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O QUE É EMPREENDEDORISMO?



DEFINIÇÃO

Empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e

oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo

para a sociedade.

Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e

impacto no cotidiano das pessoas.

O QUE É EMPREENDEDORISMO?



CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDEDOR

Busca de oportunidades e iniciativa;

Apto a correr riscos calculados;

Persistência;

Liderança;

Foco em oportunidade;

Autoconfiança;

Liderança e iniciativa;

Visão;

Resolve problemas.

O QUE É EMPREENDEDORISMO?



VUCA



VUCA

O QUE É?
VUCA é uma sigla em inglês, formada pela primeira letra das palavras: Volatility (volatilidade),

Uncertainty (incerteza), Complexity (complexidade) e Ambiguity (ambiguidade). Esses quatro

conceitos são usados para descrever o mundo em que vivemos atualmente, um mundo de

mudanças rápidas e com diversas facetas.



VUCA

O QUE É?



VUCA

COMPETÊNCIAS
Resolução de problemas complexos

Pensamento crítico

Criatividade

Gestão de pessoas

Coordenação

Inteligência Emocional

Capacidade de julgamento e de tomada de decisões

Orientação para servir

Negociação

Flexibilidade cognitiva

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Fonte: Fórum Econômico Mundial



CONTEXTO DO
EMPREENDEDORISMO



IMPACTO COVID 19
As empresas do setor de Serviços foram as que mais sentiram impactos negativos (42,9%),

em particular o segmento de Serviços Profissionais, Administrativos e Complementares

(53,8%). No item Comércio, 36,5% das empresas indicaram efeitos pequenos ou inexistentes, e

na Construção, 55,4%. Na indústria, 35,8% tiveram impacto pequeno ou inexistente, enquanto

em 33,6% houve efeito positivo e para 30,6%, negativo.

CONTEXTO DO EMPREENDEDORISMO



Fonte: https://www.ceara.gov.br/2020/09/11/ceara-registra-saldo-positivo-de-quase-9-mil-novas-empresas-em-agosto/

NÚMERO DE NEGÓCIOS QUE FORAM ABERTOS NO CEARÁ

CONTEXTO DO EMPREENDEDORISMO



NÚMERO DE NEGÓCIOS QUE FORAM ABERTOS NO CEARÁ

CONTEXTO DO EMPREENDEDORISMO



MOTIVAÇÕES PARA INICIAR UM NOVO
NEGÓCIO (OPORTUNIDADE X NECESSIDADE)

CONTEXTO DO EMPREENDEDORISMO



"SONHOS PROFISSIONAIS"

CONTEXTO DO EMPREENDEDORISMO



PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE O
AMBIENTE PARA EMPREENDER

CONTEXTO DO EMPREENDEDORISMO



SUGESTÕES DA POPULAÇÃO SOBRE AÇÕES
PARA ESTIMULAR PESSOAS A EMPREENDEREM

CONTEXTO DO EMPREENDEDORISMO



IDEIAS X OPORTUNIDADES



IDEIAS X OPORTUNIDADES

O BENEFÍCIO CENTRAL DE UMA OPORTUNIDADE DE
NEGÓCIO É A SOLUÇÃO DE UM PROBLEMA.



IDEIAS X OPORTUNIDADES

TODO PROBLEMA É UMA OPORTUNIDADE
PARA UMA SOLUÇÃO CRIATIVA.



3 GRANDES GRUPOS DE PROBLEMAS

IDEIAS X OPORTUNIDADES

1. Problemas originados de

necessidades especiais;

2. Problemas originados de

deficiências observadas;

3. Problemas empresariais.



DESENVOLVENDO A IDEIA

IDEIAS X OPORTUNIDADES

A ideia causa grande fascínio em seu autor.

O apego à ideia, por razões psicológicas, pode impedir que ela sofra um processo de validação

e, não raro, faz com  quase torne uma das causas do insucesso.

 O empreendedor deve aprender a ver sua ideia com distanciamento emocional, de modo a

fazer uma análise detalhada dela.

ideia é diferente de oportunidade.



DESENVOLVENDO A IDEIA

IDEIAS X OPORTUNIDADES

Desenvolver o conceito em si;  autoavaliação;  feedback.1.



DESENVOLVENDO A IDEIA

IDEIAS X OPORTUNIDADES

2. Desenvolver e aprimorar a capacidade de
sonhar e transformar o sonho em visão.



DESENVOLVENDO A IDEIA

IDEIAS X OPORTUNIDADES

3. Identificar o interesse por setor de negócio e
compreendê-lo.



DESENVOLVENDO A IDEIA

IDEIAS X OPORTUNIDADES

4. Descobrir uma oportunidade (identificar). Visar um
nicho de uma forma diferenciada (agarrar).



BUSINESS MODEL CANVAS



BUSINESS MODEL CANVAS



BUSINESS MODEL CANVAS



BUSINESS MODEL CANVAS

O QUE SERIA UM MODELO DE NEGÓCIO?
O modelo de négocios deve descrever como uma organização cria, captura e
entrega valor, que por sua vez, está no resultado percebido pelo consumidor.



BUSINESS MODEL CANVAS

VALOR
É a percepção que o consumidor  tem da satisfação de uma necessidade

específica.

Ou seja, valor para o cliente é uma conta feita de forma racional ou intuitiva. De um
lado, ele pode enxergar pontos positivos, como imagem da marca, produto

ofertado, serviços prestados e o valor das pessoas que vendem os produtos ou
entregam os serviços.



BUSINESS MODEL CANVAS

VALOR
- Todo o conjunto que visa gerar valor para o cliente;

- Elementos tangíveis e intangíveis;

- Identificação de uma nova oportunidade;

- Oferta de desempenho superior ao que existe no mercado;

- Possui elementos importantes como: customização, colaboração, design, marca, preço,

redução de custo, redução de risco, acessibilidade, conveniência e usabilidade.



BUSINESS MODEL CANVAS



BUSINESS MODEL CANVAS



BUSINESS MODEL CANVAS



BUSINESS MODEL CANVAS

DEFININDO O NEGÓCIO

- Que valor entregamos para o cliente?

- Qual problema estamos ajudando a resolver?

- Qual necessidade estamos satisfazendo?

- Que conjunto de produtos e serviços estamos oferecendo para Segmento de cliente?

- Uma proposta de valor cria valor para um segmento de cliente, com uma combinação

de elementos direcionados especificamente para as necessidades daquele segmento.

Proposta de Valor



BUSINESS MODEL CANVAS

DEFININDO O NEGÓCIO

Definindo o produto/serviço

Faça o que deve ser feito

Design

Marca/status

Preço

Redução de custo

Redução de risco

Acessibilidade

Conveniência/usabilidade



BUSINESS MODEL CANVAS

DEFININDO O NEGÓCIO

Segmento de clientes

Define os diferentes grupos de pessoas ou organizações
que uma empresa busca alcançar e servir.



BUSINESS MODEL CANVAS

DEFININDO O NEGÓCIO

Segmento de clientes

Grupos de clientes representam segmento distintos se:

- Suas necessidades exigem e justificam uma oferta diferente;

- São alcançados por canais de distribuição diferentes;

- Exigem diferentes tipos de relacionamento;

- Têm lucratividade substancialmente diferentes;

- Estão dispostos a pagar por aspectos diferentes da oferta.



BUSINESS MODEL CANVAS

DEFININDO O NEGÓCIO

Para quem estamos criando o negócio?

Mercado de massa
Ex: Setor de eletrônicos de consumo

Nicho de Mercado
Ex: Fabricantes de peças de carros

Segmentado
Ex: . Platinum, Prime, Gold, etc.

Diversificado
Ex: Amazon - Cloud Computing



BUSINESS MODEL CANVAS

ANÁLISE DE MERCADO

Qual é o mercado?

Listar o mercado do seu negócio
O que eu entendo dele?
Que informações eu levantei?

1.

2.

3.



BUSINESS MODEL CANVAS

ANÁLISE DE MERCADO

Análise do Setor

- Identificar as tendências do ambiente;

- Descrever a indústria, histórico e projeções do mercado, as

tendências, o perfil dos consumidores;

- Analisar os principais competidores (seus 4Ps, market share),ou

seja, quem serão os competidores no futuro?

- Comparar seu negócio com os competidores. Quais são seus

diferenciais? E os deles? Como você pretende superá-los?



BUSINESS MODEL CANVAS

ANÁLISE DE MERCADO

Onde obter informações?
Revistas, jornais, periódicos;

www.planodenegocios.com.br;

Universidades;

Empresas de pesquisa de mercado;

Internet;

SEBRAE;

Empresas de pesquisa de mercado.



BUSINESS MODEL CANVAS

ANÁLISE DE MERCADO

Perfil do Consumidor
geográfica (onde os consumidores moram?)

- País, região, estado, cidade, bairro, etc.
- Moram isolados ou convivem com muitos vizinhos?

- Na região prevalecem temperaturas baixas ou altas? Em que épocas do ano?;

- A região tem boa infra-estrutura rodoviária, aeroviária, portuária, etc?



BUSINESS MODEL CANVAS

ANÁLISE DE MERCADO

Perfil do Consumidor
perfil (como eles são?)

- Empresas: setor, porte da empresa, número de funcionários, tempo de existência,

faturamento, clientes etc.

- Pessoas: idade, sexo, tamanho da família, educação, ocupação, renda, nacionalidade,

religião, time de futebol, partido político etc.



BUSINESS MODEL CANVAS

ANÁLISE DE MERCADO

Perfil do Consumidor

estilo de vida (como vivem e o que fazem?)

- Pessoas: passatempos, hábitos ao assistir à televisão, hábitos de consumo

(alimentação,vestuário, diversão), atividades sociais e culturais, afiliação a clubes, o

que gostam de fazer nas férias etc.

- Empresas: proteção do meio ambiente, doações a eventos beneficentes,

investimento em cultura e esportes, investimento no treinamento dos funcionários,

benefícios aos funcionários etc.



BUSINESS MODEL CANVAS

ANÁLISE DE MERCADO

Perfil do Consumidor
personalidade (como elas agem?)

- Inovadores (5% da população): correm todos os riscos; geralmente são jovens e bem

educados; são familiarizados e fascinados por novas idéias e tecnologias; têm

computadores portáteis e estão conectados a redes, Internet e celular; são bem

informados.

- Primeiros adeptos (10% da população): são líderes de opinião em suas comunidades

e avaliadores cautelosos; são abertos a argumentos bem justificados e respeitados por

seus companheiros.



BUSINESS MODEL CANVAS

ANÁLISE DE MERCADO

Perfil do Consumidor
personalidade (como elas agem?)

- Maioria inicial (35% da população): evitam riscos sempre que possível; agem de forma

deliberada; não experimentam novos produtos, a não ser que se tornem populares.

- Maioria tardia (35% da população): são céticos, extremamente cautelosos,

desapontados com outros produtos, relutantes com novos produtos; respondem

apenas à pressão de amigos.

- Retardatários (15% da população): esperam até o último momento; às vezes esperam

até os produtos ficarem desatualizados e, mesmo assim, ainda hesitam.



BUSINESS MODEL CANVAS

ANÁLISE DE MERCADO



BUSINESS MODEL CANVAS

ANÁLISE DE MERCADO

Como conhecer melhor o seu público-alvo?

Pesquisa de mercado secundária X primária

Definição do tamanho da amostra

Construção do instrumento de pesquisa

Coleta e análise de dados



BUSINESS MODEL CANVAS

ANÁLISE DE MERCADO

Análise da concorrência

Quem são seus concorrentes?

De que maneira seu produto ou serviço pode ser comparado

ao do concorrente? Ele pode tomar decisões mais rápidas do

que você?

Eles respondem rapidamente a mudanças?

Ele tem uma equipe gerencial eficiente?

Eles poderão vir a ser os seus concorrentes no futuro?



BUSINESS MODEL CANVAS

ANÁLISE DE MERCADO

Análise da concorrência
Do que se trata o produto ou o serviço que pretende oferecer?

Você identificou um nicho para o negócio? Se afirmativo, qual?

Os dados da conjuntura econômica apontam para um período

de recessão, expansão ou manutenção atualmente?

Quais são os hábitos dos seus futuros clientes?

Há uma demanda reprimida (quantitativa ou qualitativa) do

produto/ serviço a oferecer?



BUSINESS MODEL CANVAS

CANAIS

Leva uma proposta de valor aos clientes.

Canais de comunicação, distribuição e vendas compõem a interface da empresa

com os clientes.

Ampliam o conhecimento dos clientes sobre os produtos e serviços da empresa.

Fornece suporte ao cliente após a compra.

Canais descreve-se como uma empresa se comunica e avança seus
Segmentos de Cliente para entregar uma Proposta de valor.



BUSINESS MODEL CANVAS

RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES

Motivações:

     - Conquista do clientes;

     - Retenção do cliente;

     - Ampliação das vendas.

Relacionamento com Clientes descreve os tipos de relação que uma
empresa estabelece com Segmentos de Clientes específicos.



BUSINESS MODEL CANVAS

SERÁ QUE O NEGÓCIO TEM RETORNO?

 Preço de venda abaixo do real, o que diminui os lucros da empresa.

 Preço de venda acima do real, o que dificulta as vendas.

 Fabricação de produtos que dão pouco lucro em detrimento de outros mais

rentáveis, ocasionando má alocação dos recursos.

  Custos e despesas mais altas do que deveria.

1.

2.

3.

4.

Como consequência de um ou mais desses problemas, a empresa terá lucro e

rentabilidade menores, o que representa uma ameaça ao seu crescimento e até à

sua própria estabilidade econômico-financeira.



BUSINESS MODEL CANVAS

FONTES DE RECEITA

O Componente Fontes de Receita representa o dinheiro que uma empresa gera a

partir de cada Segmento de Cliente (os custos devem ser subtraídos da renda para

gerar o lucro).

Tipos de Fonte de Receita:

- Venda de recursos;

- Taxa de uso;

- Taxa de assinatura;

- Empréstimos, aluguel, leasing;



BUSINESS MODEL CANVAS

RECURSOS PRINCIPAIS

Recursos Principais descreve os recursos mais importantes exigidos para fazer
um Modelo de Negócios funcionar.

Tipos de recursos:

- Físicos;

- Intelectual;

- Humano;

- Financeiro.



BUSINESS MODEL CANVAS

ATIVIDADES-CHAVE

Atividade-Chave descreve as ações mais importantes que uma empresa deve
tomar para fazer funcionar o seu Modelo de Negócios.

Categorias de Atividades-Chaves:

-  Produção (Ex.Produtos)

- Resolução de problemas (Ex. Consultoria, hospitais, prestação de serviços)

- Plataforma/rede (Ex. Microsoft, sites, softwares)



BUSINESS MODEL CANVAS

PARCERIAS PRINCIPAIS

Parcerias Principais descreve a redede fornecedores e os parceiros que põem
o Modelo de Negócios para funcionar.

Categorias de parcerias principais:

- Alianças estratégicas entre não competidores;

- Coopetição: parceria estratégica entre concorrentes;

- Joint Ventures para desenvolver novos negócios;

- Relação comprador-fornecedor para garantir suprimentos confiáveis.



BUSINESS MODEL CANVAS

CUSTOS

Quais custos compõe a formação de preço ?

- Custos fixos;

- Custos variáveis.

Custo é o valor pago ao trabalho necessário para a produção de bens ou serviços,
levando em conta a produção.



BUSINESS MODEL CANVAS

MODELO DE NEGÓCIOS - NETFLIX



CASES



O Magazine Luiza viveu um momento de plena expansão em 2019. Na Black Friday, a

empresa fez o maior investimento de sua história em uma única campanha de

marketing. Recentemente, anunciou a criação de uma nova empresa de pagamentos, a

Magalu Pagamentos, para expandir seu ecossistema digital no varejo. Além disso, a

empresa levantou R$ 4,7 bilhões em uma oferta subsequente de ações (follow-on).

CASES



A Agenda Edu é o aplicativo de comunicação escolar que conecta a instituição aos

pais e usuários, através de uma agenda dinâmica e digital. A empresa, mesmo antes da

pandemia, já possuía uma estrutura de tecnologia, que possibilitou estar mais

preparada de antemão para o ocorrido. Com a suspensão das aulas, todas as escolas

foram obrigadas a migrar para o ``online''. Cenário positivo para a Agenda Edu, que tem

um produto ideal para esse momento.

O aumento da procura fica evidente até mesmo no relatório feito pelo Google Startups

Brasil, quando apontou que a Agenda Edu foi uma das empresas que mais cresceu

dentro da categoria “adoção de novos hábitos” durante a pandemia da covid-19,

tendo cerca de 266% de acréscimo nas buscas do Google.

CASES




