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RESUMO 

O presente trabalho consiste em apresentar um Plano Operacional a ser 

implementado junto a uma metodologia de ensino extracurricular para crianças e 

jovens a ser instaladas em escolas particulares, organizações de classe, sindicatos, 

e organizações privadas e públicas denominada: Pequenos Empreendedores.  

O plano operacional aqui descrito almeja fornecer uma visão abrangente 

acerca de como formatar o apoio estrutural da empresa, uma vez que não cobre 

todos os procedimentos detalhadamente, apresenta-se como material base para 

subsidiar uma análise mais profunda suportando o projeto mais amplo, integrando os 

planos estratégico, financeiro e comunicação integrada e marketing, a partir do qual 

os gestores podem gerenciar os aspectos executivos práticos e rotineiros do 

empreendimento, evidenciando-se, portanto, parte inequivocadamente relevante do 

planejamento como um todo, para que o sucesso do empreendimento seja 

alcançado.  

 

Palavras-chave: plano operacional, metodologia, jovens, crianças, apoio estrutural. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As empresas necessitam planejar para conseguirem verificar a viabilidade de 

suas expectativas de retorno do investimento e formalizarem um documento que 

norteia sua atuação na prática, auxiliando nas tomadas de decisão críticas. E se 

podemos dizer que é relevante para empresas já inseridas no mercado, buscando 

crescimento orgânico sustentável, o que se dirá de uma empresa entrante num 

mercado onde não se tem experiência prévia. É no momento do planejamento que 

perguntas imprescindíveis para que o negócio possa existir e se sustente são 

respondidas e o caminho para se levar o projeto a cabo fica mais claro. O 

empreendedor deve estar atento aos acontecimentos em seu setor e na economia, 

empregando suas habilidades para conseguir criar uma empresa alicerçada em 

diretrizes claras e planejamento. 

O plano de negócios é um primeiro passo para que o empreendedor inicie seu 

empreendimento, auxiliando-o a visualizar a situação atual e futura de forma prévia, 

antes que qualquer investimento seja de fato feito. É por meio deste estudo que ele 

consegue projetar a estrutura de funcionamento da empresa e por esse motivo o 

planejamento deve ser o mais detalhado e minucioso possível.  

A intenção desse trabalho foi fundamentar o escopo geral da elaboração de 

um plano de negócios e prover a teoria do planejamento estratégico como pano de 

fundo, a fim de contextualizar o foco deste trabalho, sendo este o plano operacional 

para implantação da metodologia de ensino extracurricular denominada “Pequenos 

Presidentes”. 

O resultado deste estudo é a fundamentação estrutural da empresa, 

habilitando que sua operação física seja viabilizada através dos recursos aqui 

descritos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 EMPREENDEDORISMO 
 

O mercado de trabalho vem mudando rapidamente nos últimos anos, contudo, 

ainda fazem-se necessárias pessoas com espírito empreendedor, que não só 

tenham boas ideias, mas que as coloquem em prática, impactando a sociedade 

positivamente em termos econômicos sustentáveis. 

 Segundo Dolabela (1999) o empreendedor é aquele indivíduo com 

capacidade de desenvolver uma visão futura, motivando sócios, investidores e 

colaboradores e os convencendo de que sua visão viabilizará uma situação 

confortável e benéfica a todos os envolvidos. Ele é essencialmente otimista, 

perseverante e resiliente, conseguindo se dedicar intensamente, fazendo com que 

seu trabalho se confunda com prazer. 

Já a Chiavenato (2007) caracteriza o empreendedor da seguinte forma: 

São criadores de negócios, ou seja, pessoas que quebram barreiras para criar algo 
inteiramente novo e excitante, dotadas de criatividade, perseverança e firme 
propósito. Elas quebram regras, assumem riscos e botam a imaginação para 
jambar. Capitaneiam o mercado com garra e confiança. 

  

Apesar de muitos acreditarem que o empreendedor é tão somente o fundador 

da empresa, de acordo com Longenecker, Moore e Petty (1997), muitos 

colaboradores dedicados apresentam ideias empreendedoras que ajudam a 

organização crescer, e essa também pode ser considerada uma característica 

empreendedora, independente de terem conseguido abrir seu próprio negócio. 

Cavalcanti (2011, p.65), apresenta uma lista de adjetivos que um 

empreendedor deve possuir a fim de aproveitar as oportunidades de mercado, ou 

térmicas, em sua analogia ao voo de asa delta: 

São incisivos; 
Possuem alto controle mental e emocional diante das situações extremas; 
Confiam da capacidade de obter sucesso; 
Obtém, efetivamente, sucesso; 
Conhecem quais são suas “forças”; 
Reconhecem as próprias “fraquezas”; 
Neutralizam ao máximo as fraquezas; 
Aceitam os erros que cometem; 
Corrigem rapidamente os erros cometidos; 
Desenvolvem expectativas acertadas; 
Obtém informações seguras; 
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Processam rapidamente as informações e as transformam em conhecimento; 
Compreendem para onde o mercado, as “nuvens” e o dinheiro estão se 
movimentando; 
Evitam a armadilha da conformidade. 

 

Drucker (1987, p.34) destaca que “o empreendedor sempre está buscando a 

mudança, reage a ela, e a explora como sendo uma oportunidade”. 

Pode-se afirmar nesse sentido que o empreendedorismo deve ser uma 

constante nas organizações, pois empresas empreendedoras conseguem se superar 

e desse modo atingir seus objetivos de forma plena, inovando em seus produtos ou 

serviços, alcançando uma diferenciação estratégica, fazendo com que o consumidor 

se sinta satisfeito e seja fidelizado. 

 

2.2 PLANO DE NEGÓCIO 
 

Um plano de negócio é uma descrição detalhada de um empreendimento, um 

instrumento de administração que busca lançar luz sobre a possível viabilidade do 

negócio antes que qualquer investimento seja feito, detalhando suas principais 

características, fragilidades e potencialidades, exigências e demandas. 

A elaboração de um plano de negócio define a trajetória a ser seguida pelo 

empreendedor e seu negócio a partir do momento de sua operacionalização. É uma 

ferramenta dinâmica que possibilita medir se a proposta de valor é viável. 

Um dos objetivos principais da elaboração de um plano de negócio 

é justamente sua indicação de viabilidade ou inviabilidade do empreendimento. Para 

Chiavenatto (2005, p. 128), 

Plano de negócio é um conjunto de dados e informações sobre o futuro 
empreendimento, que define suas principais características e condições para 
proporcionar uma análise da sua viabilidade e dos seus riscos, bem como para 
facilitar sua implantação. 
 

O Plano de Negócio é um instrumento amplamente utilizado por 

empreendedores, empresários, gestores e intraempreendedores, que buscam uma 

forma de inovar, criar ou modificar modelos de negócios existentes, fazendo dessa 

ferramenta um poderoso roteiro a ser seguido para comparação entre expectativas e 

realizações efetivas. 

Segundo os autores Filion e Dolabela (2000) plano de negócio é descrito 

como uma ferramenta que contempla todos os aspectos da organização, em que se 
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analisa a viabilidade de cada área do empreendimento e seus elementos chaves 

para o negócio, como ambiente externo, concorrentes, fornecedores, clientes e 

ambiente interno, tais como localização e fundamentalmente a “viabilidade 

financeira”.  

De acordo com Castro (2009) o plano de negócio é um documento que 

contém a caracterização do negócio, suas estratégias, sua forma de operar, seu 

plano para conquistar uma fatia do mercado e as projeções de receitas, despesas e 

resultados financeiros. Além de ser um documento com todas as características 

favoráveis e desfavoráveis, é um documento útil para apoiar todos os departamentos 

da empresa, pois auxilia em todas as tomadas de decisões necessárias. 

[...] o plano de negócio é uma ferramenta extremamente eficaz e proporciona 
resultado internacionalmente comprovados tanto na concepção do negócio, quanto 
na obtenção de recursos financeiros e gerenciamento do dia-a-dia da empresa 
(SEBRAE APUD CASTRO, 2009). 

 

2.2.1 Estrutura básica de um Plano de Negócio 

  

 A estrutura básica de um Plano de Negócio, segundo o professor Almeida 

(2015), divide-se em quatro partes: 

• Apresentação:  

• Identificação da empresa, do empreendimento ou do négocio; 

• Descrição da empresa: o ramo de atividade, missão, forma legal, 

composição proprietária e administrativa; 

• Detalhamento do Negócio: 

• Descrição do produto e/ou serviço a ser oferecido; 

• Identificação do segmento de clientes; 

• Dimensionamento e caracterização do mercado relevante; 

• Identificação da concorrência; 

• Descrição do processo operacional de produção do produto/serviço; 

• Detalhamento da oferta do produto/serviço. 

• Aspectos Financeiros: 

• Dimensionamento do custo unitário do produto/serviço; 

• Determinação do preço de venda; 

• Projeção de vendas; 
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• Projeção dos resultados para o período de tempo considerado; 

• Análise de viabilidade financeira; 

• Documentação 

• Documentos pessoais dos administradores e/ou empresa; 

• Relatórios de análises de aspectos mercadológicos; 

• Certificados de exploração de direitos de propriedade. 

2.3 PLANEJAMENTO  
 

Para Robbins (2001, p.116), planejamento: 

Compreende a definição das metas de uma organização, o estabelecimento de 
uma estratégia global para alcançar essas metas e o desenvolvimento de uma 
hierarquia de planos abrangentes para integrar e coordenar atividades, diz respeito, 
portanto, aos fins (o que será feito) e também aos meios (como será feito). 

 

O planejamento é um processo contínuo, segundo Drucker (1999), onde 

constam as decisões atuais que envolvam os riscos inerentes ao negócio, e onde se 

organizam sistematicamente as atividades necessárias assim como medir os 

resultados dessas decisões em relação às expectativas da organização. 

De acordo com Oliveira (1999) o Planejamento pode ser dividido em três 

níveis hierárquicos, sendo eles: 

 

 
Figura 1 – Os níveis de planejamento 

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA (1999) 



6 

 

2.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

De acordo com Kotler e Armstrong (2003), o planejamento estratégico é uma 

ferramenta de extrema importância e, deve ser cuidadosamente elaborado para que 

seja um referencial para a empresa. As definições de objetivos, estratégias e ações 

componentes desse plano possibilitam que a organização possa desenvolver suas 

atividades e manter-se sustentável ao longo do tempo.  

Quando esse instrumento é feito de forma criteriosa, a gestão do negócio se 

beneficia à medida que esse antecipa mudanças inesperadas no mercado, 

possibilitando uma resposta muito mais rápida. Ainda segundo os mesmos autores, o 

planejamento estimula os administradores a pensar no futuro de forma sistemática, 

levando a uma melhor coordenação de seus esforços em direção aos objetivos 

traçados, e fornece parâmetros de desempenho mais claros. 

Os autores Lobato, Moysés, Torres e Ramos Alambert (2014) vão além do 

planejamento em si, e utiizam a expressão “gestão estratégica”, conceituada da 

seguinte forma: 

[...] tem como objetivo adicionar novos elementos de reflexão e ação continuada, 
de modo a permitir avaliar a situação, elaborar projetos de mudanças, acompanhar 
e gerenciar os passos da implementação. O objetivo é desenvolver um modelo que 
contemple, de maneira prática e aplicada, a construção do planejmaneot das 
organizações, gerando uma metodologia-base da gestão estratégica. 
 

De acordo com os autores, é a partir da definição dos referenciais estratégicos 

que as diretrizes da organização serão comunicadas para suas unidades de negócio 

e seus diversos níveis funcionais, garantindo que todas as ações estejam em 

consonância com a orientação geral, sendo esses referenciais estratégicos os 

direcionadores da tomada de decisão, e todas as empresas, independentes de seu 

tamanho, devem possuí-los. 

A seguir, a figura mostra um modelo de passos da metodologia-base da 

gestão estratégica: 
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Figura 2 - Metodologia-base da Gestão Estratégica 

Fonte: Lobato, Moysés, Torres e Ramos Alambert (2014) 

  

1. Definição do negócio

2. Declaração de visão, missão e valores

3. Análise do ambiente externo: tendências, cenários, oportunidades e ameaças.

Análise das cinco forças competitivas

4. Análise do ambiente interno.

Elaboração da matriz SWOT

5. Formulação da estratégia competitiva e definição da cadeia de valor.

6. Implantação e controle: Balanced Score Card e planos de ação
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A seguir, a figura 3 explica a definição dos passos da gestão estratégica: 

 
 

Figura 3 - Detalhamento Metodologia-base da Gestão Estratégica 

Fonte: Lobato, Moysés, Torres e Ramos Alambert (2014) 

 

2.5 PLANEJAMENTO TÁTICO 
 

Hoji (2007) aponta que “o planejamento tático tem a finalidade de aperfeiçoar 

parte do que foi planejado estrategicamente”. Nesse mesmo sentido, Venturi e Lenzi 

(2003) mencionam que o planejamento tático “tem por objetivo aperfeiçoar 

1. Definição do negócio

Base para a definição da estratégia corporativa, escolha de em qual 
negócio ira atuar. A definição do negócio foca o entendimento de quais são 
as necessidades dos clientes e os benefícios que eles buscam para 
atender às suas necessidades e desejos. Logo, a definição de negócio 
deve estar orientada para os benefícios que serão gerados para os 
clientes.

2. Declaração de visão, 
missão e valores

O conceito de visão expressa a maneira pela qal a organização deseja ser 
reconhecida no futuro. Uma espécie de sonho que deve ser viável, com um 
conteúdo inspirador e que motive toda a organização.                                                                                                               
A missão é a expressão da razão da existência da organização, é a função 
que esta desempenha no mercado, de modo a tornar útil a sua ação, 
justificando seus lucros do ponto do vista dos acionistas e da sociedade em 
que está inserida.                                                                                                                                                  
Os valores da organização são definidos como as crenças básicas para a 
tomada de decisão na empresa. São princípios essenciais e não devem 
mudar como reação a efeitos externos.

3. Análise do ambiente 
externo: tendências, 

cenários, oportunidades e 
ameaças.

Análise das cinco forças 
competitivas

Elaboração da matriz 
SWOT Análise das Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças

5. Formulação da 
estratégia competitiva e 
definição da cadeia de 

valor.

Matriz Ansoff descrevendo as estratégias para penetração no mercado, 
desenvolvimento de produto, desenvolvimento de mercado e diversificação.                   
Modelo de Porter em Diferenciação, Liderança em Custo total e enfoque.

6. Implantação e controle: 
Balanced Score Card e 

planos de ação

Priorização de objetivos através da ferramenta GUT (Gravidade, Urgência e 
Tendência; BSC é o alinhamento e controle estratégico, através de 
definição de mapa estratégico aliado a indicadores chave de performance 
tendo como produto planos de ação para corrigir o atingimento das metas. 
(5W2H).

Segundo Schwartz (2000), a análise de cenários do ambiente externo em 
que a empresa está inserida permite entender o ambiente de ocorrência 
mais provável, subsidiando o processo de tomada de decisão. Os 
elementos do macro ambiente são: Demográfico, Econômico, Socio-
político e Tecnológico.     As oportunidadessão situações ou 
acontecimentos externos  à organização que podem contribuir 
positivamente para exercício de sua missão e o alcance de sua visão.            
As cinco forças de Porter são: 1. O grau de rivalidade entre as empresas; 2. 
A ameaça de novos entrantes; 3. A ameaça de produtos substitutos; 4. O 
poder de barganha dos fornecedores e 5. O poder de barganha dos 
fornecedores.
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determinada área de resultado e não a empresa como um todo e utilizar os recursos 

disponíveis para a consecução de objetivos pré-fixados, são desenvolvidos em níveis 

organizacionais inferiores”. 

Churchill e Peter (2007) conceituam o planejamento tático como sendo: “a 

criação dos objetivos e estratégias destinados a alcançar metas de divisões de 

departamentos específicos ao longo de um intervalo de tempo médio, entre um e 

cinco anos”. Geralmente fica a cargo da gerência intermediária. 

 

2.6 PLANEJAMENTO OPERACIONAL 
 

Ainda segundo Oliveira (1999), o Planejamento Operacional é a realização de 

todos os outros planos, já que tem origem na produção, ou seja, pode ser 

considerado como a formalização, através de documentos escritos, das 

metodologias de desenvolvimento do negócio, criando condições para a realização 

adequada das tarefas diárias da empresa. Os Planos Operacionais correspondem a 

um subconjunto das partes do Planejamento Tático, e seu conteúdo descreve em 

detalhe os recursos que serão necessários para o desenvolvimento e sua devida 

implementação, assim como os procedimentos básicos, os produtos ou resultados 

almejados, além dos prazos estabelecidos e dos responsáveis pela execução.  

O planejamento operacional deve conter detalhadamente:  

• Arranjo Físico: Demonstrativo da localização física do empreendimento assim 

como o layout básico da estrutura produtiva da empresa; 

• Recursos humanos: necessários para o desenvolvimento e sua implantação, 

detalhando a lista de funcionários da empresa, seus cargos, funções e 

qualificações;  

• Hierarquia operacional: usualmente designada por um organograma 

departamentalizado por funções;  

• Capacidade operacional: parte em que se descreve a capacidade que o 

empreendimento tem de prestar um serviço, ou seja, o quanto essa empresa 

pode produzir em determinado período para que a entrega do produto ou 

serviço seja cumprido de forma satisfatória; 

• Processo Operacional: onde se descreve as atividades chave a serem 

desempenhadas para o pleno funcionamento da empresa. Segundo os 
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autores Osterwalder e Pigneur (2014) as atividades chave da organização são 

aquelas ações essenciais que a organização deve executar para poder operar 

com sucesso, e são necessárias para criar e oferecer sua Proposta de Valor, 

alcançar mercados, manter relacionamento com os clientes e fornecedores e 

gerar receita. 
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3 METODOLOGIA 
 

Neste capítulo estão sendo referenciados os métodos utilizados para construir 

o conteúdo deste trabalho. A fundamentação teórica se baseou em pesquisa de 

livros específicos que abordam o tema em questão assim como o material e estudos 

adquiridos durante o curso de MBA de Gestão Empresarial com principal ênfase nos 

módulos de Empreendedorismo, Gestão Estratégica de empresas, Governança 

Corporativa e Sustentabilidade foram os pilares que sustentaram a elaboração deste 

trabalho e possibilitaram desenvolver uma análise detalhada das práticas e tomada 

de decisões a serem adotadas pelo empreendimento do caso Pequenos 

Empreendedores. 

Na elaboração do plano operacional, definiu-se a infraestrutura básica e 

recursos indispensáveis que o empreendimento deve possuir, a fim de que suas 

operações possam ser executadas e consequentemente que a organização consiga 

desempenhar plenamente a atividade fim do negócio. 
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4 ESTUDO DE CASO 
 

4.1 DESCRIÇÃO GERAL DO NEGÓCIO 
 

O negócio proposto consiste em apresentar um serviço de atividade 

extracurricular a ser instalado em escolas particulares, denominado: Pequenos 

Empreendedores. O método de ensino propõe uma atividade extracurricular para 

crianças e jovens de 05 a 15 anos, em que o produto final a ser ofertado é uma 

coleção de apostilas, livros didáticos, brincadeiras e jogos diversos, incluindo um 

aplicativo para tablets e smartphones, que formatados em uma linha pedagógica, 

tem o objetivo de promover o desenvolvimento do espírito empreendedor nas 

crianças e jovens, assim como entregar valores e princípios como ética, liderança e 

trabalho em equipe, saber ouvir e expressar idéias, desenvolver novos projetos, 

negociação, direitos fundamentais, saber lidar com dinheiro (poupar/investir), política 

(noções das regras de nosso sistema democrático), noções de governança e 

sustentabilidade, marketing e economia, sempre apresentados de forma lúdica 

através de jogos, brincadeiras e técnicas de pedagogia infantil voltadas para esses 

assuntos, com participação ativa dos pais enquanto apoiadores do método. 

A razão do négocio é preencher a atual lacuna na entrega desses valores no 

currículo atual das escolas particulares e públicas brasileiras, e desse modo 

aumentar a qualidade da formação de profissionais melhor preparados para 

ingressarem no mundo real, uma vez que independente da profissão escolhida pelo 

jovem, seja na área de humanas, exatas ou biociências, as noções básicas de 

gestão administrativa e financeira são de suma importância para aumentar as 

chances de sucesso profissional na carreira escolhida.  

Em última instância, esse negócio almeja ajudar na formação de jovens mais 

conscientes de sua responsabilidade enquanto cidadãos produtivos e 

transformadores da sociedade, proporcionando um ganho de competitividade em 

longo prazo para o país. 

Os clientes serão os pais e mães de famílias de classes A e B, e os 

consumidores serão seus filhos. A proposta de valor é agregar a formação das 

crianças e jovens, as quais serão preparadas para desenvolver habilidades de 

extrema importância na vida pessoal e profissional, onde a percepção de 
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empreendedorismo e valores serão abordados e trazidos para o mundo daqueles 

que estiverem se submetido ao método proposto. 

O método será implantado a partir de parcerias com escolas renomadas do 

setor privado, iniciando na cidade de Curitiba e com previsão de expansão 

nacional, com adaptação de espaços físicos dentro das escolas (salas de aula 

adaptadas para a metodologia) para que as aulas sejam oferecidas como um 

serviço extracurricular aos alunos, os quais podem optar ou não em realizar o 

desenvolvimento proposto. 

Serão oferecidos pacotes modulares para se adequar à demanda dos pais, 

sendo que os pais podem escolher módulos que se encaixem a carga horária 

pretendida, seja ela uma vez por semana, duas, até 3 vezes na semana, carga 

horária diária de 4 horas/aula em contra turno. Ainda serão oferecidos cursos 

isolados, como colônia de férias e cursos direcionados para herdeiros de negócios 

familiares.  

Os valores serão cobrados conforme o módulo e carga horária contratada, 

conforme abaixo: 

01 (uma) vez por semana R$ 400,00 por mês 

02 (duas) vezes por semana R$ 650,00 por mês 

03 (três) vezes por semana R$ 900,00 por mês 

 

A idéia de negócio surgiu durante o curso de MBA – Gestão Empresarial 

01/14 da Fundação Getúlio Vargas, onde os alunos foram estimulados a desenvolver 

um Plano de Negócio no módulo de Governança Corporativa e Sustentabilidade, 

ministrado pelo Professor Rubens Mazzoli, Coordenador do Comitê Executivo do 

Conselho de Administração do Núcleo de Pensamento Estratégico do Paraná, diretor 

e conselheiro em varias empresas do país e autor do Livro “Gestão de Negócios 

Sustentáveis”, professor este apoiador do projeto.  

A continuidade do projeto foi desenvolvida por um grupo de alunos da classe 

MBA – Gestão Empresarial 01/14 da Fundação Getúlio Vargas, no módulo de 

Empreendedorismo e Desenvolvimento de Novos Negócios, ministrada pelo 

professor Alivinio Almeida, Mestre e Doutor em Economia Aplicada pela 

Universidade de São Paulo, com vasta experiência no mercado financeiro, gestão de 

empresas públicas e privadas e avaliação de projetos econômicos. 
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4.2 PLANEJAMENTO OPERACIONAL 
 

4.2.1 Divisão Departamental  
 

Administração: A Gestão executiva do negócio estará ao cargo de um gerente 

geral, que ensejará esforços para que os objetivos estabelecidos pelo conselho 

sejam alcançados e que o valor da empresa aumente ao longo do tempo e cumprir 

com as tarefas designadas na descrição de cargos e salários. O gerente geral terá 

um gerente financeiro e administrativo para que as tarefas gerenciais sejam 

cumpridas a contento. 

Comercial: Na Gestão comercial, o foco está voltado para captação de 

clientes e divulgação do método nas escolas definidas como alvo, instituições e 

associações de classe.  

Controle de qualidade: pro ativamente feito através de pesquisas de 

satisfação do cliente e passivamente feito através dos canais de comunicação 

tradicionais.  

Serviços de suporte tais como TI, segurança patrimonial, serviços de limpeza 

e afins serão suportadas pela “Fantástica Casa das Startups” em sistema de 

condomínio, incluso na mensalidade. 

Sistemas de gestão: Será necessária implantação de sistema de gestão para 

garantir que o negócio seja conduzido de forma profissional e transparente, a fim de 

demonstrar com clareza as métricas e indicadores efetivos, para que os gestores 

possam pivotar suas ações em direção aos objetivos estabelecidos, além de garantir 

que a contabilidade espelhe com fidelidade a situação econômica da empresa, e 

cumpra com todas suas obrigações e deveres enquanto pessoa jurídica. 

 

4.2.2 Localização 
 

Em virtude da oportunidade proporcionada pela ISAE Business, através do 

programa de Aceleração de Projetos, podemos usufruir por um ano da infraestrutura 

física da “Fantástica Casa das Startups”, localizado à Rua Des. Vieira Cavalcanti, 26, 

no bairro São Francisco, na cidade de Curitiba. 
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A casa funciona como uma comunidade formada por startups, investidores, 

mentores e demais atores que compõem o ecossistema empreendedor de Curitiba, 

disponibilizando um espaço em conceito de “coworking”, ou seja, compartilhamento e 

colaboração, onde podemos além de trabalhar, trocar experiências, participar e 

organizar eventos e treinamentos. 

Para o primeiro ano, nossa startup será subsidiada pela Isae/FGV, e do 

segundo ano em diante, o custo para utilização do espaço físico da “Casa das 

Startups” fica em torno de R$ 3.000,00 por ano, incluindo internet. 

 

4.2.3 Hierarquia Operacional da empresa  
 

A seguir, descrevemos o organograma básico da organização, descrevendo 

sua departamentalização e linha hierárquica de comando, lembrando que apesar de 

estarmos utilizando um padrão mais tradicional, nem sempre um empreendimento de 

startup vai utilizar esse método, tendo em vista o perfil mais “enxuto”. Em nosso caso, 

optamos por esse modelo por motivos de conveniência, onde os próprios sócios 

farão as vezes de gerentes do projeto até que esse tome corpo e fôleg financeiro 

para bancar esse quadro funcional. 

 

 

 
Figura 4 – Organograma da empresa 
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4.2.4 Estrutura Funcional da empresa  

Nessa seção é apresentada a lista de cargos e descrição básica das tarefas 

assim como todos os pré-requisitos dos colaboradores a serem contratados: 

 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO CARGO GERENTE GERAL 

CARGO: Gerente Geral SETOR: Administrativo e Comercial 

CHEFIA IMEDIATA: Não Aplicável SUBORDINADO(S): Gerente Administrativo/ 

Financeiro e Gerente Comercial; 

DESCRIÇÃO RESUMIDA: Assegurar a obtenção dos resultados definidos nos 

planos operacionais e administrativos, em conformidade com a missão da empresa, 

seus princípios e filosofia de negócios, dentro das diretrizes estratégicas e 

operacionais estabelecidas, por meio da coordenação geral de todas as áreas da 

empresa.  

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: 

* Conduzir a elaboração e implementação dos planos estratégicos e operacionais, 

em todas as áreas da empresa, visando a assegurar o seu desenvolvimento, 

crescimento e continuidade.; 

* Definir as políticas e objetivos específicos de cada área, coordenando a execução 

dos respectivos planos de ação, facilitando e integrando o trabalho das equipes, 

visando aperfeiçoar os esforços para a consecução dos objetivos da empresa; 

* Identificar oportunidades, avaliar a viabilidade e fazer recomendações aos sócios 

sobre novos investimentos ou desenvolvimento de novos negócios, visando a 

garantir um retorno adequado aos acionistas e resguardar a segurança dos ativos da 

empresa. 

* Manter contatos com a direção das empresas clientes para identificar 

oportunidades de ampliação ou melhoria nos produtos / serviços prestados ou 

solução de eventuais problemas contratuais ou operacionais, visando a manter a 

satisfação do cliente e projetar uma imagem positiva da empresa no mercado.  

* Conduzir os processos de mudanças na cultura da organização, visando conquistar 

o engajamento de todos os seus integrantes e garantir a consolidação de uma 

cultura organizacional orientada para a contínua busca da qualidade e de altos 

padrões de desempenho individual e coletivo.  
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* Coordenar as negociações para aquisições, fusões, associações, etc. com outras 

empresas, visando ao crescimento e consolidação dos negócios.  

* Manter contatos com a direção de outras empresas, entidades de classe e órgãos 

governamentais, visando a harmonizar esforços que se traduzam em benefícios para 

os clientes, o mercado e a comunidade em geral.  

 

ESPECIFICAÇÕES: 

* Requisitos acadêmicos: Superior completo em Administração, Ciências Contábeis 

ou Econômicas ou áreas afins; 

*Competências:  

Habilidades analíticas, para a resolução de problemas e a tomada de decisões. 

Tomada de decisões. 

Habilidades sociais. 

Resiliência emocional (para lidar bem com a pressão). 

Proatividade. 

Criatividade. 

Resolução de conflitos. 

Perseverança e determinação. 

Hábitos de aprendizado e habilidade equilibrados. 

Disposição para assumir riscos. 

Capacidade de inspirar entusiasmo. 

* Ambiente de Trabalho: Condições normais de ambiente administrativo. 

Exige experiência de no mínimo 2 anos como gerente geral em empresas de 

pequeno e médio porte. 

 
DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO CARGO GERENTE FINANCEIRO 
CARGO: Gerente Administrativo/ Financeiro SETOR: Administrativo 

CHEFIA IMEDIATA: SUBORDINADO(S): Assistente Administrativo/ Financeiro e 

serviços terceirizados como Contador. 

DESCRIÇÃO RESUMIDA: Gerenciar atividades administrativas e financeiras da 

organização. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: 

* Planejar processos administrativos e financeiros; 

* Administrar o serviço terceirizado de um contador; 
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* Garantir a qualidade dos demonstrativos financeiros; 

* Desenvolver análise econômico-financeira da organização; 

* Controlar recebimentos e pagamentos; 

* Estar atualizado sobre as tendências de mercado financeiro. 

ESPECIFICAÇÕES: 

* Requisitos acadêmicos: Superior completo em Administração, Ciências Contábeis 

ou Econômicas; 

*Competências: Liderança, trabalho em equipe, comprometimento e capacidade de 

negociação; 

* Responsabilidades: realizar a captação de recursos visando decidir a relação entre 

dívida e capital próprio mantendo um bom equilíbrio entre capital e dívida, alocar 

recursos da melhor maneira possível, considerando o tamanho da empresa e a sua 

capacidade de crescimento, status dos ativos se eles são de longo prazo ou de curto, 

realizar o planejamento de lucro, suprir a diretoria com informações gerenciais, 

subsidiando-a em análises estratégicas e tomadas de decisões, fornecer 

demonstrações financeiras precisas, permitindo à diretoria usar os relatórios para 

administrar a empresa de modo eficiente, orientar sobre assuntos contábeis locais, 

levantar questões comerciais, como custo e formação de preço de venda, garantir 

que as demonstrações financeiras cumpram as leis contábeis brasileiras, gerenciar 

informações de planejamento através de dados do faturamento, fluxo de caixa, 

custos, despesas, para a elaboração de relatórios, acompanha e executa 

planejamentos de recebimentos e pagamentos;  

* Ambiente de Trabalho: Condições normais de ambiente administrativo. 

Exige experiência de no mínimo 2 anos na área administrativa/financeira como 

gestor com resultados de performance comprovados. 

 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO CARGO GERENTE COMERCIAL 

CARGO: Gerente Comercial  SETOR: Vendas 

CHEFIA IMEDIATA: SUBORDINADO(S): Vendedores 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Gerenciar atividades de vendas da organização. 

 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: 

* Planejar atividades do departamento comercial; 
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* Administrar o serviço de atendimento ao cliente; 

* Desenvolver estratégia de marketing; 

* Controlar e monitorar as atividades dos vendedores; 

* Planejar e cumprir metas e relatórios de vendas. 

 

ESPECIFICAÇÕES: 

* Requisitos acadêmicos: Superior completo em Administração, Ciências Contábeis 

ou Econômicas ou áreas afins; 

*Competências: Liderança, gestão de equipes, comprometimento e capacidade de 

negociação; 

* Responsabilidades: Mau gerenciamento pode trazer prejuízo à organização; 

* Ambiente de Trabalho: Condições normais de ambiente administrativo. 

Exige experiência de no mínimo 4 anos na área comercial. 

 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO CARGO DE VENDEDOR 

CARGO: Vendedor SETOR: Comercial 

CHEFIA IMEDIATA: Gerente Comercial 

SUBORDINADO(S): Não possui. 

DESCRIÇÃO RESUMIDA: Buscar novos clientes para a empresa, conquistá-los e 

mantê-los. 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: 

* Transmitir uma boa imagem da organização, para clientes novos e antigos; 

* Buscar novos mercados consumidores; 

* Fechamento de contratos de venda; 

* Comprometimento com a carteira de clientes. 

 

ESPECIFICAÇÕES: 

* Requisitos Acadêmicos: Ensino Médio Concluído; 

* Competências: Boa comunicação, poder de persuasão, criatividade e flexibilidade; 

* Responsabilidades: Informações incorretas e inadequadas podem trazer prejuízo à 

organização e aos clientes; 

* Ambiente de Trabalho: Trabalho interno e externo de venda ao cliente (revenda). 

Exigência de experiência de no mínimo 1 ano na área de vendas. 
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DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

CARGO: Assistente Administrativo SETOR: Administrativo e Financeiro 

CHEFIA IMEDIATA: Gerente Administrativo e Financeiro 

SUBORDINADO(S): Não possui. 

DESCRIÇÃO RESUMIDA: Dar suporte operacional às atividades administrativas da 

empresa 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: 

* Digitar cartas, relatórios, memorandos, atas de reunião e outros documentos; 

* Preparar apresentações e planilhas; 

* Organizar reuniões, apresentações, jantares e outros eventos; 

* Solicitar móveis, papéis, formulários e outros materiais usados no escritório; 

* Pagar contas, faturas bancárias e fazer faturamento;  

* Elaborar atas nas reuniões; 

* Manter arquivo de documentos em ordem;  

 

ESPECIFICAÇÕES: 

* Requisitos acadêmicos: Ensino Médio Concluído; 

* Competências: Boa habilidade de comunicação escrita e oral, boa habilidade em 

usar computadores, processadores de textos e planilhas eletrônicas, Boa habilidade 

em resolução de problemas, planejamento e organização,  saber manter informações 

confidenciais. 

* Ambiente de Trabalho: Condições normais de ambiente administrativo. 

Exige experiência de no mínimo 1 ano na área administrativa. 

4.2.5 Capacidade Operacional  
 

A capacidade operacional da empresa se baseará em 40 horas semanais por 

colaborador de acordo com a legislação trabalhista vigente. 

 

4.2.6 Atividades chave da empresa  
 

Para nosso Plano Operacional, abaixo listamos as principais atividades chave: 

• Treinamentos dos Vendedores, Educadores e colaboradores; 
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o Para o sucesso do empreendimento, nossos vendedores, educadores 

na qualidade de multiplicadores do método, assim como todos os 

colaboradores, devem ser constantemente treinados e atualizados 

quanto ao conteúdo da metodologia, de forma sistemática e periódica a 

fim de garantir a qualidade do serviço prestado; 

• Prospecção de clientes: 

o Desdobramento do Plano Estratégico, iremos nos posicionar através de 

mídias sociais como Facebook, Instagram, Linkedin, twitter, etc... 

o Prospecção telefônica, através de nossos vendedores, marcando 

visitas pessoais; 

o Mídia impressa; 

o Rádio e televisão através de entrevistas e matérias sobre educação 

financeira e educação infantil; 

o Palestras em Instituições de Ensino, Associações de Classe, 

Fundações, ONGs; 

o Demonstração do produto através de amostra das dinâmicas 

desenvolvidas em sala de aula com a supervisão dos pais, a fim de 

demonstrar a eficácia do método in loco. 

• Relacionamento com Clientes: 

o Iremos nos relacionar com o cliente através de assistência pessoal 

dedicada, estabelecendo um canal de comunicação direto com os pais 

e responsáveis das crianças através e não só de um aplicativo 

eletrônico proprietário, disponibilizado para download em smartphones, 

tablets e via web. Essa ferramenta proporcionará comunicação de duas 

vias, possibilitando aos pais e responsáveis participar ativamente das 

atividades, dando sugestões e interagindo diretamente nas dinâmicas 

oferecidas aos usuários. 

o Através de atendimento pessoal em nosso escritório, na casa ou no 

estabelecimento comercial do cliente; 

o Também faremos através de nossos vendedores, atendimento pessoal, 

via telefone, Whatsapp, Skype, através de nossa página na internet, 

mídias sociais e correio eletrônico. 

• Relacionamento com Parceiros; 
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o Precisaremos nos relacionar de forma frequente com nossos parceiros, 

a fim de garantir a manutenção da qualidade do serviço prestado, 

atualizando nossos produtos ofertados aos clientes; 

• Atividades em sala; 

o Esse é de fato a atividade fim da organização, a entrega da proposta 

de valor oferecida, através de dinâmicas lúdicas e de fácil 

compreensão, onde as crianças e jovens desenvolvem habilidades e 

acumulam conhecimentos nas áreas de empreendedorismo, liderança, 

ética, sustentabilidade, governança, noções de como lidar com dinheiro. 

• Atualização do Material Didático; 

o Periodicamente necessitaremos rever, ampliar e editar o material 

didático, a fim de oferecer o melhor produto em relação à demanda, 

com a colaboração direta dos pais e responsáveis. 

o As atualizações deverão ser espelhadas no aplicativo eletrônico, 

sempre que necessário; 

• Rotinas financeiras: Pagamentos e Recebimentos; 

o Folha de pagamentos; 

o Cobrança; 

o Pagamentos a fornecedores e terceiros através de sistema bancário 

online; 

• Contratação de terceiros para atividades não relacionadas ao core business; 

o Escritório de Contabilidade; 

o Agência de Marketing e Comunicação; 

o Escritório de desenvolvimento de softwares; 

• Monitoramento de Indicadores Chave de Performance; 

o Parte integrante do Balanced Score Card, iremos monitorar os 

indicadores e  emitir relatórios gerenciais para tomada de decisões 

estratégicas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Todos os dias novos pequenos empreendimentos surgem no mercado, 

gerando mão de obra e criando riqueza para a economia. Muitos desses 

empreendedores estão buscando se qualificar para conseguir gerir o negócio da 

forma mais correta as atividades de suas empresas, envolvendo todos os envolvidos 

no processo gerando comprometimento mútuo. 

Diante desse pressuposto, podemos afirmar como é crescente a valorização 

do plano de negócios por parte das empresas, investidores e empreendedores, pois 

com esse instrumento em mãos, é possível prever as ameaças e oportunidades do 

macro ambiente e as forças e fraquezas internas, viabilizando a produção de planos 

de ação para potencializar os recursos, capacidades e competências essenciais da 

organização para comercializar seus produtos e serviços da forma mais eficiente e 

sustentável. 

O plano operacional, parte integrante de um estudo de viabilidade mais amplo, 

procurou definir aspectos estruturais da empresa, sugerindo a divisão departamental 

e sua linha de comando hierárquica, localização, lista detalhada de cargos e 

descrição das tarefas, facilitando a contratação e treinamento desses colaboradores. 

Por fim, definiram-se as atividades-chave da empresa no nível mais básico de 

execução, de forma a apoiar o atingimento das metas estratégicas estipuladas pelo 

conselho administrativo.  

Nesse sentido, o objetivo específico desse trabalho de apresentar um plano 

operacional foi atingido, uma vez que os processos básicos para a implantação do 

empreendimento foram satisfeitos, já que este suporta e complementa o 

cumprimento do objetivo geral de apresentar a viabilidade de implementação da 

metodologia dos “Pequenos Presidentes”, ajudando a fomentar o espírito 

empreendedor e outros valores fundamentais em nossa sociedade. 
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