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O CONHECIMENTO DOS EMPRESARIOS DE SETE LAGOAS ACERCA DO 

PLANO DE NEGÓCIO 

 

1. RESUMO 

 

Diante de um cenário cada vez mais competitivo entre as empresas, um 

meio de o empreendedor sobreviver é conhecer o mercado interno e externo. O 

plano de negócio auxilia nesta análise e atende estas duas características. Este 

trabalho tem o objetivo de analisar o conhecimento dos empresários do ramo de 

comércio e varejo de Sete Lagoas sobre o plano de negócios. Para isso, um 

questionário foi aplicado a 100 empreendedores do município de Sete Lagoas. O 

principal resultado deste trabalho é que o plano de negócio pouco menos da metade 

dos empreededores (42%) afirmaram conhecer os objetivos do Plano de Negócio e 

58% afirmaram não sabê-lo. Alguns empreendedroes não deram credibilidade ao 

plano de negócio e alguns executariam somente o plano operacional e o plano 

financeiro do mesmo. Diante desse cenario os empreendedores teram que buscar 

mais informaçôes para conhecer o PN, além disso, as empresas teram que se 

aperfeiçoar para se enquadrar no perfil de mercado competitivo atualmente 

praticado em todo o mundo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Bizzoto (2008) nos dias de hoje o empresário que 

pretende montar um negócio independentemente do tamanho do empreendimento, 

deve estar preparado para enfrentar e superar várias situações que podem levá-lo 

ao sucesso ou ao fracasso. Além disso, nem todos os empreendedores conhecem 

bem seu negócio e as ferramentas que possam auxiliar na tomadas de decisão 

(CHER, 2002). Diante dessa realidade, cabe a cada um questionar sobre suas 

qualificações e conhecimento sobre o plano de negócio e o mercado em que ele 

atua. Para ter sucesso no mundo dos negócios e ser um empreendedor eficaz, é 

necessário fazer uma autoanálise sobre seu conhecimento sobre o plano de 

negócio, mercado em que atua, seus concorrentes e suas características como 

empresário (BERNARDI, 2011).  
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Diante de um cenário competitivo e de mudanças continuas, os 

empreendedores buscam capacitação para ter vantagem competitiva em sua 

empresa. O plano de negócio é uma ferramenta que tem por função, auxiliar o 

empresário no seu negócio mostrando a viabilidade e o retorno esperado sobre o 

investimento (BIAGIO; BATOCCHIO, 2005). O empreendedor que pretende investir 

terá todas as informações estratificadas para fazer uma leitura de todo o plano, com 

isso o futuro empresário poderá analisar todo o processo de construção para investir 

no negócio. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar o conhecimento dos empresários 

do ramo de comércio e varejo de Sete Lagoas acerca do plano de negócios. 

Objetivos específicos: 

 Verificar quais empresas iniciaram seu negócio tendo como base um plano de 

negócio.  

 Analisar o grau de conhecimento dos empresários de Sete Lagoas sobre o 

plano de negócio. 

 Verificar se houve procura do futuro empresário por profissionais qualificados 

na área, sobre desenvolvimento de um plano de negócio. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Este Trabalho foi aplicado aos empresários da área de comércio e varejo 

de micro e pequenas empresas do município de Sete Lagoas, Minas Gerais. Sete 

Lagoas está entre os 10 maiores municípios de Minas Gerais, por ser o polo da 

indústria mineira de Ferro gusa e por abrigar ainda a fábrica da Iveco (marca de 

caminhões e utilitários FIAT).  

A aplicação do questionário abrangeu 100 empreendedores na área de 

comércio de Sete Lagoas. O instrumento utilizado para apurar os dados foi um 

questionário contendo 21 perguntas, das quais 16 perguntas eram fechadas e cinco 

abertas. As questões de 1 a 3 foram elaboradas para saber o perfil pessoal de cada 

empresário. As questões 4 a 8 procuraram saber informações da empresa do 
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entrevistado. As questões de número 9 a 21 foram voltadas para o plano de negócio. 

Destas, as questões 10, 12, 15, 17 e 18 foram feitas de forma aberta, permitindo ao 

entrevistado colocar sua ideia de acordo com cada uma destas perguntas. 

 

5. RESULTADOS 

 

A maioria dos empreendedores possui o ensino médio e estão entre a 

população economicamente ativa. A maioria é mulher e abriu o negócio com o 

objetivo de ter independência financeira. Em relação ao empreendimento a maioria 

dos entrevistados tem a empresa há cinco ou mais anos. Em relação aos setores da 

economia a maioria pertence ao setor de comércio. Os empreendimentos de 

pequeno e médio porte incluídos na pesquisa possuem um número variado de 

colaboradores e na a maioria um único proprietário. 

Os empreendedores encontram dificuldades para abrir a empresa em 

várias fases do processo. Entre tais dificuldades, 60% dos entrevistados 

responderam que a falta de capital para investimento é a mais significativa; 25% dos 

entrevistados disseram ter desanimado logo no início do negócio, e 

finalmente,15%sofreram por falta de apoio dos familiares. 

As questões 10 a 18 trataram do plano de negócio (PN). Dos 

entrevistados 61% procurou informação com alguma pessoa que atua na área de 

criação do empreendimento. 49% dos entrevistados afirmaram conhecer o Plano de 

Negócio e 51% disseram não conhecê-lo. Pouco menos da metade dos 

empreededores (42%) afirmaram conhecer os objetivos do Plano de Negócio e 58% 

afirmaram não sabê-lo. A maioria deles (73%) acredita que o desenvolvimento de 

um plano de negócio poderia ajudar, de alguma forma, no desenvolvimento e 

tomadas de decisão da empresa.  

Tratando da aplicabilidade das partes que compoe o plano de negócio, os 

entrevistados afirmaram, em sua grande maioria , que utilizariam pelo menos alguma 

parte do plano de negócio para empreender, 12% utilizou/utilizaria o plano de 

markentig, 15% utilizou/utilizaria o plano operacional, 35% utilizou/utilizaria o plano 

financeiro e 38%utilizaria/utilizou a análise de mercado.  

Quando perguntados se atualmente optariam por um plano de negócio 

como ferramenta de análise caso iniciassem um novo empreendimento, 85% dos 
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entrevistados responderam que optariam. A grande maioria dos entrevistados (81%) 

responderam que se tivessem um plano de negócio corretamente preenchido em 

mãos, investiriam no negócio, ao passo que apenas 19% mesmo com o plano de 

negócios pronto não faria o investimento. 

Quando questionados sobre a utilização do PN no futuro, 99% dos 

empresários pretende buscar mais informações sobre o plano de negócio para 

conhecer a ferramenta que possa auxilia-lo nas tomadas de decisão. Outras 

respostas obtidas foram que, conhecendo mais o plano de negócio o empreendedor 

poderia ver os resultados que seu investimento teria e em quanto tempo seu negócio 

pagaria seu investimento. Nas respostas do questionário muitos empresários 

descreveram a preocupação em minimizar os riscos para a empresa, muitos citaram 

a preocupação de seu negócio ter sucesso e consiguir sobreviviver no mercado. 

Outros descreveram que pensam em procurar o Sebrae para mais informação. 

Afirmaram ainda que irão pesquisar mais sobre o PN, buscar consultoria 

especializada e conhecer mais ferramentas para administrar com eficácia a 

empresa. 

Avaliou-se ainda se o empresário conhece o Sebrae e os serviços por ele 

prestados aos empreendedores. Entre as respostas consta que 76% conhecem o 

SEBRAE, porém, apenas 26% respoderam já ter procurado o Sebrae para tratar 

sobre o plano de negócio ou por outro motivo e a grande maioria, 84%, respoderam 

que nunca procuraram a instituição. 

Finalmente, os entrevistados responderam à seguinte pergunta: se sua 

atual empresa necessitasse de um investimento em um determinado setor, qual 

dessas decisões seria tomadas com os dados do plano de negócio? Em sua 

maioria, os entrevistados responderam que 8% iria investir sem analisar  todos os 

fatores positivos e negativos envolvidos no setor, 25% buscariam informações com 

profissionais qualificados na área em que pretendessem investir, 67% dos 

entrevistados investiriam analisando todas as informações possíveis para ter o 

mínimo de risco e nenhum deles ampliaria qualquer área da empresa sem pensar. 

 

6. DISCUSSÃO 
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Em muitos casos os empreendedores tem a necessidade de tocar a sua 

própria empresa, administrá-la com seus valores e princípios, visando à satisfação 

pessoal e profissional (DOLABELA, 2006). Outro fator que motiva os profissionais a 

empreender é uma boa ideia de um negócio, inovação de algum produto ou criação 

de algo que ainda não foi feito, isso possibilita o ganho financeiro e pessoal. Quando 

é algo que jamais foi feito os ganhos são rápidos. 

Segundo o Ministério do Trabalho e emprego (2000), embora as 

pequenas empresas representem 99% da quantidade de estabelecimentos, elas 

geram 41,4% dos postos de trabalho formais, enquanto as médias 12,3% e as 

grandes 46,3%. Dos 27,2 milhões de trabalhadores com carteira assinada, 28% 

estão na indústria, 16% no comércio e 56% nos serviços. No comércio, cerca de 

78% dos postos de trabalho formais estão nas pequenas empresas, 9% nas médias 

e 13% nas grandes. Nos serviços, são as grandes empresas que respondem por 

mais de dois terços dos empregos formais (68%). As pequenas empresas participam 

com 26% dos postos de trabalho, e as médias com 6%. Estes dados evidenciam a 

importância do setor na economia nacional e estão em conformidade com os 

resultados obtidos neste trabalho. 

Segundo Kassai (1997) é grande o número de empreendedores que, 

após criar sua empresa, passam a desempenhar um papel gerencial, seja geral ou 

específico. No entanto, em muitos casos, o empreendedor possui conhecimento 

técnico da área em que pretende atuar, mas não tem experiência de exercer um 

papel administrativo ou estratégico. Ou então, quando decide dirigir sua própria 

empresa, depara-se com problemas de administração de pessoal, produção, 

compras, capital de giro entre outros. O empreendedor, dessa forma, passa há 

dedicar seu tempo à solução de problemas rotineiros e acaba perdendo a visão do 

negócio, a dimensão do planejamento e até abandonando a busca de 

oportunidades.  

Se o empreendedor tivesse criado o PN não precisaria passar por esta 

situação, sendo que o plano daria as informações necessárias, com cenários 

otimistas e pessimistas, com projeções para o futuro. Além disso, o PN ajuda o 

empreendedor a ser mais estratégico do que operacional, tendo como visão o 

crescimento da empresa e com isso, ter mais tempo para se dedicar à busca de 

novos parceiros e criação de novas ideias para o negócio. Além disso, o empresário 
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poderia procurar o SEBRAE para instruí-lo com opiniões concretas porque possui 

profissionais qualificados para auxiliar nas tomadas de decisão e na busca de novas 

estratégias para o desenvolvimento da empresa. Estas duas alternativas podem 

diminuir as chances do empreendedor tomar decisões erradas, gastar 

desnecessariamente, e ainda ter mais tempo para se dedicar ao planejamento e 

crescimento da empresa, evitando passar por situações difíceis (ANTONIK, 2004).   

Uma das principais dificuldades enfrentadas pelos empreendedores, na 

tarefa de administrar sua empresa, refere-se à compreensão dos aspectos 

financeiros e contábeis do negócio (OLAVE; NETO, 2001). Para Antonik (2004), o 

Plano de Negócios é um meio de manter a estratégia empresarial da empresa em 

dia, pronta para alterações administradas. Para tanto, deve-se realizar 

periodicamente a adequação da estrutura organizacional à realidade do mercado em 

que a empresa atua, para evitar o aparecimento de fatores que possam 

comprometer a sobrevivência do negócio. 

A parte do Plano de Negócio considerada mais interessante para os 

empreendedores setelagoanos foi à análise de mercado seguida da análise 

financeira. Em contrapartida, o marketing seria o menos utilizado por estes 

empreendedores para a abertura e ampliação de empresas.  

Para Hisrich e Peters (2004), o elemento essencial para a empresa é o 

potencial de mercado para o produto ou serviço oferecido pelo novo 

empreendimento. Para avaliar o potencial de mercado o empresário tem que 

procurar as associações comercias, internet e estudos publicados. Em alguns 

desses casos as informações já estão disponíveis, com isso basta analisar toda os 

dados e comparar um com outro. A análise de mercado é uma maneira de conhecer 

o mercado, avaliando de forma clara o ambiente onde o produto ou serviço da 

empresa se insere. O mercado é composto por concorrentes, fornecedores e 

clientes.  

As decisões empresariais são tomadas a partir de análises financeiras, 

revisando o passado, analisando o presente e planejando o futuro. No plano de 

negócio o plano financeiro inclui os custos, preços, estoque, capital de giro, ponto de 

equilíbrio e os resultados.  O plano financeiro é o mais importante para o empresário 

pois é na construção dele que o empreendedor poderá refazer suas ideias e pensar 

sobre o negócio (HISRICH; PETERS; 2004). 
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O PN dá todo o esqueleto para a montagem do plano financeiro, 

detalhando todas as informações para que o estudo do negócio seja bem elaborado, 

é uma forma de ajudar o futuro empresário a negociar seus investimentos. A grande 

maioria das empresas não faz análise financeira da empresa, e seus resultados são 

comprometidos devido à falta de controle. além disso, a maioria dos 

empreendedores, especialmente de empresas menores, não conhece o fluxo de 

caixa da empresa, ou ainda confundem o caixa da empresa com seu próprio caixa 

pessoal. Isso tem sido um fator chave para a falência das empresas brasileiras e 

também de Sete Lagoas. Muitos empresários da cidade não sabem quais preços 

praticar, tomam decisões sem pensar, ou consultar outras fontes, sem levantar 

nenhum dado para análise e isso prejudica aqueles que trabalham de forma correta. 

Por isso o controle financeiro exige que as empresas e empresários tenham 

conhecimento técnico para manter a empresa no mercado (BIAGIO; BATOCCHIO, 

2004). 

O investimento em marketing ficou em menor evidência entre os 

empresários de Sete Lagoas, já que muitos desconhecem a importância desta 

ferramenta para sua empresa. No plano de negócio o plano de marketing é 

fundamental para estudar a viabilidade do negócio. O empreendedor deverá analisar 

o seu concorrente, analisar o mercado em que pretende atuar, estudar o perfil dos 

consumidores, avaliar seus fornecedores e com estas informações avaliar todas as 

situações antes de iniciar o negócio (BIAGIO; BATOCCHIO, 2004)..  

O plano de negócio é um documento formal usado para apresentar e 

descrever o negócio, apresentar clientes, fornecedores e parceiros. Mas a muitos 

empreendedores setelagoanos desconhecem a importância desta ferramenta para 

inicio e manutenção do negócio, e diante disso, as empresas encontram dificuldade 

para encontrar fornecedores e pessoas que possam apoiá-las. A maioria dos 

entrevistados afirma que conhece o PN, mas afirmaram que não procuram saber 

sobre esta ferramenta. O que se discute a respeito desta posição conservadora dos 

entrevistados é que estes não têm uma vivência (experiência) com o PN, o que 

compromete o crescimento destas empresas, e consequentemente, do comércio de 

Sete Lagoas.  

A falta de conhecimento dos empresários, até certo ponto despreparados 

para a busca de informação e ampliação de sua empresa é o fator chave que 
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atravanca o crescimento do município. Muitos empreendedores não sabem da 

responsabilidade social que tem com sua comunidade, e o plano de negócio poderia 

mostrar como o empreendedor poderia ter um negócio sólido e lucrativo, tendo como 

objetivo o crescimento sustentável.  

Além de estar atento a todos os aspectos relacionados ao 

empreendimento e ao plano de negócio em si, o pequeno e médio empreendedor 

deve fazer visitas habituais ao site do SEBRAE, especialmente aos links referentes a 

pequenas e médias empresas. A cada visita o empreendedor poderá se surpreender 

com o que há por aprender para melhorar os negócios da empresa, capturando 

informações do Brasil e do exterior. O empreendedor do pequeno e médio negócio 

não deve delegar aos outros o acesso a esses conhecimentos. A chave de seu 

sucesso está no nível de “alfabetização empresarial” que possui. 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho analisou o conhecimento dos empresários de sete lagoas 

do ramo de comércio e varejo sobre o plano de negócios. Após análise e 

interpretação dos resultados concluiu-se que o conhecimento dos empresários de 

Sete Lagoas sobre o plano de negócio é algo que está muito distante da realidade, 

visto que simplesmente conhecer o plano não é garantia de sobrevivência no 

mercado atual. 

O principal resultado obtido neste trabalho foi que pouco menos da 

metade dos empreendedores de Sete Lagoas afirmaram conhecer os objetivos do 

Plano de Negócio e pouco mais da metade afirmaram não sabê-lo. Este resultado 

colocou em evidência o despreparo do empreendedor setelagoano, visto que, num 

mundo dominado pela  tecnologia e pela informação a grande maioria dos 

empresários não conhece uma ferramenta tão eficiente e eficaz como o PN. O não 

conhecimento e consequente não utilização da ferramenta apontam para a 

decadência, enfraquecimento e falência destas empresas, porque o plano ajuda o 

empreendedor a buscar mais conhecimento nas áreas como marketing, financeiro, 

mercado e principalmente a viabilidade do negócio como um todo. 

O plano é uma forma de orientar o empreendedor de como deve montar o 

negócio e ter um posição diferenciada no mercado, sendo que o PN obriga o 
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empresário a fazer pesquisa de mercado, analisar os concorrentes, fornecedores, 

clientes e buscar parcerias para seu negócio.  
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