the company, 

based on stipulated criteria and data collection through a questionnaire, answered by 

professionals who work in the educational sector and consultants. 

 

Keywords: Business plan, educational management, micro and small business, planning 



 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Taxa de mortalidade de empresas de dois anos – Evolução no Brasil........................22 

Figura 2 -  Ciclo de vida e fases de crescimento de uma empresa...............................................29 

Figura 3 - Resultado do questionário, área Atendimento...........................................................52 

Figura 4 - Resultado do questionário, área Marketing...............................................................53 

Figura 5 - Resultado do questionário, área Equipe de Trabalho................................................53 

Figura 6 - Resultado do questionário, área Finanças.................................................................54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Classificação das MPE’s segundo número de empregados......................................20 

Quadro 2 - Número de MPE’s dividido por setor......................................................................21 

Quadro 3 - Causas das falhas no negócio, segundo Chiavenato................................................23 

Quadro 4 - Causas de fracasso de startups americanas..............................................................24 

Quadro 5 - Matriz SWOT..........................................................................................................45 

Quadro 6 - Resultados da relação modelos de plano de negócios e indicadores - Atendimento.54 

Quadro 7 - Resultados da relação modelos de plano de negócios e indicadores - Marketing.....55 

Quadro 8 - Resultados da relação modelos de plano de negócios e indicadores - Equipe de      

Trabalho......................................................................................................................56 

Quadro 9 - Resultados da relação modelos de plano de negócios e indicadores–Finanças......57 

Quadro 10 - Resultado da relação modelos de plano de negócios e indicadores–Geral...........57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

MPE – Micro e Pequena Empresa 

PIB – Produto Interno Bruto 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  

SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats  

 



 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................13 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS .................................................................................... 13 

1.2 JUSTIFICATIVA ........................................................................................................ 14 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO ......................................................................................... 15 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS ............................................................................ 16 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA ............................................................................ 16 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHPO ............................................................................... 18 

2. REVISÃO DE LITERATURA ...........................................................................................................19 

2.1 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ........................................................................... 19 

2.1.1 CLASSIFICAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS .............................................................19 

2.1.2 MORTALIDADE DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ..............................................................21 

2.2 GESTÃO DE EMPRESAS NO SETOR EDUCACIONAL ........................................... 24 

2.3 PLANO DE NEGÓCIOS ............................................................................................. 27 

2.4 MODELO DE PLANO DE NEGÓCIOS ...................................................................... 30 

2.4.1 MODELO SEBRAE ...................................................................................................................31 

2.4.2 MODELO FERNANDO DOLABELA E LOUIS JACQUES FILION .....................................................33 

2.4.3 MODELO JOSÉ DORNELAS ......................................................................................................35 

2.4.4 MODELO CÉSAR SIMÕES SALIM .............................................................................................37 

3. A EMPRESA ................................................................................................................................41 

3.1 ANÁLISE DO AMBIENTE DA EMPRESA ................................................................ 42 

3.1.1 AMBIENTE INTERNO ..............................................................................................................43 

3.1.2 AMBIENTE EXTERNO..............................................................................................................44 

3.1.3 MATRIZ SWOT .......................................................................................................................45 

3.2 QUESTIONÁRIO ........................................................................................................ 46 

3.3 ORGANIZAÇÃO DOS DADOS COLETADOS .......................................................... 47 

3.3.1 ATENDIMENTO ......................................................................................................................47 

3.3.2 MARKETING ..........................................................................................................................48 

3.3.3 EQUIPE DE TRABALHO ...........................................................................................................49 



 

3.3.4 FINANÇAS ..............................................................................................................................51 

3.4 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO........................................................................ 52 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................58 

5. REFERÊNCIAS .............................................................................................................................59 

6. ANEXO A – TERMO DE AUTENTICIDADE ....................................................................................63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Atualmente, observa-se que há uma constante mudança no mundo dos negócios, devido 

a diversos fatores, como, por exemplo, a busca dos empreendedores em desenvolver um produto 

inovador para se diferenciar no mercado e, segundo Drucker (2004), o desenvolvimento de um 

bom planejamento se tornou importante para as organizações no difícil desafio da sobrevivência 

no mercado de trabalho cada vez mais competitivo. De acordo com Porter (1992), é essencial 

que as organizações sejam flexíveis e atentas nas suas estratégias para apresentarem um 

diferencial competitivo em face dessas variações impostas pelo mercado. Em vista desse fato, 

o plano de negócios surge como uma importante ferramenta na busca de melhores resultados 

tanto na gestão de novos empreendimentos, quanto em empreendimentos já consolidados no 

mercado. 

Para Nogueira e Almeida (2011), o plano de negócios fornece uma visão global do 

empreendimento contendo várias informações do âmbito interno e externo do mesmo, sendo 

assim, uma ferramenta fundamental para o auxílio nas inúmeras tomadas de decisões e análises 

de viabilidade do negócio, tendo em vista a conjuntura do cenário de atuação. 

Segundo Dornelas (2011), além de empreendedores, diversos públicos podem se 

beneficiar com o uso do plano de negócios pela empresa, por exemplo, parceiros para 

estabelecimento de estratégias conjuntas, bancos para concessão de empréstimos, fornecedores 

a fim de dar créditos para compras, entre outros. Como cada um deles tem a sua peculiaridade, 

será de responsabilidade do empreendedor identificar quais as informações necessárias para 

atender as exigências de cada público. 

Segundo Sebrae (2019), grande parte dos novos empreendedores passam por dificuldades 

nos primeiros anos do negócio, e isso se deve, principalmente por falta de planejamento. Não 

basta ter ideias, estabelecer um ponto comercial bem localizado, entender sobre finanças, se 

não houver um planejamento sobre o futuro da empresa, e quais caminhos devem ser 

percorridos para alcançar os objetivos. Para o Sebrae (2019), o plano de negócios é a ferramenta 

ideal, pois auxilia na organização das ideias, apoia a administração do negócio, capitaliza 

recursos para a empresa, além de facilitar a comunicação entre os gestores, funcionários, 

parceiros, entre outros. 
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Os serviços educacionais são grandes oportunidades de negócio no cenário nacional. 

Analisando os dados do INEP (2019) e INEP (2010), houve um aumento de 4.352 instituições 

de ensino privadas no Brasil dentro da Educação Básica, que engloba Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Educação 

Profissional – Formação Inicial Continuada, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial. 

Com o mercado competitivo e em crescimento, ter um negócio bem estruturado e planejado é 

fator importante para se manter no mercado. Nesse cenário, segundo Sebrae (2018) o plano de 

negócios surge com uma ferramenta para gerenciar e materializar as ideias e apresentar um 

panorama do negócio. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

No Brasil observa-se um índice elevado de mortalidade de microempresas nos primeiros 

anos de atividade, segundo Sebrae (2016). Pesquisas realizadas pela mesma entidade apontam 

que no ano de 2012 cerca de 45% das microempresas brasileiras não conseguiram se consolidar 

no mercado em até dois anos de existência. Esta taxa de mortalidade apresentou certo declínio 

se comparada aos anos anteriores. Por exemplo, elas chegaram a um pico de 54% em 2009. 

Entretanto, o índice ainda é consideravelmente elevado. Ainda segundo o Sebrae (2013), a falta 

de planejamento é uma das principais causas das empresas não atingirem o sucesso esperado, 

fazendo com que fechem suas portas precocemente. 

Nesse sentido, Bangs (1998) destaca algumas armadilhas no gerenciamento de pequenas 

empresas como a falta de experiência do empreendedor, onde a pouca vivência no mundo dos 

negócios poderá leva-lo a situações em que não encontrará saídas para a resolução dos 

problemas enfrentados. Ou ainda, como também citado pelo autor como armadilha, tomará 

decisões equivocadas, que poderão leva-lo a fechar as portas. A falta de dinheiro também é 

apontada por Bangs (1998) como um problema que o empreendedor poderá enfrentar. Para o 

sucesso e crescimento do seu negócio, são necessários investimentos em tecnologia e inovação 

para que esteja sempre atendendo à demanda e necessidade do mercado. Ligado à falta de 

dinheiro, o autor cita a dificuldade em obtenção de crédito como uma dificuldade para o 

gerenciamento, pois sem parceiros que acreditem e invistam no negócio da empresa, a 

consolidação do empreendimento poderá ser comprometida. 

Tomando como base esta análise é possível observar a importância de se planejar para 

sobrevivência das empresas, principalmente as de médio e pequeno porte, pois a falta ou a falha 
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do planejamento adequado do negócio pode gerar o seu insucesso. Com isso, destaca-se a 

relevância da atuação da Engenharia de Produção no planejamento estratégico, que, segundo 

Cezarino e Campomar (2007), focará as ações e os recursos para alcançar os objetivos e metas 

da empresa, o que para as MPE’s poderá significar um diferencial entre o seu crescimento ou o 

aparecimento de problemas estruturais.  

O plano de negócios, ainda, apresenta outros pontos importantes na atuação da 

Engenharia de Produção como a gestão do produto, envolvendo a gestão de marketing e 

pesquisas de mercado para identificar e se adequar ao seu público alvo; gestão da produção, 

contribuindo no planejamento e controle da produção, desenvolvimento dos processos 

produtivos, logística e cadeia de suprimentos; a gestão econômica, detalhando os custos, 

possíveis investimentos e retornos esperados do investimento; gestão da qualidade, controlando 

por métodos estatísticos a qualidade do produto, a confiabilidade dos processos produtivos; 

gestão do conhecimento organizacional, envolvendo inovação, tecnologias, gestão de projetos; 

gestão ambiental dos processos produtivos, na gestão energética e produção limpa; 

sustentabilidade responsabilidade social, com governança organizacional e responsabilidade 

social organizacional. 

Diante de todo o contexto apresentado, manifestou-se o interesse em identificar um 

modelo de plano de negócio, afim de proporcionar à empresa um caminho para desenvolver a 

ferramenta e obter um ganho em gerenciamento, planejamento e competitividade para a 

organização em destaque neste estudo, visto que, por ser um empreendimento que se encontra 

nos primeiros anos de atuação no mercado, ainda não foi desenvolvido de forma estruturada o 

seu plano de negócio. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO  

Neste trabalho pretende-se avaliar as características dos modelos de plano de negócio 

disponíveis na literatura, que possam identificar as diferenças entre eles. O foco do trabalho 

será na área de gestão de uma empresa de gerenciamento educacional. Acredita-se que a 

aplicação do plano de negócio possa ampliar o conhecimento dos gestores sobre o negócio, 

impactando na maneira de gerir e tornando-se mais competitivo para se consolidar no mercado. 

Pode-se destacar que as limitações do trabalho encontram-se no baixo número de estudos 

e artigos sobre o desenvolvimento de planos de negócios em empresas do mercado de 

gerenciamento educacional. Com isso, os estudos de caso e artigos utilizados como referência 
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neste trabalho, serão relacionados a casos que possuam alguma semelhança com a empresa em 

questão. 

Destaca-se também que, devido ao intervalo de tempo reduzido para a elaboração do 

trabalho, não será desenvolvido um plano de negócio para a empresa, mas sim a identificação 

do modelo de negócio mais adequado. 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Os objetivos do trabalho serão divididos em: 

 Objetivo Geral: identificar, dentre os modelos de plano de negócio, qual o mais 

adequado para uma microempresa do setor de gerenciamento educacional 

analisada neste estudo. 

 Objetivos Específicos: compreender os conceitos teóricos dos tipos de modelo 

de negócio e entender o ambiente interno e externo da empresa para identificar 

seus pontos fortes e suas fraquezas.  

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Neste trabalho o estudo foi desenvolvido em uma organização do setor de 

gerenciamento educacional, sediada em Juiz de Fora – MG, criada em janeiro do ano de 2017, 

tendo como principal produto o desenvolvimento de metodologias e ferramentas para o 

aumento de rendimento acadêmico passando orientações de estudo a fim de transmitir e moldar 

junto com o aluno um modelo de estudo que traga bons resultados, como melhorar a 

concentração na hora do estudo, as notas nas disciplinas estudadas, alcançar uma vaga em uma 

faculdade através do ENEM ou vestibular. 

A metodologia desenvolvida neste trabalho é de natureza aplicada, pois foram utilizados 

conceitos teóricos para analisar os modelos de plano de negócio que melhor se ajusta às 

características da empresa em questão. Os objetivos são de caráter exploratórios, pois desejou-

se analisar e confrontar as diferenças entre os modelos de negócio que serão estudados, 

evidenciando seus principais pontos e pensamentos a respeito do tema. Foi realizado uma 

abordagem qualitativa, por meio de estudo de caso, onde foi avaliado a aplicabilidade dos 

modelos de plano de negócio estudados no trabalho, para a empresa. 



17 

 

O trabalho foi iniciado com uma Revisão Bibliográfica, em que apresentou-se os 

principais conceitos de plano de negócio, retirados de livros de autores que são referência em 

gerenciamento e planejamento, sites e artigos acadêmicos relacionados aos modelos de plano 

de negócios, gerenciamento no setor de ensino, aplicações de planos de negócios em empresa. 

Foi realizada uma análise do ambiente interno da empresa, que segundo Chiavaneto 

(1993), consiste em uma análise organizacional, avaliando as condições internas a fim de 

conhecer a realidade da empresa, suas habilidades e competências, facilitando assim, a 

identificação dos seus pontos fortes, onde são destacadas as características positivas que, 

potencialmente, irão colocar a empresa em vantagem competitiva em relação aos concorrentes. 

Também é produto da avaliação interna da empresa, a identificação dos seus pontos fracos, 

onde as deficiências, as características negativas, que podem gerar dificuldades no crescimento 

e ganho competitivo no mercado. Está análise foi realizada após conversas com os gestores, 

funcionários e observações presenciadas nas visitas a empresa. 

Também foi realizada uma análise do ambiente externo, que, de acordo com Oliveira 

(2007), busca uma relação entre a empresa e seu ambiente de atuação no mercado, com o 

objetivo de identificar as oportunidades e potenciais ameaças. Stoner e Freeman (1999) 

considera ambiente externo tudo o que venha a ser, externamente, significativo para qualquer 

tipo de ação da empresa, de forma direta ou indireta, como principais clientes, fornecedores e 

concorrentes, o que possibilita uma visão ampla do mercado e o entendimento das chances de 

sucesso, riscos e oportunidades. Segundo Chiavaneto (1993), o ambiente externo não pode ser 

controlado pela empresa, logo, alguns obstáculos poderão surgir na etapa de formulação do 

planejamento estratégico. Estas análises foram realizadas através de conversas com os gestores 

da empresa. 

As análises citadas foram expostas através de uma matriz SWOT, em que as 

oportunidades e ameaças identificadas do ambiente externo foram cruzadas com os pontos 

fortes e fracos do ambiente interno, o que facilita a visualização dessas quatro características, 

além de auxiliar na definição das estratégias da empresa. Esta ferramenta se torna importante 

para o empreendedor ter um conhecimento do seu próprio negócio e de tudo que o cerca. 

Identificar os fatores que interferem de forma positiva e negativa o seu negócio possibilitam ao 

gestor ajustar as ideias, metas e seu planejamento. 

 Selecionou-se alguns dos principais tópicos que estruturam um plano de negócios, para 

realizar a comparação entre os modelos estudados no trabalho. Esses tópicos foram 

classificados de acordo com a sua relevância, tomando como base os resultados provenientes 
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de um formulário aplicado entre consultores, empreendedores do setor educacional, 

coordenadores de curso, entre outros. A classificação dos tópicos após o formulário foi 

determinante para a atribuição dos diferentes pesos entre os tópicos analisados, que serviu como 

critério para nortear a identificação do modelo de negócio mais indicado para a empresa.  

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHPO 

O presente trabalho está divido em cinco capítulos: 

 Capítulo 1: corresponde à introdução e contextualização sobre o tema do 

trabalho, apresentando justificativa, escopo do trabalho, seus objetivos e 

metodologia desenvolvida. 

  Capítulo 2: corresponde à revisão bibliográfica dos principais pontos 

relacionados ao tema do trabalho, destacando a importância da gestão 

empresarial no setor de educação, o plano de negócios, aplicações, além de 

destacar os principais conceitos dos modelos de plano de negócio. 

 Capitulo 3: corresponde à uma breve apresentação da empresa, seguido de 

indicadores relacionados à organização, juntamente com sua devida 

importância, que servirão como critérios para analisar e identificar o modelo de 

negócio mais adequado. Também corresponde à organização dos dados 

coletados, juntamente com uma discussão dos resultados obtidos e conclusão de 

qual modelo será escolhido. 

 Capítulo 4: corresponde às considerações finais sobre os temas abordados 

durante o trabalho. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

De acordo com Dolabela (2008), as pequenas empresas apareceram no mercado devido 

às lacunas de necessidades não atendidas pelas grandes. Fato esse que o seu surgimento está 

diretamente ligado à criatividade, onde o empreendedor necessita observar o mercado de forma 

diferenciada para aproveitar as oportunidades que surgem, não percebidas pelos demais. O autor 

ainda destaca que o crescimento econômico sustentável é consequência do grau de 

empreendedorismo de uma comunidade.  

Diante desse fato, o Sebrae (2014) observou que o aumento considerável das micro e 

pequenas empresas no Brasil tem representado tamanha importância para o país, impulsionando 

o cenário econômico, com significantes contribuições no PIB. Segundo Sebrae (2017), 99% das 

empresas no Brasil correspondem à micro e pequenas empresas. As MPE’s contribuem com 

cerca de 52% dos empregados com carteira assinada no setor privado. Ainda segundo Sebrae, 

entre os anos de 2001 e 2011, a produção gerada pelas MPE’s passou de R$ 144 bilhões para 

R$ 599 bilhões, representando 27% do PIB brasileiro.  

 

2.1.1 CLASSIFICAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

De acordo com a Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, criada em 

2006, as MPE’s se diferenciam segundo a sua receita bruta anual. Assim, conceitua-se 

microempresa a empresa cuja a receita bruta é igual ou inferior a R$ 360.000,00. Por outro lado, 

a empresa cuja receita bruta é superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 é 

conceituada como empresa de pequeno porte. A Lei Geral ainda prevê um tratamento 

diferenciado para as MPE’s, como redução de impostos e simplificação nos cálculos do Simples 

Nacional (Sebrae 2016). 

Para Lacerda (2005) existem outros critérios que podem ser avaliados como receita 

operacional líquida, capital social, entre outros. Já para o Sebrae (2013), o número de 

empregados também deve ser levado em consideração para a classificação, conforme tabela a 

seguir: 
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          Quadro 1: Classificação das MPE’s segundo número de empregados 

                                                         Fonte: Sebrae 2013 

Apesar das ideias complementares dos autores, a classificação por meio da receita bruta 

anual, segundo a Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, é a maneira legal 

de se conceituar as MPE’s. 

Segundo estudo realizado pelo Sebrae (2014), no período ente 2009 e 2011, os setores de 

comércio varejista e serviços representam a maior parcela das microempresas, totalizando 

81,9% das microempresas pesquisadas. Para as empresas de pequeno porte as atividades com 

maior número de empresas também estão nos setores de comércio varejista e serviços, com o 

percentual de 73,3% das empresas de pequeno porte pesquisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porte 
Setores 

Indústria Comércio e Serviços 

Microempresa 
Até 19 pessoas 

ocupadas 

Até 9 pessoas 

ocupadas 

Pequena empresa 
De 20 a 99 pessoas 

ocupadas 

De 10 a 49 pessoas 

ocupadas 

Média empresa 
De 100 a 499 pessoas 

ocupadas 

De 50 a 99 pessoas 

ocupadas 

Grande empresa 
500 pessoas ocupadas 

ou mais 

100 pessoas ocupadas 

ou mais 



21 

 

 

Quadro 2: Número de MPE’s dividido por setor 

Média 2009/2011 

Atividade 
Micro 

empresas 

Pequenas 

Empresas 

Serviços 33,8% 35,1% 

Comércio Atacadista 5,5% 6,9% 

Comércio Varejista 48,1% 38,2% 

Indústria Extrativista 

Mineral 
0,2% 0,4% 

Indústria de 

Transformação 
10% 15,2% 

Construção Civil 2,4% 4,2% 

TOTAL 100% 100% 

                                                         Fonte: Sebrae (2014) 

De acordo com esses dados, a empresa que servirá de base para o presente trabalho, 

encontra-se classificada como uma microempresa no setor de prestação de serviços. 

 

2.1.2 MORTALIDADE DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

Percebe-se o papel fundamental das MPE’s para o crescimento da economia, na geração 

de novos empregos e estímulo ao desenvolvimento do país. Porém, segundo Nascimento et al. 

(2013), ainda assim as taxas de mortalidade precoce das MPE’s no Brasil apresentam altos 

níveis. Segundo Sebrae (2016), a taxa de mortalidade das empresas no Brasil vem diminuindo 

com o passar dos anos, atingindo em 2012 o percentual de 23,4%, conforme gráfico a seguir: 
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Figura 1: Taxa de mortalidade de empresas de dois anos – Evolução no Brasil 

 

                                                      Fonte: Sebrae (2016) 

 

 

Ainda segundo Sebrae (2016), detalhando os dados do gráfico acima, as Micro 

Empresas apresentaram maiores taxas de mortalidade no período compreendido entre 2008 e 

2012 em relação às empresas dos demais portes.  Mesmo com a queda da taxa de mortalidade 

das MPE’s no decorrer dos anos no Brasil, o índice ainda é elevado para os empreendimentos 

recém abertos, que não chegaram a completar um ano de atuação no mercado, apresentando 45% 

em 2012. 

Para Chiavenato (2008), essa taxa de mortalidade de empresas novas no mercado se 

deve aos diversos desafios com altos índices de perigo e riscos. O autor descreve as causas da 

mortalidade nas empresas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,80% 44,60%

23,80% 24,20% 23,40%

2008 2009 2010 2011 2012
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            Quadro 3: Causas das falhas no negócio, segundo Chiavenato 

Inexperiência – 72% 

Falta de conhecimento do 

empreendedor 

Falta de experiência de campo 

Falta de experiência profissional 

Experiência desequilibrada 

Fatores Econômicos – 20% 

Lucros insuficientes 

Juros elevados 

Perda de mercado 

Mercado consumidor restrito 

Nenhuma viabilidade futura 

Vendas insuficientes – 11% 

Fraca competitividade 

Recessão econômica 

Vendas insuficientes 

Dificuldade de estoques 

Despesas excessivas – 8% 
Dívidas e cargas demasiadas 

Despesas operacionais 

Outras causas – 3% 

Negligência 

Capital insuficiente 

Clientes insatisfeitos 

Fraudes 

Ativos insuficientes 

                                                 Fonte: Chiavenato (2008) 

Pode-se notar, pelo quadro acima, que para o autor a falta de experiência do gestor é a 

principal causa do fracasso dos novos negócios, ocasionada pela falta de conhecimento 

empresarial e vivência de mercado. Outro fator importante para a mortalidade dos negócios é o 

econômico, em que os lucros esperados pelo empreendedor não são atingidos, de modo que as 

dívidas com juros e outras despesas tornam o negócio impotente, perdendo espaço na disputa 

pelo mercado.  Com o capital insuficiente, dívidas crescentes, insatisfações de clientes e 

funcionários, o negócio se torna insustentável, de forma que o encerramento das atividades seja 

inevitável. 
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 Dornelas (2012) exemplifica essa mesma ideia ao destacar os motivos dos 

fracassos das startups americanas. Mais uma vez, a falta de planejamento e a deficiência na 

gestão do negócio estão entre os principais motivos para a mortalidade de empresas iniciantes. 

 

                 Quadro 4: Causas de fracasso de startups americanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fonte: Dornelas (2012) 

 

Conforme o quadro, 68% dos fracassos são de responsabilidade gerencial, devido à falta 

de experiência dos gestores ou pela falta de aptidão dos profissionais que exercem o cargo. O 

autor considera que fatores que imprevisíveis como desastres e fraudes podem ocasionar o 

insucesso do empreendimento. 

Os dados expostos corroboram com o fato de que ferramentas para o auxílio no 

gerenciamento do negócio são de extrema importância para a sobrevivência e o sucesso das 

empresas com o mercado competitivo atual. 

2.2 GESTÃO DE EMPRESAS NO SETOR EDUCACIONAL 

Os termos gestão e o planejamento têm sido utilizados com frequência ao falar de 

ferramentas e métodos para elevar a eficiência e qualidade das empresas dos diversos setores, 

inclusive em instituições do setor educacional. Segundo Cordeiro (2002) o gestor nos dias de 

hoje precisa ter habilidades para perceber, refletir, decidir e agir nas diversas situações da rotina 

Incompetência gerencial 45% 

Inexperiência no ramo 9% 

Inexperiência em 

gerenciamento 

18% 

Expertise desbalanceada  20% 

Negligência nos 

negócios 

3% 

Fraudes 2% 

Desastres 1% 

Fatores desconhecidos 2% 

TOTAL 100% 
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da empresa. Ainda, segundo o autor, o ato de gerir vem da necessidade do aperfeiçoamento 

contínuo dos processos que envolvem o negócio. A procura por novas metodologias de gestão, 

novas ferramentas para auxiliar nas tomadas de decisão, novos sistemas de informação, entre 

outros, fazem parte do esforço para aperfeiçoar a gestão dos negócios da empresa. 

Segundo Facó (2005), os serviços de empresas educacionais são intangíveis, pois o 

cliente, neste caso o aluno, não tem a possibilidade de experimentar ou testar de forma 

antecipada, ou seja, um aluno não pode testar várias escolas antes, para então escolher em qual 

queira estudar. Por isso, os gestores dessas instituições devem constantemente se preocupar 

com a imagem da empresa e a satisfação dos seus clientes, pois são fatores que darão uma maior 

visibilidade no mercado, de forma a ser um ponto levado em consideração pelo cliente no 

momento de escolha da escola. 

Hoyer e Brown (1990) destacam que a escolha de um aluno por uma instituição 

educacional é um processo extremamente ponderado e analítico, devido ao envolvimento de 

recursos ou valor pago pela aquisição dos serviços. Diante disso, é primordial que essas 

empresas tenham uma gestão de conhecimento dos fatores que são decisivos para as escolhas 

dos alunos e, com isso, desenvolvam seus projetos de marketing e propaganda 

Em seu estudo de caso, Brandão e Las Casas (2004) destacam a gestão de uma instituição 

de ensino infantil, chamada Escola da Vila, situada em São Paulo. A escola possui um bom 

planejamento estratégico de forma a se preocupar com o ambiente em sua volta, seus 

concorrentes e as principais necessidades do seu público alvo. Os autores citam também, alguns 

fatores importantes que os clientes avaliam em uma instituição desse setor: preço, ambiente, 

qualidade dos profissionais, cursos extra curriculares, dentre outros diversos fatores. Com isso, 

a Escola da Vila tornou-se uma referência na região, com suas atividades em espaços menores 

e aconchegantes, de modo a fazer com que a criança sinta-se como estivesse em casa. O 

ambiente externo à escola também mostra o cuidado com a qualidade de vida dos alunos, com 

ruas cercadas por árvores, trazendo a importância do meio ambiente para as crianças. 

Segundo os autores, a qualidade dos serviços da Escola da Vila é oriunda do planejamento 

estratégico vinculado com as práticas pedagógicas, realização de reuniões administrativas, 

desenvolvendo o planejamento a cada semestre, existindo uma determinada flexibilidade para 

reavaliações, devido a algum registro ou avaliação de acontecimentos que influenciam o 

ambiente da empresa. 

Ainda segundo Brandão e Las Casas (2004), a Escola da Vila realiza planos de ações 

estruturados, a partir da identificação de ameaças, fraquezas, oportunidades, que são estudadas 
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minuciosamente, com levantamento de dados realizados através de investigação do ambiente 

interno e externo, a fim de verificar a interferência desses fatores, o que mostra que a escola 

tem uma preocupação com a melhoria constante, focada em diminuir os efeitos das ameaças 

que surgem como obstáculos para o alcance dos resultados estipulados no seu planejamento. 

Com isso os autores destacam que o gestor de uma empresa do setor educacional precisa ter 

sensibilidade, senso de oportunidade, comprometimento, foco no desenvolvimento do negócio, 

capacidade de entender a realidade, ser flexível, antecipar e vislumbrar o futuro sem perder o 

foco na demanda do seu público-alvo. Com todo o estudo do setor ambiental, juntamente com 

as necessidades dos clientes, a Escola da Vila teve grandes ganhos no mercado ao se preocupar 

com uma gestão eficaz, desenvolvendo um planejamento estratégico, tornando sua marca forte 

e reconhecida nas regiões em que atua, não oferecendo somente conforto, pelo fato de ser uma 

empresa de menor porte, mas também por apresentar uma menor burocracia e maior 

flexibilidade nas suas operações.  

Para Lüke (2017), assim como em qualquer setor do mercado, a gestão no setor 

educacional é caracterizada pelo reconhecimento da participação consciente e esclarecida das 

pessoas para as tomadas de decisões da instituição sobre sua organização, orientação e 

planejamento estratégico. Também é importante destacar a reavaliação periódica do ambiente 

interno e externo, das metas e estratégias definidas para que as mudanças do mercado não 

impactem de forma negativa o planejamento traçado. 

Silva et al. (2011), desenvolveram um estudo de caso em uma instituição de ensino em 

São Paulo que ministra exclusivamente aulas de francês, denominada pelos autores de Escola 

A, com o objetivo de apresentar a utilização de gestão planejamento para atender as novas 

exigências do mercado. O estudo destacou a aplicação da Matriz SWOT, como ferramenta de 

gestão e planejamento estratégico da instituição. Os autores destacam que as escolas de idiomas 

perceberam que o mercado está competitivo e os clientes mais exigentes, o que impulsionou a 

busca por estratégias para se manterem competitivas. Com a aplicação das quatro variáveis da 

Matriz SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, Silva et al. (2011), observaram que 

a utilização da ferramenta, feita pela escola como parte do seu planejamento estratégico, gera 

uma maior orientação a todos os setores da escola e seus respectivos gestores, evidenciando os 

pontos a serem melhorados e explorados. Como produto final a ferramenta gerou informações 

como oportunidades de realização de parcerias com outras empresas para divulgação da marca 

e atrair novos públicos, ameaças de variações das condições econômicas que possam reduzir o 

poder aquisitivo do seu público alvo, que são as classes A e B. A análise destacou também que 
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o fato da escola trabalhar focada somente com um idioma é um grande diferencial, tornando-a 

uma referência na formação da língua francesa, se consolidando no mercado a mais de 70 anos, 

criando uma forte tradição e credibilidade. Além disso, a descontinuidade da direção da escola, 

trocando constantemente sua diretoria, impactando os processos e projetos da empresa, é uma 

fraqueza que precisa ser trabalhada pela escola, a fim de trazer maiores resultados. 

2.3 PLANO DE NEGÓCIOS 

Segundo Dornelas (2011), o plano de negócios é um documento que descreve o 

empreendimento e o modelo que o sustenta, para auxiliar no planejamento, sendo a empresa 

em seu estágio inicial ou não, para traçar as metas e estratégias para sua atuação no mercado. 

Ainda de acordo com o autor o desenvolvimento de um plano de negócio fica melhor 

compreendido quando se analisa o processo empreendedor. Este processo é um ciclo, e se inicia 

quando o empreendedor possui uma ideia para um novo negócio ou melhoria do 

empreendimento. Após a ideia consolidada, é analisada a sua viabilidade, ou seja, se há a 

oportunidade para que ela seja concretizada. Observada a oportunidade, é gerado o plano de 

negócios que permitirá a identificação da quantidade de recursos e fontes para financiamento 

do empreendimento. Em seguida, inicia-se o processo de gestão da empresa, tomando decisões 

acertadas e estabelecendo as diretrizes adequadas para a execução do planejamento. Como se 

trata de um ciclo, possivelmente o empreendedor terá novas ideias, que fará com que seja 

reavaliado o plano inicial ou realizado um novo. 

Corroborando com Dornelas (2011), Dolabela (2000) e Filion (2000) acreditam que o 

plano de negócio é o processo de validação da ideia do empreendedor realizada através do 

planejamento detalhado da empresa. Segundo os autores, por mais simples que seja a atividade 

empresarial, a mesma deveria ser fundamentada em plano de negócio. O plano é exclusividade 

do empreendedor, tornando-o a público somente para a busca de financiamento e novos 

parceiros para o empreendimento. Sendo assim, esta ferramenta deve ser elaborada de forma 

clara e inteligível, pois será o documento utilizado para a obtenção dos recursos. 

De acordo com Dornelas (2012), não existem regras específicas ou formatos únicos para 

desenvolver um plano de negócio, o que propicia o surgimento de diferentes formatos para a 

elaboração e estruturação do plano, que podem ser adaptados conforme o tipo de 

empreendimento ou, até mesmo, o mercado onde a organização está inserida. 
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Para Bangs (1998), qualquer plano de negócio possui aspectos importantes que devem 

ser focados no seu desenvolvimento: 

 Em que negócio você está? 

 O que você realmente vende? 

 Qual é o seu mercado alvo? 

Ainda segundo Bangs (1998), os principais motivos para que o empreendedor não tenha 

um plano de negócio são: 

 “Eu não necessito de um.” 

 “Eu tenho um em minha cabeça.” 

 “Eu não sei como começar.” 

 “Eu não tenho tempo.” 

 “Eu não sou bom com números.” 

 “Eu tenho muito $$$ e não preciso disso, pois já tenho sucesso.” 

Segundo Dornelas (2011) o plano de negócio pode ser realizado em qualquer etapa do 

desenvolvimento da empresa, não necessariamente no início das atividades. De maneira geral, 

após o surgimento de novas ideias, oportunidades de mercado, mudança dos objetivos dos 

gestores são fatores que levam a realização de um plano de negócios. Porém, os 

empreendimentos na fase embrionária devem ter maior atenção e dedicação, pois necessitam 

de um bom planejamento para que empresa tenha uma estruturação robusta para enfrentar o 

início no mercado de trabalho. 
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         Figura 2: Ciclo de vida e fases de crescimento de uma empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fonte: Dornelas (2011) 

 

Para Dornelas (2011) a figura retrata que a fase da Maravilha é o período onde há 

incertezas quanto a sobrevivência da empresa. Já a Instabilidade é a fase do crescimento, em 

que muitas empresas fracassam. A Explosão é a fase onde o crescimento é robusto, onde a 

empresa apresenta uma equipe sólida na gestão do negócio. A fase da Maturação acontece 

quando o fluxo de caixa da empresa é robusto e quando a empresa chega na fase de Quebra é 

preciso uma renovação de ideia de negócio ou a mesma entra em declínio chegando à falência. 

Assim como a empresa que está sendo foco do trabalho, que se encontra no início de 

suas atividades no mercado, Estevão (2016) realizou um estudo de caso sobre os benefícios da 

aplicação de um plano de negócios em uma empresa desenvolvedora de aplicativos para 

smartphones, para o ramo odontológico.  Com atuação principalmente na região metropolitana 

de Goiânia, o empreendimento possui como principal objetivo otimizar a rotina de um 

consultório, organizando o dia-a-dia, com agendamentos online, cancelamentos, remarcações 

ou confirmações das consultas, entre outras funções. A realização do plano de negócio teve 

como objetivo avaliar a viabilidade do desenvolvimento do aplicativo. No plano de marketing 

identificou-se informações e análise do mercado competitivo mobile, definição do público-alvo, 

análise da concorrência, estratégia empresarial através de Matriz Swot, as funcionalidades e 

objetivos esperados com o desenvolvimento do aplicativo, evidenciando as vantagens que o 

cliente terá ao implementar os serviços do aplicativo para o consultório odontológico. Na parte 

financeira, Estevão (2016) realizou o levantamento dos custos operacionais para o 

desenvolvimento do aplicativo; custos fixos mensais; custos variáveis; investimento inicial; 

ponto de equilíbrio mensal, que calcula a quantidade de clientes para se cobrir os custos mensais 
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e fluxo de caixa, o que auxilia o gestor nas tomadas de decisões para o direcionamento dos 

recursos financeiros do negócio. 

Segundo Estevão (2016), o plano de implementação, destaca o cronograma de todas as 

atividades que envolvem o desenvolvimento do produto, como: desenvolvimento do plano de 

negócios; desenvolvimento do aplicativo; criação de um site; validação com primeiro cliente; 

criação de blogs; criação de redes sociais; lançamento da versão beta; captação de clientes; 

Brainstorming de melhorias; lançamento da versão final. Cada atividade tem um responsável 

pela sua execução e um status, que mostra se a atividade está finalizada, em andamento ou não 

iniciada. 

Após a implantação do plano de negócio, Estevão (2016) pôde concluir que apesar da 

economia brasileira estar passando por uma má fase, o mercado de smartphones, aplicativos e 

o ramo odontológico seguem crescendo na região. Considerando o baixo custo da operação do 

produto, a aceitabilidade do produto no mercado e a alta taxa de lucratividade, Estevão (2016) 

pôde concluir que o desenvolvimento do aplicativo é rentável e viável. 

O exemplo citado corrobora a importância do tema estudado para uma empresa iniciante 

no mercado, em que o plano de negócios auxilia o desenvolvimento do planejamento 

estratégico, além de ser uma ferramenta na gestão de resultados, em que o gestor poderá analisar 

se suas e a viabilidade do empreendimento. 

Segundo Bernardi (2008) desenvolver um plano de negócio não é garantia do sucesso 

da empresa, porém, um plano de negócio bem estruturado e elaborado, aumenta as chances do 

empreendimento ter sucesso, pois com a visão da oportunidade e o entendimento das 

necessidades, cria-se uma base sólida para o gerenciamento e planejamento do negócio. 

Segundo Sebrae (2013), ao final do plano de negócio o empreendedor terá a resposta 

para a pergunta: “Vale a pena abrir, manter ou ampliar o meu negócio?” Assim, através do 

plano de negócio é possível identificar e restringir os erros ainda no papel, evitando cometê-los 

no mercado. 

2.4 MODELO DE PLANO DE NEGÓCIOS 

Existem abordagens diferentes entre autores que estudam e escrevem sobre o plano de 

negócios. Essas diferenças podem ocorrer na maneira em que o plano deve ser estruturado, no 

tipo de empreendimento, nos pontos principais que são abordados, entre outros. 
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Portanto, essa seção abordará quatro filosofias de autores diferentes como Sebrae, 

Fernando Dolabela e Louis Jacques Filion, José Dornelas, Cesar Simões Salin, com o intuito 

de identificar os pontos mais relevantes dos modelos apresentados e definir o modelo que mais 

se aproxima à realidade e mercado da empresa em questão, dentre as filosofias apresentadas. 

 

2.4.1 MODELO SEBRAE 

O Sebrae foi criado para dar apoio às MPE’s, estimular o empreendedorismo, capacitar 

e promover o desenvolvimento sustentável dos pequenos empreendimentos no Brasil. O Sebrae 

possui diversas atividades de apoio aos empreendedores, logo, o plano de negócio é apenas uma 

das várias opções de auxílio oferecidas pelo Sebrae. 

Para o Sebrae o plano de negócios é um documento que descreve os objetivos de um 

negócio e quais os passos que o empreendedor deve seguir para alcançar os objetivos e reduzir 

os riscos e incertezas do mercado. Quanto mais o empreendedor conhecer sobre o mercado de 

atuação, melhor será o plano de negócios. De acordo com o Sebrae (2013) o plano de negócios 

é um instrumento para a elaboração de um retrato fiel do mercado, dos produtos/serviços e das 

ações do empreendedor, o que proporciona uma maior segurança para quem pretende abrir um 

negócio, ou expandir seu empreendimento. Segundo o Sebrae (2013), o plano de negócios irá 

auxiliar o empreendedor na análise sobre a viabilidade do negócio, além de estimulá-lo a ter 

um conhecimento mais profundo do mercado de atuação, mas principalmente, dos pontos fortes 

e fracos, e das oportunidades e ameaças do seu negócio. 

O Sebrae (2013) destaca que, o plano de negócios fala pelo empreendedor, logo, quanto 

melhor a sua aparência e quanto mais objetivas e claras as ideias nele contido, melhores serão 

os resultados na obtenção de novos sócios, fornecedores, clientes e financiamentos em bancos. 

O modelo de plano de negócios do Sebrae (2013) é dividido nas seguintes seções: 

 Sumário Executivo – deverá conter o resumo do plano de negócios, não se 

tratando de uma introdução ou justificativa, mas um sumário com os pontos 

mais importantes como: principais pontos do plano de negócio; dados dos 

empreendedores e experiência profissional; dados do empreendimento; missão 

da empresa; setores de atividades; forma jurídica; enquadramento tributário; 

capital social; fontes de recurso; 

 Análise do mercado – deverá conter informações detalhadas das partes 

essenciais que movimentam o mercado como: estudo dos clientes, identificando 
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as características gerais dos clientes, seus interesses e comportamentos, o que 

leva os clientes a comprar, e onde estão os clientes; estudo dos concorrentes, 

identificando quais os principais concorrentes, procurando visitá-los, a fim de 

avaliar as suas boas práticas e deficiências, além de compará-los com o próprio 

negócio do empreendedor, evidenciando pontos fortes e fracos em relação a 

qualidade da matéria-prima, preço, localização, serviços disponibilizados, entre 

outros; estudo dos fornecedores, analisando preço, condições de pagamento, 

prazo de entrega, localização dos fornecedores, pessoas ou empresas, 

fornecedores de matéria-prima e equipamentos.  

 Plano de Marketing – deverá apresentar, de forma estruturada, como a empresa 

irá ofertar seus produtos/serviços, descrevendo: os principais itens que serão 

fabricados, vendidos ou serviços que serão prestados; o preço, considerando os 

custos do produto/serviço e que irão proporcionar o retorno esperado; as 

estratégias promocionais, onde serão destacadas as ações para apresentar e 

convencer os clientes a comprar os produtos/serviços da empresa, e não dos 

concorrentes; a estrutura de comercialização, em que se apresenta os meios de 

como os produtos/serviços chegarão aos clientes; localização do negócio, a fim 

de identificar a melhor localização para instalar a empresa. 

 Plano Operacional – deverá apresentar os processos que a empresa irá realizar 

para desenvolver, produzir ou comercializar seus produtos/serviços, estruturado 

da seguinte maneira: layout ou arranjo físico, que definirá a distribuição dos 

setores, equipamentos, móveis e pessoas no espaço, apresentados, 

preferencialmente, em uma planta baixa; capacidade 

produtiva/comercial/serviços, onde estimará a capacidade instalada da empresa, 

que representará o quanto a empresa poderá produzir, vender ou prestar serviços 

em um determinado período com a estrutura existente; processos operacionais, 

descrevendo como a empresa irá funcionar, como serão realizadas cada 

atividade da fabricação e venda dos produtos, dos serviços prestados e das 

atividades administrativas, quem serão os responsáveis por cada atividade e os 

materiais e equipamentos necessários; necessidade pessoal, onde apresentará a 

projeção pessoal necessária para o funcionamento do negócio, incluindo sócios 

e  os profissionais a serem contratados. 
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 Plano Financeiro – esta seção deverá determinar o total de recursos a ser 

investido para o funcionamento do negócio. O investimento total é estruturado 

através: estimativa dos investimentos fixos, correspondendo a todos os bens que 

o empreendedor deverá comprar para o funcionamento do negócio de maneira 

adequada como equipamentos, máquinas, móveis, utensílios, ferramentas, 

veículos que deverão ser adquiridos, juntamente com as respectivas 

quantidades, valores e total a ser desembolsado; capital de giro, que representará 

o montante de recursos necessários para o funcionamento normal da empresa, 

contendo a compra de matérias-primas, financiamento de vendas e pagamento 

de despesas. Ainda sobre o capital de giro, informações como estimativa do 

estoque inicial dos materiais necessários para a produção dos produtos ou pelas 

mercadorias que serão revendidas, e o caixa mínimo, representado pelo capital 

de giro próprio necessário para movimentar o negócio, ou seja, o valor em 

dinheiro que a empresa precisa ter disponível para cobrir os custos até que as 

contas a receber dos clientes entrem no caixa; investimentos pré-operacionais, 

que descreverão os gastos realizados antes do funcionamento das atividades da 

empresa, como reformas, instalação elétrica ou taxas de registro da empresa; 

estimativa do faturamento mensal da empresa, estimativa do custo unitário de 

matéria-prima, materiais diretos e terceirizações, estimativa dos custos de 

comercialização, apuração dos custos materiais diretos e mercadorias vendidas, 

estimativa dos custos com mão-de-obra, estimativa do custo com depreciação, 

estimativa dos custos fixos operacionais mensais, demonstrativo de resultados, 

indicadores de viabilidade do negócio, prazo de retorno do investimento, são 

informações que deverão ser inseridas no plano financeiro. 

2.4.2 MODELO FERNANDO DOLABELA E LOUIS JACQUES FILION 

Segundo Dolabela e Filion (2000), o plano de negócios é o processo de validação de 

uma ideia, que o empreendedor irá realizar através do planejamento do seu negócio, com a 

finalidade de ter parâmetros para tomar decisões como abrir ou não uma empresa, lançar um 

novo produto no mercado, expandir o seu negócio. Para os autores, o plano de negócios é uma 

linguagem para descrever de forma clara e completa o que é uma empresa ou o que ela pretende 

ser no futuro, pois este será o documento principal para negociação e obtenção de recursos. 
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Dolabela e Filion (2000) destacam que o Brasil não possui uma cultura de plano de 

negócios e, a consequência disso é o grande risco de fracasso, principalmente para os projetos 

iniciantes ou das micro e pequenas empresas, elevando o fenômeno que, segundo os autores, se 

tornou conhecido com taxa de mortalidade infantil das empresas. 

O modelo de plano de negócios proposto por Dolabela e Filion é dividido nas seguintes 

seções: 

 Sumário Executivo – terá como objetivo oferecer ao público alvo uma leitura 

objetiva e resumida da visão geral do negócio, as estratégias e os principais 

resultados alcançados. Está seção será importante na venda da ideia do negócio. 

O sumário executivo deverá conter: enunciado do projeto; competência dos 

responsáveis; os produtos, serviços ofertados e tecnologias utilizadas; o mercado 

potencial; elementos de diferenciação frente à concorrência; previsão de vendas; 

rentabilidade e projeções financeiras; necessidades de financiamento. 

 A Empresa – deverá conter as informações que descreve o espírito da empresa, 

assim como a sua estrutura de funcionamento. Esta seção deverá conter: missão 

da empresa; seus objetivos de curto, médio e longo prazo e a forma como irá 

alcançá-los; estrutura organizacional e legal da empresa. A estrutura 

organizacional descreverá os membros que efetivamente realizarão as 

operações, e a legal descreverá a forma adotada para a constituição da empresa; 

síntese das responsabilidades da equipe dirigente, ou seja, descreverá as 

principais funções dos dirigentes da empresa; plano de operações, que 

descreverá a forma de como a empresa será organizada internamente para 

executar as tarefas; parcerias. 

 Plano de Marketing – será dividido em dois momentos: análise prévia do 

mercado e estratégias para a execução do negócio após o início das atividades. 

A análise de mercado deverá focar: no estudo dos clientes, se preocupando em 

definir quais serão os clientes-alvo, quais serão as suas preferências, o preço que 

estarão dispostos a pagar pelo produto/serviço; no estudo dos concorrentes, 

destacando quais serão os principais concorrentes, os seus pontos fracos e fortes, 

os produtos/serviços que oferecem, as vantagens competitivas, percentual de 

mercado; no estudo dos fornecedores, onde descreverá as condições oferecidas 

como preço, qualidade, localização, prazo de entrega, para quais concorrentes 

fornecem; no estudo do ambiente de atuação da empresa, onde serão destacados 
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a lucratividade do setor, os efeitos da evolução tecnológica sobre o mercado, 

como e, em quanto tempo, a empresa irá cobrir o segmento de mercado escolhido 

para atuar. A análise das estratégias de marketing contará com o planejamento 

das ações da empresa para ofertar os seus produtos ao mercado, como meios de 

distribuição, divulgações dos produtos e promoções. 

 Plano Financeiro – representará a principal fonte de controle sobre a situação 

financeira da empresa, além de uma importante ferramenta na busca por novos 

parceiros, fornecedores e investidores, possibilitando a realização da análise de 

crédito da empresa. Esta seção deverá conter todas as informações sobre: 

investimento inicial, contendo instalações, equipamentos, móveis, veículos, 

capital de giro; demonstração de resultados; receitas; impostos e contribuições; 

projeção de fluxo de caixa; balanço patrimonial; ponto de equilíbrio que 

representa a quantidade vendida, na qual a receita iguala a soma dos custos fixos 

mais os custos variáveis; análise de investimento. 

 

2.4.3 MODELO JOSÉ DORNELAS 

Para Dornelas (2012) o plano de negócios é um documento que auxilia no planejamento 

de um empreendimento, estando este na fase de geração de ideias, iniciando suas atividades ou 

em crescimento e já atuante no mercado. Para o autor, este documento tem a finalidade de traçar 

e gerenciar as estratégias que vão direcionar o caminho trilhado pela empresa. Dornelas entende 

que apenas sonhar não é o suficiente. Deve-se utilizar meios para transformar os sonhos em 

ações concretas, reais e mensuráveis. E o meio mais simples e eficaz é o planejamento. 

Dornelas (2012) destaca que o plano de negócios pode ser uma ferramenta utilizada 

como um cartão de visitas das empresas, a fim de apresentar o negócio de uma maneira clara, 

envolvendo todas as principais características da empresa. Segundo o autor, será através dessa 

ferramenta que o empreendedor poderá planejar e decidir o futuro da empresa relacionando o 

cenário atual da empresa no mercado, os seus clientes e concorrentes. O autor acredita que ao 

final do desenvolvimento do plano de negócios, este documento auxiliará nas direções das ações 

que o empreendedor deverá executar para que o negócio se torne sustentável.  

Para Dornelas (2012) não existe uma estrutura padrão para a construção de um plano de 

negócios, porém, o documento deve possuir um mínimo de seções, escritas de maneira clara, 

facilitando o entendimento completo do negócio. Estas seções deverão seguir uma sequência 
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lógica a fim de permitir que qualquer leitor entenda como a empresa está organizada, seus 

objetivos e planos estratégicos. 

Dornelas (2012) considera que o conteúdo de um plano de negócio para uma pequena 

empresa prestadora de serviços, deverá conter as seguintes seções: 

 Capa – o autor considera que, apesar de não parecer, a capa é uma parte 

importante do documento pelo fato de ser a primeira parte a ser visualizada por 

quem irá ler o plano de negócios. Em virtude disso, deverá ser feita de maneira 

limpa de forma a conter apenas nome e endereço da empresa, os responsáveis 

pelo desenvolvimento do documento e os sócios do negócio. 

 Sumário - deverá conter todos os títulos das seções com suas respectivas 

páginas, assim como os assuntos abordados em cada seção, para facilitar a 

localização dos temas dentro do plano de negócio. 

 Sumário Executivo - será a principal seção do plano de negócios, devendo ser 

escrito com muita atenção, contendo a síntese das principais informações 

dirigidas ao seu público alvo, explicitando qual o objetivo do plano de negócios 

para o leitor (parceiros, investidores, clientes, entre outros). Não será um simples 

resumo, mas sim, uma síntese elaborada dos temas: conceito do negócio e a 

oportunidade; mercado e competidores; equipe de gestão; serviços e vantagens 

competitivas; estrutura e operações; marketing e projeção de vendas; finanças. 

 O negócio – esta seção será a base para o desenvolvimento e implantação das 

ações descritas no plano. Abordará detalhadamente sobre: dados da empresa, sua 

visão, missão, os objetivos e metas do negócio; descrição dos serviços que serão 

prestados, de que maneira serão executados e os recursos que serão utilizados; 

uma análise de mercado, onde o empreendedor deverá demonstrar o 

conhecimento sobre a maneira que o mercado está segmentado, os principais 

clientes e suas características, análise da concorrência, a participação da empresa 

e dos concorrentes no mercado e os riscos do negócio; equipe gerencial, 

descrevendo os cargos dos principais executivos da empresa, seus pontos fortes, 

experiências, suas funções e responsabilidades dentro do negócio; estrutura 

funcional, onde apresentará um, descrição da infraestrutura, layout da empresa 

e dos processos produtivos. 

 Dados Financeiros – descreverá, em números, as ações planejadas da empresa 

e, através de projeções futuras, comprovar o sucesso do negócio. A seção 
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abordará os seguintes assuntos: fontes de recursos financeiros; investimentos 

necessários; balanço patrimonial projetado para três anos; análise do ponto de 

equilíbrio; projeção de fluxo de caixa, em um horizonte de três anos; lucros 

previstos; prazos de retornos sobre os investimentos. 

 Anexos – esta seção deverá conter todas as informações que o empreendedor 

julgar relevante para o melhor entendimento do plano de negócios como fotos 

de produtos, plantas da empresa, material de divulgação do negócio, folders, 

entre outros. Devido a isso, não existem exigências a serem seguidas para essa 

seção, porém, o curriculum vitae dos sócios da empresa é a única informação 

que não poderá faltar nos anexos. 

Com foco na praticidade, seus conceitos são explicados de forma simples, prática e 

eficaz, afim de permitir ao empreendedor uma aplicação imediata dos conceitos, facilitando a 

utilização da teoria na prática. 

 

2.4.4 MODELO CÉSAR SIMÕES SALIM 

Para Salim et al. (2005), o plano de negócios é um documento que possui as 

características do negócio, a maneira como opera, estratégias usadas para conquistar o mercado, 

projeções financeiras como receitas, despesas e retornos financeiros em relação aos 

investimentos. 

Os autores destacam que os empreendedores estão utilizando cada vez menos suas 

intuições, de forma a diminuir as tomadas de decisão impulsivas que não estejam baseadas em 

planejamento e análises reais sobre o mercado. 

Salim et al. (2005) consideram, assim como os outros autores estudados, que o plano de 

negócios deve ser desenvolvido pelo interesse dos sócios, a fim de possuir parâmetros para 

analisar os riscos e as oportunidades de sucesso. Os autores acreditam que esta ferramenta 

também é de interesse aos possíveis investidores, para apresentar o cenário estratégico e 

financeiro do negócio. Porém, os autores destacam um ponto que não é abordado pelos outros 

autores. Salim et al (2005) destacam a importância dos empregados da empresa estarem 

envolvidos no plano de negócios, de modo a trazer uma preocupação em demonstrar para os 

mesmos a sua importância no sucesso da empresa, traçando estratégias para o seu crescimento, 

como treinamentos, participação nos lucros e além de oferecer oportunidades para compra de 

ações da empresa. 
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Segundo Salim et al. (2005), após o plano de negócios desenvolvido, será possível 

responder perguntas como: Qual é o negócio? Aonde se pretende chegar? O que será vendido? 

Quais estratégias serão usadas? Quais os fatores críticos de sucesso do negócio? Qual será o 

retorno sobre o investimento? 

O modelo de plano de negócios proposto por Salim et al. (2005) aborda as seguintes 

seções: 

 Sumário Executivo – uma visão geral e clara a respeito do conteúdo do plano 

de negócios. Um resumo, sem muitos detalhes, objetivo e de forma sucinta 

sobre: o objetivo do plano de negócios; a empresa ou o produto, de modo a 

destacar a oportunidade identificada e como se tornará em um negócio; os 

produtos/serviços ofertados, seu mercado e estratégias; a visão e a missão da 

empresa, fatores críticos de sucesso; como o produto/serviço será ofertado; quais 

os sócios envolvidos no empreendimento; os investimentos necessários para o 

início das atividades; os custos fixos mensais para manter a empresa sem faturar; 

a receita prevista; o ponto de equilíbrio do negócio, ou seja, o momento em que 

as receitas igualam aos custos totais; o tempo de retorno sobre o investimento e 

perspectivas futuras; 

 Resumo da empresa – esta seção descreverá de forma mais detalhada como 

será a empresa, quais os produtos/serviços que serão comercializados, a estrutura 

organizacional da empresa, de forma a destacar a divisão dos seus proprietários, 

suas habilidades, responsabilidades dentro do negócio, de que maneira eles 

poderão contribuir para o sucesso da empresa. Será abordado também, a 

especificação jurídica da empresa, ou seja, como será a sociedade de 

responsabilidade, limitada ou anônima, qual será seu capital, onde será a sede e 

a divisão das ações. 

 Descrição dos produtos e serviços – destacará, detalhadamente, os 

produtos/serviços que a empresa ofertará ao mercado, as necessidades dos 

clientes que os produtos/serviços irão solucionar, irá analisar os custos para o 

fornecimento e os preços que poderão ser praticados no mercado, analisar qual 

a tecnologia utilizada e o seu grau de atualidade e volatilidade, a proteção legal 

dos seus produtos contra o uso de terceiros, apresentando registros de patentes, 

marcas e produtos. 
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 Análise de mercado – esta seção abordará uma análise completa dos mercados, 

concorrentes, parceiros e alianças estratégicas, em que irá segmentar o mercado 

e avaliar a forma de atuação para cada segmento. Farão parte desta análise: uma 

conjuntura do mercado, de modo a descrever o mercado total em unidades e em 

valor; a segmentação do mercado, e seus critérios de segmentação, como nível 

econômico, tipo de negócio, localização geográficos, entre outros; análise da 

concorrência em relação às fatias de mercado que possuem; análise da 

concorrência em relação aos seus pontos fortes e fracos; sensibilidade do 

mercado, que representará uma possível variação de demanda, devido à 

produtos/serviços substitutos, preço, prazo de entrega, entre outros; análise do 

comportamento do cliente, de forma a identificar as necessidades e as 

prioridades dos clientes. Uma pesquisa de mercado poderá ser realizada para o 

levantamento de dados. 

 Estratégia do negócio – serão destacadas as estratégias da empresa realizadas 

através dos resultados das informações obtidas nas seções anteriores sobre o 

mercado, os produtos/serviços ofertados, preferência dos clientes, analisando as 

oportunidades observadas no ambiente de atuação. Serão abordados nesta seção: 

a definição dos segmentos do mercado quem serão alvos do negócio; definir a 

oferta de produtos/serviços que a empresa venderá, juntamente com a forma de 

abordagem ao cliente, a localização geográfica que a empresa atenderá, sempre 

preocupando com as necessidades dos clientes; estratégia de preço, descontos, 

formas de pagamento; previsões de vendas; estratégia de atendimento ao cliente 

e suporte técnico, abrangendo treinamentos aos clientes para o uso dos 

produtos/serviços, instalação, atualização dos produtos/serviços. 

 Organização e gerência do negócio – descreverá a maneira como a empresa irá 

funcionar, como será a feita a sua organização para a realização das atividades e 

alcançar seus objetivos de acordo com as estratégias estabelecidas. Farão parte 

desta seção: a composição da equipe gerencial e dos quadros quantitativos de 

pessoal por função, com os respectivos perfis profissionais e responsabilidades 

bem definidas; estabelecer um organograma da empresa, com as atribuições de 

cada área, delegando poderes para as respectivas gerências; definição de um 

plano pessoal para os empregados, estabelecendo formas de remuneração, 
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premiação, avaliação de desempenho, treinamentos para capacitação e 

aperfeiçoamento, plano de carreira. 

 Planejamento Financeiro – esta seção apresentará os resultados finais da 

avaliação de viabilidade do negócio. Os seguintes tópicos serão abordados nessa 

seção: pressupostos importantes para o desenvolvimento do plano financeiro, 

como adoção de cenários de planejamento, que irão representar diferentes 

situações que poderão ocorrer em qualquer área do negócio; comparação entre 

o plano projetado e o desempenho de outras empresas que atuam na mesma área; 

cálculo do ponto de equilíbrio econômico-financeiro da empresa, ou seja, o 

ponto onde a empresa terá receitas capazes de cobrir os custos fixos e variáveis; 

cálculo do custo de operar a empresa sem vender ou produzir; lucros e perdas 

projetada, que terão como base os custos apurados e as projeções de receitas 

esperadas; fluxo de caixa; balanço patrimonial; indicadores econômico-

financeiros, como índice de liquidez, índice de rentabilidade, utilizado para 

medir o retorno gerado pelo investimento e pelas vendas, entre outros. 
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3. A EMPRESA 

A empresa em que o trabalho foi desenvolvido atua no ramo educacional, iniciou suas 

atividades no ano de 2017 e é considerada uma microempresa. O principal objetivo da 

organização é aumentar o rendimento acadêmico de alunos do ensino fundamental 2 e ensino 

médio através de metodologias simples e eficazes. 

A ideia do empreendimento surgiu após um dos sócios da empresa vivenciar o 

acompanhamento de estudo em uma rede de ensino particular no estado de São Paulo. Com 

isso, notou a importância do suporte educacional para fornecer orientações necessárias para que 

o aluno tenha um bom desempenho nos seus objetivos acadêmicos.  

O processo dos serviços oferecidos pela empresa se inicia com encontros presenciais, 

em grupos e individuais, de modo a passar orientações de estudo a fim de transmitir e moldar 

junto com o aluno um modelo de estudo que traga bons resultados. Durante as sessões é 

trabalhada a montagem do horário de estudos do aluno, realização de testes sobre a melhor 

forma de aprendizagem e repasse de técnicas de estudo e provas. Além do conhecimento técnico 

fornecido ao aluno são trabalhados fatores emocionais e motivacionais que influenciam o 

desenvolvimento acadêmico. 

Os serviços da empresa são ofertados para escolas particulares, em que a empresa fecha 

um contrato com a escola para atender todos os alunos, ou podem ocorrer casos em que a escola 

queira fazer um programa piloto como teste e verificar se, após o acompanhamento, o aluno 

obteve aumento no seu rendimento acadêmico. Para os alunos cuja escola é parceira da empresa 

são realizados sete encontros durante o ano, sendo dois atendimentos individuais e dois em 

grupo no primeiro semestre, e dois atendimentos individuais e um em grupo no segundo 

semestre, em que cada um desses encontros tem a duração, em média de uma hora. Não existe 

uma quantidade máxima de alunos nos atendimentos em grupo, esse fator depende do tamanho 

da turma e da estrutura da escola para a realização dos atendimentos. Porém, como 

procedimento da empresa, o acompanhamento em grupo deverá ter um orientador a cada quinze 

alunos, de forma a não sobrecarregar um único orientador. O aluno sempre será atendido pelo 

mesmo orientador nos encontros individuais. Segundo os gestores da empresa, esta metodologia 

é usada para criar uma maior afinidade entre aluno e orientador, de modo a ser possível 

identificar melhor as dificuldades que deverão ser trabalhadas, o que irá facilitar no 

planejamento dos atendimentos. Os encontros são realizados na própria escola. 
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A empresa também oferta os seus serviços para alunos de escolas que não pertencem ao 

grupo de parceiros. Desta maneira, o serviço é adquirido de forma avulsa, sem nenhum vínculo 

com escolas. O atendimento para esses alunos é dividido em dez encontros, presenciais, na 

própria sede da empresa, ou à distância através de videoconferência com agendamento de 

horário. 

Para os alunos do ensino fundamental, os atendimentos são divididos em: 

gerenciamento da rotina, definição de objetivos e metas, técnicas de aumento de rendimento, 

fatores emocionais, fatores motivacionais, estratégias de prova. Para os alunos do ensino médio 

os atendimentos possuem as mesmas etapas já citadas anteriormente, além de preparação para 

Exame Nacional do Ensino Médio, vestibular e orientações vocacionais. 

Em seu primeiro ano de atividade a empresa atendeu 198 alunos, todos em Juiz de Fora, 

sendo 170 alunos de escolas parceiras e 28 alunos que contrataram os serviços da empresa por 

conta própria. Após a realização do programa todos os alunos passaram por uma pesquisa de 

satisfação com cinco tópicos para serem avaliados: transmissão de conhecimento, 

relacionamento com o orientador, aplicabilidade da metodologia, produtividade gerada nos 

objetivos acadêmicos e reconhecimento do trabalho realizado. Todos esses itens foram 

avaliados entre péssimo (0 pontos), ruim (2,5 pontos), regular (5 pontos), bom (7,5 pontos) e 

excelente (10 pontos). Ao final da pesquisa foi realizada uma média ponderada simples das 

respostas dos alunos com índice de 93% de satisfação. 

Hoje, a empresa conta com cerca de 3000 alunos atendidos em seis cidades e sua 

pesquisa de satisfação continua com o índice de 93%. É utilizado um software próprio para o 

gerenciamento dos cadastros dos alunos, controle dos atendimentos e informações individuais 

sobre os alunos. 

3.1 ANÁLISE DO AMBIENTE DA EMPRESA   

A análise do ambiente da empresa será dividida em duas partes: ambiente interno, que 

apresentará os pontos fortes e fracos do empreendimento, e o ambiente externo, identificando 

as oportunidades e possíveis ameaças ao negócio.  

As informações apresentadas foram identificadas através de visitas à empresa, conversas 

com os sócios e alguns clientes, a fim de entender melhor o negócio da empresa e obter 

conhecimentos para o desenvolvimento do trabalho. 
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3.1.1 AMBIENTE INTERNO 

Como já citado anteriormente dentro do trabalho, a análise do ambiente interno busca 

identificar os pontos fortes e fracos da empresa, que, potencialmente, a coloca em vantagem ou 

desvantagem competitiva em relação aos seus concorrentes dentro do mercado em que atua. 

3.1.1.1 PONTOS FORTES 

A empresa possui na sua equipe de colaboradores profissionais de várias áreas do 

conhecimento como humanas, saúde e exatas, o que abrange a variedade de cursos 

universitários de interesse dos alunos, sendo importante na orientação dos caminhos a serem 

seguidos. O setor de operações é liderado por uma psicóloga, o setor de vendas, marketing e 

qualidade tem em sua composição administradores e o setor pedagógico é formado por 

psicólogos, pedagogos, psicopedagogos e uma neuropsicopedagoga. 

Outro ponto de destaque positivo é a localização da empresa situada na Avenida Rio 

Branco, principal avenida da cidade de Juiz de Fora. Em um raio de um quilômetro estão 

localizadas quatro grandes escolas e cursos pré-vestibular, o que propicia a empresa estar muito 

próxima de aproximadamente mil e quinhentos potenciais clientes. 

A formação da equipe de colaboradores também é um destaque. A empresa optou por 

uma estratégia de montar uma equipe jovem, com o objetivo, segundo seus gestores, de trazer 

uma facilidade de comunicação e gerar maior empatia com o público alvo. Os gestores 

procuraram por jovens que tivessem ambição de conhecimento, bons resultados, a fim de 

crescerem profissionalmente junto com a empresa. 

A satisfação dos seus clientes, identificada através de pesquisas, traz para a empresa um 

reconhecimento no mercado pelos bons serviços prestados nos primeiros anos de vida da 

empresa. Tais pesquisas são realizadas com os coordenadores das escolas parceiras, uma vez a 

cada semestre, e com os alunos, ao final de cada atendimento e ao final do programa. Com 

clientes satisfeitos espera-se alcançar cada vez mais a liderança do mercado. 

3.1.1.2 PONTOS FRACOS 

A empresa ainda não apresenta uma estrutura de processos bem definidos, e não conta 

com colaboradores que atuem na gestão de pessoas para engajar as equipes, colaborar na parte 

motivacional a fim de trazer maior crescimento profissional dos colaboradores. 

Ter uma equipe jovem traz à empresa maior facilidade no contato com seus clientes, 

porém afeta negativamente em um outro ponto: a experiência. Os profissionais que fazem parte 

da equipe não possuem grande experiência no setor educacional, fazendo com que, em algumas 
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situações, a empresa necessite consultar profissionais já consolidados no setor educacional para 

trazer maior conhecimento e agregar valor ao serviço oferecido. Nos dois primeiros anos de 

atividade a empresa contou com o suporte de um psicopedagogo, coordenador de uma grande 

rede de ensino. 

Devido à baixa disponibilidade de recursos financeiros por parte dos sócios para iniciar 

as atividades da empresa, os equipamentos de trabalho, como mesas, cadeiras e notebooks não 

possuem a qualidade esperada e em alguns momentos apresentam falhas, o que traz maiores 

despesas para empresa. 

 

3.1.2 AMBIENTE EXTERNO 

A análise do ambiente externo, busca identificar fatores que estão fora dos limites da 

empresa e que exercem influência sobre ela. Esta seção será dividida em oportunidades, que 

são fatores identificados em que a empresa poderá se beneficiar, e ameaças, onde fatores 

negativos observados, poderão trazer resultados indesejáveis para o negócio da empresa. 

3.1.2.1 OPOTUNIDADES 

Resultados Digitais (2018) considera o Brasil um dos países em que a educação à 

distância vem crescendo em grande escala. Com isso, a empresa identificou uma oportunidade 

no mercado online, em que seria possível trazer crescimento dos seus negócios sem obter 

elevados custos. 

A possibilidade de expandir os serviços para outras cidades, através de parcerias com 

escolas, também foi uma oportunidade identificada pela empresa. Essa expansão não impacta 

em custos com sede administrativa e treinamento das equipes, pois os atendimentos presenciais 

seriam feitos esporadicamente nas próprias escolas e realizados pelos profissionais que realizam 

os serviços em Juiz de Fora. 

Outra oportunidade identificada pela empresa foi a parceria com uma grande rede de 

ensino de Minas Gerais. Essa rede tornou-se o principal cliente aumentando consideravelmente 

o número de alunos atendidos, a receita anual da empresa, além da expansão da marca na cidade 

de Juiz de Fora. 

Como o público alvo do negócio são os jovens, notou-se que as redes sociais podem ser 

úteis no aumento da comunicação e interação com os clientes. Através das redes sociais da 

empresa os clientes podem tirar dúvidas em relação aos serviços, metodologias, conteúdos, 

possibilitando no aumento das vendas. 
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3.1.2.2 AMEAÇAS 

Destacado como grande oportunidade para o negócio, a parceria com a grande rede de 

ensino trouxe uma dependência financeira, em que o cancelamento do contrato de serviço traria 

muitas dificuldades financeiras para empresa. 

O fato da empresa ser uma prestadora de serviço intelectual, com uma baixa necessidade 

inicial de investimento, pode ser visto como uma ameaça pela facilidade de novos entrantes 

atuando no mesmo mercado. 

A empresa depende de uma mão-de-obra qualificada para prestar seus serviços nos 

atendimentos presenciais aos clientes. Com isso, a empresa deve se preocupar constantemente 

com a satisfação dos seus colaboradores, oferecer condições de trabalho que tragam motivação 

para executarem cada vez melhor suas funções, aumentando a qualidade dos serviços prestados. 

3.1.3 MATRIZ SWOT 

Após a identificação dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, a matriz 

SWOT para a empresa apresentou a seguinte estruturação: 

                                       Quadro 5 – Matriz SWOT 

       Pontos fortes 

 Equipe multidisciplinar 

 Ótima localização física 

 Elevado índice de satisfação 

 Equipe jovem 

         Pontos Fracos 

 Falta de gestão de pessoas 

 Inexperiência profissional da equipe 

 Infraestrutura 

 Falta de recursos financeiros 

       Oportunidades 

 Crescimento da educação online 

 Expansão para outras cidades 

 Parceria com grande rede de ensino 

 Utilização de redes sociais na 

comunicação com os clientes 

            Ameaças 

 Alta dependência da parceria com a 

rede de ensino 

 Facilidade de novos entrantes 

 Dependência de mão-de-obra 

qualificada 

                                                             Fonte: Autor 

          De acordo com Da Costa (2007), os componentes da análise interna e externa devem ser 

cruzados. A relação de um ponto forte com uma oportunidade faz com que a empresa elabore 
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estratégias de forma a aproveitar esta força e aumentar o seu capital. O cruzamento de um ponto 

forte com uma ameaça, identifica a necessidade de monitorar esses fatores para que não haja 

nenhum impacto negativo ao negócio. Com o relacionamento do ponto fraco com a 

oportunidade, os gestores deverão traçar suas estratégias de modo a melhorar essa fraqueza 

identificada para que oportunidade observada seja aproveitada da melhor maneira. Já o 

cruzamento de um ponto fraco com uma ameaça, os esforços deverão ser destinados a eliminar 

esta fraqueza para que o empreendimento mantenha-se seguro. 

           A matriz SWOT foi utilizada pelo pesquisador como ferramenta para o levantamento de 

informações do cenário da empresa que identificassem questões estratégicas a serem destacadas 

ou aperfeiçoadas e na elaboração dos parâmetros que servirão de critérios na identificação do 

melhor modelo de plano de negócios. 

3.2 QUESTIONÁRIO 

Para gerar os dados necessários para a identificação de qual o melhor modelo de plano de 

negócio, foi escolhida uma metodologia quantitativa com a aplicação de um questionário. Gil 

(1999) define o questionário como uma técnica de investigação, com um conjunto de perguntas 

destinadas a determinadas pessoas com o objetivo de obter informações sobre conhecimentos, 

crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, expectativas, dentre outros. 

O questionário foi aplicado de forma online, através do Google Forms, ou pessoalmente, 

entre profissionais que atuam em instituições do setor educacional, privadas ou públicas, como 

diretores, coordenadores e professores. Também participaram da amostra da pesquisa 

profissionais que trabalham como consultores, devido seu conhecimento e vivência na área de 

planejamento. 

O questionário foi divido em áreas como Atendimento, Marketing, Equipe de Trabalho e 

Finanças, com o objetivo de abranger as seções que formam um Plano de Negócios. Dentro 

destas áreas, foram selecionados quatro indicadores, onde deverão ser ordenados em ordem de 

importância, do primeiro mais importante ao quarto, para o negócio da empresa. Em cada área, 

após a aplicação do questionário, o indicador que for selecionado mais vezes como mais 

importante, receberá um peso no valor de 50 (cinquenta) pontos, o que for selecionado mais 

vezes como segundo mais importante, receberá um peso no valor de 30 (trinta) pontos, o que 

for selecionado mais vezes como terceiro mais importante receberá um peso no valor de 15 
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pontos e o indicador que for selecionado mais vezes como quarto mais importante, receberá um 

peso no valor de 5 (cinco) pontos, totalizando 100 (cem) pontos em cada uma das quatro áreas. 

Com os pesos dos indicadores definidos, a próxima etapa é avaliar os modelos de plano 

de negócios estudados no trabalho, em relação a cada um dos indicadores. Caso as ideias para 

um plano de negócios do modelo do autor abrangerem os indicadores selecionados, o modelo 

receberá a pontuação referente ao indicador. Após cada um dos modelos serem avaliados, o 

modelo de plano de negócios que apresentar a maior pontuação, na soma das quatro áreas, será 

o escolhido como o modelo mais indicado para a empresa foco do trabalho. 

3.3 ORGANIZAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

Os dados coletados foram divididos em quatro áreas com quatro indicadores em cada uma, 

que foram selecionados a partir da leitura do artigo de Santos e Silva (2012), em que teve uma 

ideia semelhante ao deste trabalho, e o autor destacou áreas e indicadores para avaliar os 

modelos de negócio. Para este trabalho, foram alterados os nomes das áreas e dos indicadores 

para que se enquadrassem com o tipo de serviço oferecido pela empresa foco. 

3.3.1 ATENDIMENTO 

O atendimento está relacionado à parte operacional do serviço da empresa, a maneira que 

são realizados os atendimentos aos alunos, a organização das metodologias e o conhecimento 

dos profissionais. Os indicadores destacados dentro desta área são: planejamento operacional, 

processos operacionais, infraestrutura e conhecimento do orientador. 

O planejamento operacional está relacionado à organização das operações da empresa, 

de forma a alinhar os objetivos e as metas com as estratégias, estabelecer qual atendimento 

deverá ser realizado, a maneira que deve ser executado e quais serão os responsáveis para a 

execução. É na parte do planejamento operacional que os gestores definem os recursos 

necessários, o cronograma de execução, avaliação de riscos, expectativa de resultados. 

Os processos operacionais referem-se ao conjunto de atividades ou funções bem 

especificadas e elaboradas de maneira clara e mais simples possível, com uma sequência lógica, 

que possam ser realizadas por pessoas ou máquinas. É dentro desse indicador que estarão o 

passo a passo do atendimento ao aluno, de forma a padronizar a execução dos serviços prestados 

pela empresa. Tal padronização visa buscar maior qualidade e eficácia para os processos da 

empresa.  
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A infraestrutura está relacionada ao ambiente e os recursos que a empresa oferece para a 

execução dos atendimentos aos alunos. São especificados os móveis presentes, instalações 

elétricas, condições estruturais e ambientais do local onde os atendimentos são, recursos 

eletrônicos e visuais disponíveis, dentre outros fatores que a empresa oferece para a execução 

dos serviços. 

O conhecimento do orientador está relacionado com o domínio do orientador em relação 

à metodologia aplicada, ao conteúdo desenvolvido dentro dos atendimentos, sua capacidade de 

comunicação com os alunos, a capacidade de diagnosticar as principais necessidades dos alunos 

para que elas sejam trabalhadas durante os atendimentos. O orientador deve estar sempre 

atualizado sobre as novidades, transmitir credibilidade e segurança aos alunos de que o serviço 

está sendo prestado de maneira completa e profissional, também são características importantes 

para os orientadores que realizam os atendimentos dentro do programa. 

3.3.2 MARKETING 

O marketing está relacionado com funções de criação, pesquisas de mercado, 

atendimento das necessidades dos clientes, comunicação com seu público alvo, divulgação dos 

seus produtos e dos impactos que os mesmos proporcionam ao cliente. Estratégias de marketing 

são importantes na conquista do mercado, identificando oportunidades e elaborando a melhor 

maneira, dentro dos recursos disponíveis da empresa, para alcançar os objetivos e metas 

traçadas. Os indicadores desta área são: serviço, preço, praça e promoção 

O serviço está relacionado com o produto que a empresa oferece ao mercado. O produto 

pode ser considerado como algo que é oferecido a um mercado para atender necessidades de 

um público, podendo ser dividido entre bens e serviços. Como a empresa é uma prestadora de 

serviços do setor educacional, seu produto é classificado como serviço. Deve-se definir as 

principais características do serviço, como o que será feito, por quem, quando, onde, além de 

definir as necessidades do consumidor que a empresa pretende suprir. Além disso, é importante 

buscar uma diferenciação do serviço em relação aos concorrentes, para se manter competitivo 

dentro do mercado. 

O preço pode ser interpretado como a quantidade monetária que a empresa estipula para 

a venda do seu serviço ao consumidor. Para Kotler (1998), o processo de elaboração do preço 

passa pelas seguintes etapas: seleção do objetivo de preço, determinação da demanda, estimação 

dos custos, análise dos custos, preços e ofertas dos concorrentes, seleção de um método de 

determinação de preço, seleção do preço final. O preço cobrado por um produto pode ser um 
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diferencial para a empresa. Com isso, é importante os gestores terem coerência para estipular 

um preço justo, adequado ao mercado, que satisfaça tanto os consumidores, quanto suas 

perspectivas de receita. 

A praça está relacionada com a maneira que o consumidor recebe o serviço da empresa, 

ou como o serviço será disponibilizado ao cliente. A localização onde os alunos são atendidos, 

conteúdos complementares que possam estar disponíveis e serem acessados sempre que for 

necessário, através de um portal na internet, além da disponibilização de realizar o atendimento 

à distância, através de videoconferência. 

A promoção está relacionada com a forma em que a empresa se comunica com o público 

para comercializar seu serviço. É a maneira como o serviço é promovido, seja por redes sociais, 

jornais, rádio, televisão, através de promoções de venda, propaganda, publicidade, patrocínios. 

Churchill e Peter (2000) consideram promoção como uma ação de marketing com objetivos de 

estimular a demanda ou a venda de um produto. Com a forte tendência do mundo digital e por 

ter um mercado consumidor jovem, um bom meio para promover os serviços da empresa é 

através das redes sociais, cada vez mais utilizadas entre os jovens. 

3.3.3 EQUIPE DE TRABALHO 

Esta área se refere à formação da equipe de trabalho, a maneira como é estimulada, 

valorizada e recompensada. A forma como a empresa investe nos seus colaboradores para 

promover maior conhecimento e desenvolvimento de habilidades, apresentar um plano de 

carreira dentro da empresa, são meios de manter sua equipe de trabalho motivada e assim 

conseguir melhores resultados na prestação dos serviços. Os indicadores dessa área são: 

recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários e avaliação de 

desempenho. 

As pessoas devem ser visualizadas como parceiras das organizações. 

Como tais, elas são fornecedoras de conhecimentos, habilidades, competências 

e, sobretudo, o mais importante aporte para as organizações: a inteligência que 

proporciona decisões racionais e que imprimem significado e rumo aos 

objetivos globais. Neste sentido, as pessoas constituem parte do capital 

intelectual da organização (CHIAVENATO, 2010, p.10). 

O recrutamento está relacionado ao processo de atrair profissionais de acordo com a 

necessidade da empresa, com o objetivo de encontrar pessoas com características necessárias 

para o preenchimento do cargo. A empresa pode usar anúncios em sites de emprego, jornais, 

dentre outros meios de comunicação que consiga atingir o maior número de pessoas. O 
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recrutamento pode ser feito de forma interna, divulgando a informação sobre a vaga entre os 

próprios colaboradores da empresa, de forma externa, recrutando para o processo somente 

pessoas que não fazem parte do quadro de colaboradores da empresa, ou de forma aberta, onde 

colaboradores da empresa e pessoas externas podem participar do processo. A seleção se inicia 

após o processo de recrutamento, e funciona como uma espécie de filtro dos postulantes a vaga, 

analisando os perfis de cada um, suas competências, habilidades, nível de conhecimento, 

experiência profissional, a fim de escolher o candidato que melhor se enquadra dentro das 

especificações necessárias para o cargo. 

Para Chiavenato (1999), a principal diferença entre treinamento e desenvolvimento é 

temporal. O autor acredita que o treinamento está relacionado com a melhoria da capacidade e 

habilidade do colaborador para aumentar sua eficiência e resultados nas funções do seu cargo. 

Já o desenvolvimento, está relacionado a uma preparação do colaborador para assumir cargos 

maiores no futuro. Investir na capacitação dos funcionários tem ganhado cada vez mais 

importância, devido as transformações tecnológicas, econômicas, sociais, que fazem com que 

as organizações se adaptem para se manterem fortes no mercado, buscando inovação e 

diferenciação para atender um público cada vez mais exigente. 

O indicador cargos e salários se refere à importância de que haja uma estruturação bem 

definida dos cargos e funções de cada profissional dentro da empresa. Dividir os setores, 

designar os gestores e líderes de cada área, sua equipe de trabalho, e funções de cada um dentro 

da empresa. Também se enquadra dentro deste indicador a política de remuneração da empresa, 

sendo importante que haja uma coerência entre o valor pago para o profissional exercer suas 

funções com a importância do cargo, nível de dificuldade das funções e resultados apresentados 

pelo colaborador. Estar em dia com os acordos firmados com os colaboradores gera maior 

satisfação, motivação e, consequentemente, aumento nos resultados positivos de cada 

profissional. É importante destacar neste indicador a empresa que apresenta um plano de 

carreira para o colaborador definindo o caminho e metas que servirão como um guia para o 

crescimento profissional do colaborador dentro da empresa. Estimular os funcionários com 

metas e compensações pode ser uma maneira de mantê-los sempre motivados a conquistar algo 

maior dentro da empresa. 

Avaliar o desempenho dos funcionários, é uma maneira de medir o nível de performance 

de cada profissional na execução das suas responsabilidades. Essa avaliação pode ser 

caracterizada pela comparação entre o resultado esperado do profissional com o resultado real 

apresentado. Desta maneira, os gestores podem enxergar os pontos de melhoria de cada um, 
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realizando feedbacks individuais, destacando os pontos positivos do trabalho do funcionário, e 

os pontos onde ele precisa se atentar e trabalhar para buscar melhoria. 

3.3.4 FINANÇAS 

Esta área, está relacionada com o planejamento financeiro da empresa, que fornece 

informações importante sobre a situação da saúde financeira da empresa, seu patrimônio, seus 

custos e receitas, bens, ativos, passivos, necessidades de investimentos, capital de giro, dentre 

outras, que são importantes para que os gestores tomem de decisões sábias e coerentes com a 

realidade da empresa. Os indicadores dessa área são: planejamento financeiro, balanço 

patrimonial, fluxo de caixa e demonstração de resultados do exercício. 

O planejamento financeiro está relacionado com a forma de organizar e planejar a parte 

econômica do negócio, a fim de direcionar suas ações para alcançar os objetivos da empresa. 

Com isso, os gestores podem ter uma ciência maior da realidade financeira e destinar os 

recursos adequados para cada área da empresa ou, caso necessite, a buscar por financiamentos 

e outros investimentos. O planejamento também estabelece o que se deve fazer no futuro, além 

de prever cenários negativos, de forma a não ter surpresas no meio do caminho e possa ter ações 

já planejadas, caso algo aconteça. 

O balanço patrimonial é o relatório contábil que demonstra a situação financeira da 

empresa. Ele equilibra bens e diretos com as obrigações e participações de acionistas, e 

apresenta o patrimônio da organização de forma qualitativa e quantitativa, ou seja, é registrado 

os itens pertencentes ao negócio e suas quantidades. Esta demonstração é importante para que 

os gestores tenham um controle dos custos e acompanhar como está o patrimônio e sua evolução 

com o tempo. 

O fluxo de caixa é uma ferramenta financeira de análise do movimento de entradas e 

saídas de recursos. Ele pode apresentar a visão diária dessas movimentações, ou projeção 

semanal e mensal do negócio. Para o seu funcionamento é importante que todas as receitas e 

despesas devem ser registradas de forma correta. O fluxo de caixa permite ao gestor ter 

informações de como as ações da empresa refletem nos resultados financeiros. 

Segundo Sebrae Amapá (2019) demonstração de resultados do exercício é o resumo 

financeiro dos resultados operacionais e não operacionais de uma empresa. Em resumo, a 

demonstração é fruto das análises da receita líquida, do lucro bruto, do resultado operacional 

antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, e por fim, encontra-se 

resultado líquido do exercício, de modo a permitir chegar ao lucro líquido do exercício. 
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3.4 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 

O questionário foi respondido por dez consultores, onze diretores, quatro coordenadores 

e quatro professores de instituições de ensino particular, um diretor e três professores de 

instituições de ensino público.  

Na área Atendimento os resultados foram os seguintes: o indicador escolhido como o 

mais importante foi o planejamento operacional, com 50%; o segundo mais importante foi 

processos operacionais, com 57 %; o terceiro mais importante escolhido foi o conhecimento 

do orientador, com 50%; o quarto mais importante foi a infraestrutura, com 53% 

A área de Marketing obteve os seguintes resultados: como o mais importante, o 

indicador escolhido foi o serviço, com 86%; o preço, com 75%, foi classificado como o 

segundo mais importante; a promoção obteve classificação como terceiro mais importante, 

com 57%; o quarto mais importante, com 51%, foi a praça. 

A Equipe de Trabalho teve a seguinte classificação: com 54% o treinamento e 

desenvolvimento alcançou a classificação de mais importante; o recrutamento e seleção, foi 

escolhido como segundo mais importante, com 43%. O terceiro mais importante foi a análise 

de desempenho, com 46%; como quarto mais importante, cargos e salários obteve 50% das 

indicações. 

Em Finanças, os indicadores foram classificados da seguinte maneira. Planejamento 

Financeiro, com 79%, classificou-se como o primeiro mais importante; o segundo mais 

importante foi o fluxo de caixa, com 54%; a demonstração de resultados obteve a classificação 

de terceiro mais importante, com 57%; o quarto mais importante, com 68%, foi balanço 

patrimonial. 

                Figura 3 - Resultado do questionário, área Atendimento  

                                                             Fonte:  Autor 
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                   Figura 4 - Resultado do questionário, área Marketing 

Fonte: Autor 

 

      Figura 5 - Resultado do questionário, área Equipe de Trabalho  

                                                                   Fonte: Autor 
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                Figura 6 - Resultado do questionário, área Finanças 

Fonte: Autor 

Com os resultados do questionário apresentados, foi feita a relação dos indicadores de 

cada área, com os pesos atribuído através do critério já informado, com a ideia e estruturação 

dos modelos de plano de negócio dos autores estudados, para conseguir a pontuação de cada 

área e geral. Os resultados dessa relação estão exibidos pelos quadros a seguir. 

 

Quadro 6 – Resultados da relação modelos de plano de negócios e indicadores - 

Atendimento 

Área Atendimento 

Indicadores 

Modelo Planejamento 

Operacional 

(50 pontos) 

Processos 

Operacionais 

(30 pontos) 

Conhecimento do 

Orientador 

(15 pontos) 

Infraestrutura 

(5 pontos) 

Total de 

Pontos 

Sebrae X X X X 100 

Dolabela e 

Filion 

X X X X 100 

Dornelas X X X X 100 

Salim X X X X 100 

Fonte: Autor 
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Os modelos de todos os autores abordaram os indicadores da área de atendimento, o que 

se pode notar a importância de ter um bom planejamento de execução dos processos, uma 

equipe bem preparada e uma infraestrutura que ofereça as melhores condições para os 

funcionários trabalharem 

 

Quadro 7 - Resultados da relação modelos de plano de negócios e indicadores - 

Marketing 

Área Marketing 

Indicadores 

Modelo Serviços 

(50 pontos) 

Preço 

(30 pontos) 

Promoção 

(15 pontos) 

Praça 

(5 pontos) 

Total de 

Pontos 

Sebrae X X X X 100 

Dolabela e 

Filion 

X X X X 100 

Dornelas X    50 

Salim X X X X 100 

Fonte: Autor 

O modelo do autor Dornelas escolhido para ser estudado neste trabalho é bem especifico 

para pequenas empresas do setor de serviços, de maneira a não trazer tantos detalhes na parte 

de marketing e mercado. Já os outros autores abordam todos os indicadores desta área, o que 

evidencia a importância de ter os serviços bem definidos, políticas de preço coerentes com o 

mercado, além da maneira que o serviço é apresentado ao público. 
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Quadro 8 - Resultados da relação modelos de plano de negócios e indicadores – 

Equipe de Trabalho 

Área Equipe de Trabalho 

Indicadores 

Modelo Treinamento e 

Desenvolvimento 

(50 pontos) 

Recrutamento e 

Seleção 

(30 pontos) 

Análise de 

Desempenho 

(15 pontos) 

Cargos e Salários 

(5 pontos) 

Total de 

Pontos 

Sebrae  X   30 

Dolabela e 

Filion 

    0 

Dornelas   X X 20 

Salim X X X X 100 

Fonte: Autor 

Nesta área, poucos autores entraram em detalhes e destacaram em seus modelos os indicadores 

relacionados à Equipe de Trabalho. Com exceção de Salim et al (2005) que abordou todos os 

indicadores na estruturação d seu modelo, reconhecendo a importância de selecionar bem os 

seus colaboradores e oferecer à eles conhecimento e aprimoramento das suas habilidades. 
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  Quadro 9 - Resultados da relação modelos de plano de negócios e indicadores – Finanças 

Área Finanças 

Indicadores 

Modelo Planejamento 

Financeiro 

(50 pontos) 

Fluxo de Caixa 

(30 pontos) 

Demonstração de 

Resultados 

(15 pontos) 

Balanço 

Patrimonial 

(5 pontos) 

Total de 

Pontos 

Sebrae X X X  95 

Dolabela e 

Filion 

X X X X 100 

Dornelas X X X X 100 

Salim X X X X 100 

Fonte: Autor 

   Na área de finanças quase todos os modelos alcançaram pontuação máxima, o que 

mostra a importância de ter o controle e planejamento financeiro bem estruturado, afinal, está 

relacionada a um dos principais objetivos de um negócio, ser lucrativo e rentável. 

 

      Quadro 10 – Resultado da relação modelos de plano de negócios e indicadores – Geral 

Modelo SOMATÓRIO DOS PONTOS 

SEBRAE 325 pontos 

Dolabela e Filion 300 pontos 

Dornelas 270 pontos 

Salim 400 pontos 

                                                                  Fonte: Autor 

Com todos os resultados apresentados, conclui-se que o melhor modelo de plano de 

negócios indicado para a empresa, é dos autores Salim et al. (2005). As ideais dos autores 

englobam todos os indicadores selecionados, e atingiu pontuação máxima. É notório a grande 

diferença desse modelo, em relação aos demais, na área de Equipe de Trabalho, de modo a dar 

importância aos treinamentos e desenvolvimento dos colaboradores, o que destaca a maneira 

de valorizar e dar ao funcionário um plano de carreira a ser trilhado dentro da empresa. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É notório a importância do planejamento para o sucesso de um empreendimento. As 

análises internas e externas, possibilitam ao gestor conhecer melhor o seu negócio, de forma a 

auxiliar no desenvolvimento de estratégias e tomadas de decisão. Diante disso, o plano de 

negócios surge como uma ferramenta eficaz para a gestão do negócio de uma empresa. 

Para uma instituição do setor educacional, assim como qualquer organização, é 

importante desenvolver um trabalho de gestão eficiente para se manter competitiva no mercado, 

alcançar os objetivos e as metas estipuladas. A preocupação de sempre estar reavaliando os 

processos e metodologias, de forma a buscar melhoria contínua também faz parte de um bom 

gerenciamento.  Com o plano de negócios, o gestor consegue avaliar a viabilidade das suas 

ideias e identificar se os objetivos do negócio são alcançáveis para poder estruturar o 

planejamento estratégico, prever cenários futuros e tomar decisões. 

Notou-se também a existência de diferentes maneiras de estruturar e desenvolver um 

plano de negócios e, que o tipo e o tamanho do empreendimento, além dos parâmetros que os 

gestores consideram como importantes para o planejamento, podem influenciar na escolha do 

modelo.  

Apesar de não ter sido identificado como o melhor modelo para a empresa foco do 

trabalho, o modelo Sebrae pode ser visto como uma boa alternativa, principalmente para as 

micro e pequenas empresas. A instituição é um agente de capacitação dos pequenos negócios, 

possibilitando ganho em competitividade e sustentabilidade desses empreendimentos. É 

possível destacar que o Sebrae pode flexibilizar seu modelo de plano de negócios, através dos 

seus consultores, diante da procura do micro empreendedor para a elaboração do plano de 

negócio específico para sua empresa. 
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6. ANEXO A – TERMO DE AUTENTICIDADE 

 




