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RESUMOà

Oà PlMneÓMmenPoà E sPrMPégicoà éà umMà ferrMmenPMà primordiMlà dMà MdminisPrMçã obà Msà

empresMsàqueàoàuPilizMmàpodemàMmpliMràseusàOorizonPesbàpossiNiliPMndoàMlcMnçMremà

pMPMmMresàNemàmMioresàdoàqueàMsàempresMsàqueànã oàuPilizMmBàOàpresenPeàPrMNMlOoà

PemàoàoNÓePiQoàdeàMnMlisMràoàplMneÓMmenPoàeàsuMàMplicMçã oàouànã oànMsàempresMsàdoà

NMirroà doà J oã oà PMulobà NMirroà OisPóricoà dMà cidMdeà deà S ã oà Iuísà doàMMrMnOã obà queà éà

muiPoàconOecidoàporàsuMàidenPidMdeàculPurMlàeàcomerciMlBàOàinPeresseàpelMàreMlizMçã oà

doà PrMNMlOoà surgiuà porà conPMà dMà curiosidMdeà emà sMNerà seà oà usoà ouà nã oà doà

plMneÓMmenPoà esPrMPégicoà eà seusà elemenPosà MfePMmà oà comércioà doà NMirroà doà J oã oà

PMuloBàGiMnPeàdisPoàfoiàreMlizMdoàumàemNMsMmenPoàPeóricobàcomàoNÓePiQoàdeàMNordMrà

conceiPosà relMcionMdosà Moà PemMbà comoà PlMneÓMmenPobà E sPrMPégiMbà MMPrizà SJOTà eà

BSF BàAàmePodologiMàuPilizMdMàfoiàMàdeàpesquisMàNiNliográficMàeàdeàcMmpobàondeàforMmà

MplicMdosà quesPionáriosà nosà esPMNelecimenPosà comerciMisà doà NMirroà doà J oã oà PMuloBà

Emà seguidMà foià feiPMà umMà Mnáliseà relMcionMndoà oà PlMneÓMmenPoà esPrMPégicoà Mosà

resulPMdosà oNPidosà poràmeioà dMsà resposPMsà dosà empresáriosBà FonsPMPoucseà queà Msà

empresMsàdoàNMirroàdoàJ oã oàPMuloànã oàuPilizMmàoàplMneÓMmenPoàesPrMPégicobàconPudobà

essMsà empresMsà nã oà forMmà MfePMdMsà porà nã oà uPilizMremBà GesPMà formMbà osà

empreendimenPosà conseguirMmàmMnPercseà noàmercMdobàdeà formMà sólidMà poràmuiPosà

MnosBà

à

PMlMQrMsccOMQe:àPlMneÓMmenPoàE sPrMPégicoÉàFomércioÉàJ oã oàPMuloÉàEmpresMsBàà



ABSTRAFTà

S PrMPegicà PlMnningà isà Mà keyà mMnMgemenPà Poolbà compMniesà POMPà useà iPà cMnà NroMdenà

POeiràOorizonsbàmMkingàiPàpossiNleàPoàreMcOàmucOàOigOeràleQelsàPOMnàcompMniesàPOMPàdoà

noPà useà iPBà TOeà presenPà Rorkà OMsà POeà oNÓecPiQeà ofà MnMlyzingà POeà plMnningà Mndà iPsà

MpplicMPionàorànoPà inà POeàcompMniesàofà POeàdisPricPàofà J oã oàPMulobàOisPoricMlàdisPricPàofà

POeàciPyàofàS ã oàIuísàdoàMMrMnOã obàROicOàisàRellàknoRnàforàiPsàculPurMlàMndàcommerciMlà

idenPiPyBà TOeà inPeresPà inàdoingà POeàRorkàMroseàNecMuseàofà POeà curiosiPyà inà knoRingà ifà

POeàuseàorànoPàofàPOeàsPrMPegicàplMnningàMndàiPsàelemenPsàMffecPsàPOeàcommerceàofàPOeà

disPricPàofà J oã oàPMuloBà Hnà QieRàofà POisbà Mà POeorePicMlàNMckgroundàRMsàdeQelopedàRiPOà

POeà oNÓecPiQeà ofà MpproMcOingà concepPsà relMPedà Poà POeà POemebà sucOà Msà PlMnningbà

S PrMPegybà SJOTàMMPrixà Mndà BMlMncedà S coreà cMrdBà TOeàmePOodologyà usedàRMsà POeà

oneà ofà NiNliogrMpOicMlà Mndà fieldà reseMrcObà ROereà quesPionnMiresà Rereà Mppliedà inà

commerciMlàesPMNlisOmenPsàinàPOeàneigONorOoodàofàJ oã oàPMuloBàTOenàMnàMnMlysisàRMsà

mMdeàrelMPingàS PrMPegicàPlMnningàPoà POeà resulPsàoNPMinedàPOrougOàPOeàMnsRersàofà POeà

enPrepreneursBà HPàRMsà foundà POMPà POeà compMniesà inà POeàneigONorOoodàofà J oã oàPMuloà

doà noPà useà sPrMPegicà plMnningbà OoReQerbà POeseà compMniesàRereà noPà MffecPedà Nyà noPà

usingàPOemBàHnàPOisàRMybàPOeàenPerprisesàRereàMNleàPoàremMinàinàPOeàmMrkePbàsolidlyàforà

mMnyàyeMrsBà

à

KeyRords:àS PrMPegicàplMnningÉàTrMdeÉàJ oã oàPMuloÉàFompMniesBà

Bà

à

à
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1à HNTROGUT ÃOà

PMlcoàdMàmMioràmMnifesPMçã oàculPurMlàdMàcidMdeàdeàS ã oàIuísbàoàNMirroàdoàJ oã oà

PMuloà éà inQMdidoà pelosà PrMdicionMisà gruposà deà NumNMcmeucNoià doà esPMdoà doà

MMrMnOã obà Mà AQenidMà J oã oà PessoMà éà complePMmenPeà PomMdMà porà memNrosà dosà

gruposàeàNrincMnPesbàcomàumMà(nicMàfinMlidMdeàcomemorMràoàdiMà30àdeàÓunOobàdiMàdeà

S ã oàMMrçMlbà diMà doà NrincMnPeà doà BumNMcNoiBà GurMnPeà Podoà oà diMbà cenPenMsà ouà MPéà

milOMresà deà pessoMsbà pMssMmà peloà NMirroà doà J oã oà PMulobà comà seusà PMmNoresbà

pMndeirosàeàmMPrMcMsbàouàMPéàmesmoàsemànMdMàpMrMàPocMrbàsomenPeàpMrMàpMrPicipMrà

desPeàmomenPoBàAoàfMlMrcseàdoàJ oã oàPMuloàéàimpossíQelànã oàMssociMcloàMoàS ã oàJ oã oà

doàMMrMnOã obàMàS ã oàMMrçMlBàFMzàpMrPeàdMàOisPóriMàdoàNMirrobàesPMàéàMàsuMàidenPidMdeBà

Nosà ouProsà 364à diMsà doà Mnobà oà NMirroà doà J oã oà PMuloà éà pMlcoà dMà QidMà

profissionMlà eà pessoMlà deà umà n(meroà significMPiQoà deà ludoQicensesBà Osà gruposà deà

NumNMcNoià sã oà suNsPiPuídosà pelosà esPMNelecimenPosà doà NMirrobà osà cMnPoresà eà

PocMdoresàporà comerciMnPesà eà Qendedoresbà osà NrincMnPesà pelosà consumidoresà eà Msà

PoMdMsàpeloàNMrulOoàcMrMcPerísPicoàdeàumMàMQenidMàmoQimenPMdMàeàreplePMàdeàloÓMsBà

OàNMirroàdoàJ oã oàPMuloàPemànoàcomércioàumMàcMrMcPerísPicMàmuiPoàmMrcMnPebà

foiàeàconPinuMàsendoàoàsegundoàmMioràcenProàcomerciMlàdMàcidMdeàdeàS ã oàIuísBàOndeà

éà possíQelà enconPrMrà Pudoà queà Qocê à imMginMrà emà diQersMsà loÓMsà deà diQersosà

segmenPosBà

AoàseàfMlMràdeàcomércioàeàempresMsbàéàfácilàMssociMclosàMàouProsàfMPoresàqueà

oà enQolQembà comoà Mà economiMbà osà MQMnçosà Pecnológicosà eà Msà mudMnçMsà sociMisbà

ondeà Mà QMriMçã oà desPesà fMPoresà proQocMmà impMcPosà direPosà soNreà oà comércioà eà

consequenPemenPeàMsàempresMsBà

E xisPemà PrMnsformMçõesà queà sã oà Nemà QisíQeisà quMndoà ocorrembà comoà Msà

PecnológicMsbà elMsà PornMmà oNÓePosbà PécnicMsà eà progrMmMsbà oNsolePosBà Oà mundoà

gloNMlizMdoà fMzà comàqueàMà cMdMàdiMàMumenPeàmMisàMà concorrê nciMbà Msà QMriáQeisàdeà

mercMdoàeàoàencurPMmenPoàdeàNMrreirMsàcomerciMisbàPudoàissoàproQocMàoàMumenPoàdeà

incerPezMsà pMrMà osà empresáriosBà Porà issoà surgeà Ú à necessidMdeà dMsà empresMsà seà

MdMpPMremàMàessMsàmudMnçMsBàÉ à fundMmenPMlàplMneÓMràosà seusàpróximosàpMssosàeà

formulMràesPrMPégiMsbàcMsoàconPrárioàoàriscoàdeàficMràprMàPrásàéàenormeBàà

AssimàoàplMneÓMmenPoà esPrMPégicoà surgeà comoàopçã oà pMrMà essesà gesPoresBà

PlMneÓMràéàesPMNeleceràumàconÓunPoàdeàMçõesàeàPMrefMsbàqueàsã oàdesempenOMdMsàMà
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à

MlcMnçMrà mePMsà eà oNÓePiQosà Mà seremà seguidosBà Aà imporPânciMà doà plMneÓMmenPoà éà

enormebàplMneÓMmenPoàéàumMàdMsàprincipMisàfunçõesàdMàMdminisPrMçã oBàGiMnPeàdissobà

exisPiuàMàcuriosidMdeàdeàseàMnMlisMràoàcomércioàdoàNMirroàdoàJ oã oàPMulobàqueàMpesMrà

deà OisPóricoà nMà cidMdeà deà S ã oà Iuísbà MindMà éà poucoà explorMdoà McMdemicMmenPebà

pMrMlelMmenPeà éà precisoà esPudMrà oà plMneÓMmenPoà esPrMPégicobà MnMlisMndoà osà

empreendedoresàcomàmMisàdeàumMàdécMdMàdeàMPuMçã oànoàNMirroBà

EmpresMsàqueàpossuemàumàplMneÓMmenPoàesPrMPégicoàdefinidoà Pê màmMioresà

expecPMPiQMsàdeà seàmMnPeremànoàmercMdobàMindMàmMisà leQMndoàemàconsiderMçã oàoà

mercMdoàgloNMlizMdoàeàcompePiPiQoàqueàesPMmosàinseridosBàFonPudoàéàMNsoluPMmenPeà

possíQelà queàempresMsà PenOMmàoNPidoà sucessoàeà MindMàmMnPidobà semànuncMà Peremà

feiPoànMdMàouàPeremàfeiPoàmuiPoàpoucoàsoNreàplMneÓMmenPoàeàesPrMPégiMsBàà

BMseMdoà nesPMà premissMbà indMgMcse:à Mà uPilizMçã oà ouà nã oà doà plMneÓMmenPoà

esPrMPégicoàeàseusàelemenPosbàMfePMmàoàcomércioàdoàNMirroàdoàJ oã oàPMulo? à

AàpMrPiràdesPeàquesPionMmenPobàoNÓePiQMcseàdemonsPrMràMàuPilizMçã obàouànã obàdoà

plMneÓMmenPoàesPrMPégicoàeàseusàelemenPosànosàcomérciosàcomàmMisàdeà10àMnosàdeà

MPuMçã oà noà BMirroà doà J oã oà PMuloBà Tê mcseà comoà oNÓePiQosà específicos:à FonceiPuMrà

plMneÓMmenPoàesPrMPégicobàdesPMcMndoàseusàelemenPosàeàferrMmenPMsBàFMrMcPerizMràoà

NMirroà doà J oã oà PMuloà eà perfilà dMsà empresMsà esPudMdMsà eà HdenPificMrà influê nciMà doà

plMneÓMmenPoàesPrMPégicoànMsàempresMsàdoàNMirroàdoàJ oã oàPMuloBà

AàmePodologiMàMdoPMdMàfoiàMàdeàpesquisMàdeàcMmpobàMPrMQésàdeàMplicMçã oàdeà

quesPionáriosànMsàempresMsàqueàMPuMmànoàNMirroàdoà J oã oàPMuloBàOsàquesPionáriosà

forMmàMplicMdosà poràmemNrosà doà grupoà deà esPudosà emàplMneÓMmenPoà eà gesPã oà deà

pessoMsà(Gep4)BàAàpesquisMàPemàcMrMcPerísPicMàdescriPiQMàquMnPoàMoàcMmpoàesPudMdoà

eà explorMPóriMà quMnPoà Moà usoà doà plMneÓMmenPoà esPrMPégicoBà É à quMnPiPMPiQMà nMà

conPMgemà eà Mnáliseà doà perfilà dMsà empresMsà eà quMliPMPiQMà nosà esPudosà soNreà Msà

cMrMcPerísPicMsàeàusoàdoàplMneÓMmenPoàesPrMPégicoBàà

Oà PrMNMlOoàesPáàdiQididoà emà7àpMrPesbà HnProduçã oà MpresenPMndoàoà PemMàeàoà

oNÓePoà deà esPudoà dMà pesquisMÉà PlMneÓMmenPoà eà E sPrMPégiMbà ondeà éà MpresenPMdoà oà

conceiPoà deà MmNosÉà PlMneÓMmenPoà E sPrMPégicobà diQididosà emà princípiosà doà

plMneÓMmenPobà Tiposà deà plMneÓMmenPobà E PMpMsà doà PlMneÓMmenPoà eà FerrMmenPMsà doà

PlMneÓMmenPoà esPrMPégicoÉà Gescriçã oà doà FMmpoà deà pesquisMÉà MePodologiMÉà

ResulPMdoàdMàpesquisMàeàporàfimàMàFonclusã oàdoàPrMNMlOoBà

à
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2à PIANE J AMENTOàE àESTRATÉ GHA:àconceiPosàfundMmenPMisà

E sPeà cMpíPuloà PemàMà finMlidMdeàdeà idenPificMrà eà fundMmenPMrà conceiPosà soNreà

doisà MssunPosà primordiMisà pMrMà oà desenQolQimenPoà doà PrMNMlOoBà Porà essMà rMzã obà oà

cMpiPuloà segueà Mà sequê nciMà lógicMà de:à FonceiPoà deà plMneÓMmenPoà eà logoà Mpósà oà

conceiPoàdeàesPrMPégiMBà

2B1à FONFE HTOàGE àPIANE J AMENTOà

OàplMneÓMmenPoà éà umà suNsPMnPiQoàmMsculinobà suMà origemà QemàdMà Óunçã oà dMà

pMlMQrMà PlMneÓMrà comàoà sufixoàMenPoBà S egundoà FerreirMà (2014)bà plMnoà significMà umà

conÓunPoà deàmedidMsbà queà QisMmà umà dePerminMdoà oNÓePiQobà FonPeà (2013)à clMssificMà

queà Mà pMlMQrMà plMnoà eà oà MPoà deà plMneÓMrà sã oà oriundosà deà PIANUS bà doà lMPimBàNePoà

(201D)àdefineàqueàoàsufixoàmenPoàéàusMdoàpMrMàrePrMPMràoàresulPMdoàdeàumMàMçã obàsuMà

origemàPMmNémàéàdoàlMPimbàMPrMQésàdMàpMlMQrMàMENTUMBà

FerreirMà (2014)àdefineà plMneÓMmenPoà como:àoà PrMNMlOoà deà prepMrMçã oà pMrMà Mà

PomMdMà deà decisã obà segundoà roPeirosà eà méPodosà dePerminMdosBà GiMnPeà dissobà oà

plMneÓMmenPoà éà dePerminMdoà comoà oà desenQolQimenPoà deà umà progrMmMà pMrMà Mà

reMlizMçã oàdeàmePMsàorgMnizMcionMisbàdesPMàformMbàoàplMneÓMmenPoàesPáàpresenPeàemà

Qáriosà Piposà siPuMcionMisbà MÓudMà nMà idenPificMçã oà deà condiçõesà doà MmNienPeà eà nMà

clMssificMçã oà dMà suMà complexidMdebà quMnPoàmMiorà eàmMisà complexoà forà oà MmNienPeà

orgMnizMcionMlbà proporcionMlmenPeà seráà mMiorà Mà necessidMdeà doà plMneÓMmenPoBà

BePOelemà (1EEE)àMfirmMàqueàumàNomàplMneÓMmenPoàéàcMdMàQezàmMisà imporPMnPeànMà

MPuMçã oàdeàempresMsbàorgMnizMçõesàeànoàgoQernoBàà

MMximiMnoà (2004)à clMssificMà queà plMneÓMmenPoà éà Mà definiçã oà deà oNÓePiQosà eà

recursosÉà orgMnizMçã obà comoà disposiçã oà dosà recursosà emà umMà esPruPurMÉà direçã obà

comoàreMlizMçã oàdosàplMnosàeàconProleàcomoàMàQerificMçã oàdosàresulPMdosBàAssimbàoà

gesPorà precisMà NuscMrà desenQolQerà essMsà funçõesà pMrMà queà Mà orgMnizMçã oà consigMà

MPingiràosàoNÓePiQosàesperMdosàebàdessMàformMbàMlcMnçMràosàresulPMdosàMlmeÓMdosBà

PlMneÓMmenPoàéàoàprocessoàdeàplMneÓMrbàesPMNeleceràumàconÓunPoàdeàMçõesàeà

PMrefMsà queà sã oà desempenOMdMsà Mà MlcMnçMràmePMsà eà oNÓePiQosà Mà seremà seguidMsBà

OliQeirMà (2007bàpBD)àMfirmMàque:à“PodMàMPiQidMdeàdeàplMneÓMmenPoànMsàempresMsbàporà

suMànMPurezMbàdeQeráàresulPMràdeàdecisõesàpresenPesbàPomMdMsàMàpMrPiràdoàexMmeàdoà
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impMcPoàdMsàmesmMsànoà fuPurobà oà queà lOeàproporcionMàumMàdimensã oà PemporMlà deà

MlPoàsignificMdoB”Bà

OàplMneÓMmenPoàéàumMà ferrMmenPMàdeà Muxilioà indispensáQelàpMrMàMà empresMbà

poràMgregMràMàorgMnizMçã oàMàMnáliseàdoàMmNienPebàeàesPMNeleceràmePMsàeàdirePrizesbàMà

seremà PrMçMdMsà noà presenPeà pMrMà excelenPesà resulPMdosà noà fuPuroà (FHHAVENATObà

2004)Bà

S egundoà KoPlerà eà AmsProngà (1EE3)à eà S Ponerà eà FreemMnà (1EED)bà oà

plMneÓMmenPoàpodeàproporcionMràmuiPosàNenefíciosàpMrMàMsàorgMnizMçõesàPMisàcomo:à

M)à EncorMÓáclMsà Mà pensMrà sisPemMPicMmenPeà noà fuPuroà eà MàmelOorà Msà inPerMçõesà

enPreàosàseusàexecuPiQosÉà

N)à ONrigáclMsàMàdefiniràmelOoràseusàoNÓePiQosàeàsuMsàpolíPicMsÉà

c)à FMzê clMsà oNPerà eà MplicMrà osà recursosà necessáriosà Moà MlcMnceà dosà seusà

oNÓePiQosÉà

d)à FMzeràcomàqueàosàseusàmemNrosàreMlizemàMPiQidMdesàconsisPenPesàemàrelMçã oà

MosàseusàoNÓePiQosàeàprocedimenPosàescolOidosBà

e)à ProporcionMràpMdrõesàdeàdesempenOoàmMisàfáceisàdeàconProlMràeÉà

f)à AdoPMràMçõesàcorrePiQMsàcMsoàoàresulPMdoàdeàsuMàMçã oànã oàseÓMàsMPisfMPórioBà

à

OliQeirMà(200E)àponPuMàqueàoàplMneÓMmenPoàéàinfluenciMdoràdirePoànMàquMlidMdeà

dMàPomMdMàdeàdecisõesàdoàgesPorbàporPMnPoàéàumàméPodoàdeàoNPençã oàdeàsucessoàdoà

fuPuroàqueàseàMlmeÓMBàà

GiMnPeà disPobà oà plMneÓMmenPoà éà umMà ferrMmenPMà deà MÓudMà osà gesPoresbà nMà

Mnáliseà minuciosMà deà proNlemMsà eà nosà quesPionMmenPosà imporPMnPesbà MÓudMà nMà

formulMçã oàdeàmeiosàMlPernMPiQosàpMrMàoàconProleàdeàsiPuMçõesàMdQersMsBàà

2B2à FONFE HTOàGE àESTRATÉ GHAà

Aà pMlMQrMà esPrMPégiMà foià eà MindMà éà muiPMà uPilizMdMà nMà OumMnidMdebà suMà

uPilizMçã oà surgiuànoàexérciPobàondeàseàdesignMQMàoà cMminOoàdMàguerrMBàMinPzNergàeà

Quinnà(2001)àexplicMmàoànMscimenPoà dMàpMlMQrMà esPrMPégiMbà noàpMssMdoà“S PrMPegos”à

erMà referenPeà Mà umà deQerà (umà generMlà noà comMndoà deà umà exérciPo)Bà

SuNsequenPemenPebàpMssouàMà PeràsenPidoàdeà“MrPeàdoàgenerMl”bà isPoàébàMàcMpMcidMdeà

psicológicMàeàcomporPMmenPMlàPMlàquMlàexerciMàsuMàfunçã oBàà
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Porà issobà Mà MprendizMgemà deà esPrMPégiMsà empresMriMisà éà fundMmenPMdMà nMà

concepçã oàmiliPMràdeàcomoàQenceràosàMdQersáriosBàApósàMà segundMàgrMndeàguerrMbà

essMsàesPrMPégiMsàforMmàinseridMsàMosàmodelosàdeàgesPã obànoàsenPidoàdeàformulMçã oà

deàesPrMPégiMsàpMrMàMsàNrigMsàporàespMçoànoàmercMdoBàà

FomàoàpMssMràdosàMnosbàesPrMPégiMàfoiàmuiPoàMlémàdoàsenPidoàdeàdispuPMBàHoÓebà

Mà esPrMPégiMà éà direcionMdMà pMrMà MproQeiPMrà oporPunidMdesà deà mercMdoà eà gerirà dMà

melOoràformMàMàorgMnizMçã oBà

TOompsonà J rBà eà S PricklMndà HHHà (2000)à definemà queà esPrMPégiMà éà oà

direcionMmenPoàqueàdeQeàseràPomMdoàpMrMàgMrMnPiràoàlugMràdMàempresMànoàmercMdobà

ondeàoàclienPeàéàoàfocoàeàMàsuMàsMPisfMçã oàéàprimordiMlàpMrMàoàsucessoàdMàempresMbà

pMrMà MlcMnceà dosà oNÓePiQosà orgMnizMcionMisà éà necessárioà queà ocorrMmà

PrMnsformMçõesàposiPiQMsànMàorgMnizMçã oBàà

GefiniràesPrMPégiMànMsàorgMnizMçõesànã oàéàumMàPMrefMàsimplesàeàfácilbàsegundoà

MinPzNergà (2001bà pB24)bà Mà esPrMPégiMà nã oà podeà serà definidMà deà umMàmMneirMbà elMàéà

definidMà emà sériesbà cincoà sendoàmMisà precisoBà Asà cincoà definiçõesà deà esPrMPégiMbà Dà

P’sàdeàMinPzNergàsã o:à

à
M)à E sPrMPégiMàcomoàPlMnoà(PIAN):àÉ àumàplMnoà(nicobàMmploàeàMdMpPMdoàcomàoà

inPuiPoà deà cerPificMrà queà osà inPeressesà Násicosà dMà orgMnizMçã oà serã oà
MlcMnçMdosBà É à umMà Óunçã oà deà direcionMmenPosà formulMdosà pMrMà PrMPMrà umà
dePerminMdoàcMsobàdeàformMàsimplesbàéàoàqueàMàempresMàPemàqueàfMzeràpMrMà
gMnOMràoàmercMdoBàAsàduMsàcMrMcPerísPicMsàprincipMisàdoà“plMn”àsã o:àE lMNorMrà
deàformMàMnPecipMdMàMsàMçõesàqueàserã oàMplicMdMsàeàdesenQolQeràdeàformMà
dePerminMdMà eà rMcionMlBà Asà esPrMPégiMsà enPendidMsà comoà plMnoà sã oà
elMNorMdMsàMnPesàdoàMgirbàondeàserã oàMplicMdMsBàE lMsàsã oàMàNuscMàporàMlgoà
dePerminMdoàMnPeriormenPeBà

N)à E sPrMPégiMà comoà prePexPoà (PIOY):à É à umMà “PáPicM”à queà oNÓePiQMà dMrà fMlsMà
impressã oàMàconcorrê nciMBàE sPMàesPrMPégiMàinPencionMlàéàfeiPMàpMrMàmMnipulMrà
Msà Mçõesàdosà concorrenPesBàAà empresMà fMzà comàqueàMà concorrê nciMà PenOMà
umMà Qisã oà equiQocMdMà doà seuà posicionMmenPoBà HsPoà ébà Mà esPrMPégiMà éà
MplicMdMà comà oà inPuiPoà deà confundirbà ludiNriMrà ouà pMssMrà umMà mensMgemà
fMlsMàMosàconcorrenPesBà

c)à E sPrMPégiMàcomoàpMdrã oà(PATTERN):àÉ àoàcomporPMmenPoàconsisPenPebàpoderà
serà deà formMà prePendidMà ouà nã obà éà uPilizMdoà porà muiPMsà empresMsbà poisà Mà
esPeàcomporPMmenPoàgerMàconfiMnçMBàPMrMàMHNTZBERGà(2001)bàumàexemploà
clMroà éà Mà esPrMPégiMà deà Henryà Fordbà queà fMNricMQMà seusà cMrrosà modeloà Tà
somenPeànMàcoràprePMbàusMndoàMàesPrMPégiMàcomoàpMdrã oBà
à

d)à E sPrMPégiMà comoà posiçã oà (POS HTHON):à É à umMàmMneirMà deà locMlizMrà oàmeioà
MmNienPeà deà MPuMçã oà dMà empresMbà MprimorMndoà suMà compePiPiQidMdeBà Aà
posiPionàpodeàseràMplicMdMàÓunPMmenPeàcomàosà“P’s”àmosPrMdoàMnPeriormenPebà
poisà elMsà sã oà complemenPMresBà E sPMà esPrMPégiMà éà imporPMnPeà porqueà Mà
empresMàporàmeioàdelMàpodeàPrMçMràdirePrizesàpMrMàsusPenPMrcseànoàmercMdoBà

e)à E sPrMPégiMà comoà perspecPiQMà (PERSPEFTHVE ):à É à oà conÓunPoà deà normMsbà
inPençõesbà QMloresà eà comporPMmenPosà queà regemà oà pensMmenPoà dosà
formMdoresà dMsà esPrMPégiMsà dMà empresMBà AÓudMà nMà eficiê nciMà dMsà PMrefMsà



1Eà

à

execuPMdMsbàondeàéàpossíQelàrepMssMràQMloresàMosàclienPesbàMàperspecPiQeàéà
compMrPilOMdMàporàmeioàdoàcorpoàdMàempresMàeàéàperceNidMànMsàinPençõesàeà
MçõesàdMàorgMnizMçã oBà

à

Ansoffà (1EE0)à defineà queà Mà esPrMPégiMà éà Mà uPilizMçã oà deà Qáriosà recursosà queà

esPã oà Ú à disposiçã oà doà gesPorbà sã oà recursos:à OumMnosbà Pécnicosbà empresMriMisà eà

finMnceirosBàFomàissoàMàMdoçã oàdeàumMàesPrMPégiMàdeQeàseràfeiPMàMpósàMàMnáliseàdMà

orgMnizMçã obàdoàMmNienPeàinseridobàpoisàMssimàMàpossiNilidMdeàdeàMcerPoànoàcMminOoà

eà cursoà deà Mçã oà Mà serà seguidoà éà mMximizMdoà eà issoà significMà umà gMnOoà pMrMà oà

gesPorBàà

ààààààààààS egundoàFernMndesàeàBerPonà(2012)bà“EsPrMPégiMàempresMriMlàéàoàconÓunPoàdosà

grMndesà propósiPosbà dosà oNÓePiQosbà dMsà mePMsbà dMsà políPicMsà eà dosà plMnosà pMrMà

concrePizMràumMàsiPuMçã oàfuPurMàdeseÓMdMbàconsiderMndoàMsàoporPunidMdesàoferecidMsà

peloàMmNienPeàeàosàrecursosàdMàorgMnizMçã o”Bà

AcercMàdoàmesmoàMssunPoàOliQeirMà (200E)bàdizà queàoàprocessoàdeàdefiniçã obà

implMnPMçã oà eà McompMnOMmenPosà dMà esPrMPégiMà ocorremà emà circunsPMnciMsà deà

mudMnçMsàrecorrenPesbàporàissoàMàesPrMPégiMànã oàpodeàseràdefinidMàdeàmMneirMàfixMàeà

dePerminMdMbàMàesPrMPégiMàesPáàinseridMànoàfluxoàdeàdecisõesàempresMriMisBà

Fomà NMseà noà exposPobà concluicseà queà Mà esPrMPégiMà empresMriMlà precisMà deà

diQersosà níQeisà orgMnizMcionMisà pMrMà suMà execuçã obà ondeà Msà MPiQidMdesà reMlizMdMsà

enQolQemàMnálisesàeàplMneÓMmenPosàondeàseàelegemàumMàesPrMPégiMàqueàpoPenciMlizeà

MàMplicMçã oàeàsucessoàdoàoNÓePiQoàdMàorgMnizMçã oBà

à
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3à PIANE J AMENTOàE STRATÉ GHFOàà

E sPeà cMpíPuloà Pemà oà inPuiPoà deà rePrMPMrà ferrMmenPMsbà conceiPosà eà Mfinsà soNreà

plMneÓMmenPoà esPrMPégicoBà Ondeà Mà sequê nciMà dosà MssunPosà seguiráà dMà seguinPeà

formM:àà

3B1à PR HNFÍPHOS àGOàPIANE J AMENTOà

à

Noà decorrerà doà processoà deà implMnPMçã oà doà plMneÓMmenPoà esPrMPégicoà éà deà

fundMmenPMlà imporPânciMà queà seÓMmà seguidosà osà princípiosà gerMisbà queà seà diQidemà

emà quMProà Piposbà clMssificMdosà comoà gerMisà eà específicosbà comoà idenPificMà OliQeirMà

(200EbàpBà6c8):à
M)à Oà princípioà dMà conPriNuiçã oà Mosà oNÓePiQosbà eà nesPeà MspecPoà oàà
plMneÓMmenPoà deQeà sempreà QisMrà Mosà oNÓePiQosà máximosà dMà empresMBà Noà
processoàdeàplMneÓMmenPoàdeQecseàOierMrquizMràosàoNÓePiQosàesPMNelecidosàeà
procurMràMlcMnçáclosàemàsuMàPoPMlidMdebà PendoàemàQisPMàMà inPerligMçã oàenPreà
elesBà
N)àOàprincípioàdMàprecedê nciMàdoàplMneÓMmenPoàcorrespondeàMàumMà funçã oà
MdminisPrMPiQMàqueàQemàMnPesàdMsàouPrMsà (orgMnizMçã obàdireçã oàeàconProle)Bà
NMàreMlidMdeàéàdifícilàsepMrMràeàsequenciMràMsàfunçõesàMdminisPrMPiQMsbàmMsà
podecseàconsiderMràquebàdeàmMneirMàgerMlbàoàplMneÓMmenPoà“doàqueàéàcomoà
QMià serà feiPo”à MpMreceà nMà ponPMà doà processoBà Fomoà consequê nciMbà oà
plMneÓMmenPoà Mssumeà umMà siPuMçã oà deà mMiorà imporPânciMà noà processoà
MdminisPrMPiQoBà
c)à Oà princípioà dMà mMiorà penePrMçã oà eà MNrMngê nciMbà poisà oà plMneÓMmenPoà
podeàproQocMrà umMà sérieà deàmodificMçõesànMsà cMrMcPerísPicMsà eà MPiQidMdesà
dMàempresMBàAsàmodificMçõesàproQocMdMsànMsàpessoMsàpodemàcorresponderà
Ú à necessidMdeà deà PreinMmenPobà suNsPiPuiçã obà PrMnsferê nciMsbà funçõesbà
MQMliMçã obà ePcBÉà nMà PecnologiMà podeà serà MpresenPMdMà pelMà eQoluçã oà dosà
conOecimenPosbà pelMsà noQMsà mMneirMsà deà fMzerà osà PrMNMlOosbà ePcBÉà eà nosà
sisPemMsà podemà ocorrerà MlPerMçõesà nMsà responsMNilidMdesà esPMNelecidMsà
nosàníQeisàdeà MuPoridMdebà descenPrMlizMçã obà comunicMçõesbà procedimenPosbà
insPiPuiçõesbàePcBà
d)àPrincípioàdMàmMioràeficiê nciMbàeficáciMàeàefePiQidMdeBàOàplMneÓMmenPoàdeQeà
procurMrà mMximizMrà osà resulPMdosà eà minimizMrà Msà deficiê nciMsBà APrMQésà
dessesà MspecPosbà oà plMneÓMmenPoà procurMà proporcionMrà Mà empresMà umMà
siPuMçã oàdeàeficiê nciMbàeficáciMàeàefePiQidMdeBàà

à

Oà plMneÓMmenPoà consisPeà emà procurMrà serà eficienPeà eficMzà eà efePiQoBà Ondeà Mà

eficiê nciMà podeà serà explicMdMà comoà oà grMuà deàmedidMà queà Mà empresMà uPilizMà pMrMà

fMzeràMsàcoisMsàdeàmMneirMàcorrePMbàreduziràosàcusPosàeàsolucionMràosàproNlemMsBàà

Aà concepçã oà dMà eficáciMà explicMcseà soNreà oà rendimenPoà dMà empresMbà

consolidMndocseà pelMà ocorrê nciMà de:à fMzerà Msà coisMsà cerPMsbà mMsà nã oà

necessMriMmenPeà fMzerà deà formMà correPMbà ouà fMzerà oà queà seà precisMà fMzerÉà
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proporcionMrà MlPernMPiQMsà pMrMà soluçõesà deà siPuMçõesà diQergenPesà denProà dMà

empresMbà fMzerà progredirà osà lucrosà dMà empresMà eà MperfeiçoMrà Mà uPilizMçã oà dosà

recursosànMàempresMBàà

S erà efePiQoà éà Perà KnoRcOoRbà éà conOecerà Mà orgMnizMçã obà suMsà limiPMçõesà eà

quMlidMdesbàondeàoPimizMdMsàMsàquMlidMdesàpodemàseràdirecionMdMsàpMrMàoàmáximoà

MproQeiPMmenPoà deà energiMà eà forçMbà comà issoà PornMcseà mMisà QiáQelà Mà oNPençã oà deà

sucessoànoàMmNienPeàinPernoàeàexPernoBà

3B2à THPOS àGE àPIANE J AMENTOà

PlMneÓMmenPoàéàconsPruídoàconformeàplMnosàsã oàelMNorMdosbàoàgesPoràdeQeàPerà

conOecimenPosàsoNreàdiQersosàPiposàdeàplMnosbàqueàseàconsPiPuemàemàlongoàeàcurPoà

prMzoà eà podemà engloNMrà orgMnizMçõesà inPeirMsà ouà somenPeà Mlgunsà sePoresà eà

depMrPMmenPosBà PlMneÓMràéàumMà funçã oà MdminisPrMPiQMà queà seà disPriNuià emà Podosàosà

níQeisàorgMnizMcionMisbàcMdMàníQelàMpresenPMàcMrMcPerísPicMsàdisPinPMsBàà

PMrMà FOiMQenMPoà (2004)à oà plMneÓMmenPoà enQolQeà umMà grMndeà pMrcelMà dMà

MPiQidMdeàdMàorgMnizMçã obàcomàissoàMàorgMnizMçã oàdeQeàesPMràsempreàplMneÓMndoBà

àààààààOàplMneÓMmenPoàéàdiQididoàemàníQeisàOierárquicosbàesPesàníQeisàsã oàclMssificMdosà

em:àE sPrMPégicobàTáPicoàeàOperMcionMlà(figurMà1)Bàà

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à
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F igurMà1àcàNíQeisàdeàdecisã oàeàPiposàdeàplMneÓMmenPo

à
FonPe:àAdMpPMdoàdeàOliQeirMà(200EbàpBà1D)à

3B2B1àNíQelàE sPrMPégicoà

Oà níQelà esPrMPégicoà locMlizMcseà noà Popoà dMà pirâmideà dosà plMneÓMmenPosbà

oNserQMàMàPoPMlidMdeàdMàempresMbàuPilizMàoàméPodoàdeàlongoàprMzobànesPeàníQelàesPã oà

osà gesPoresà queà norPeMrã oà osà cMminOosà queà Mà empresMà iráà seguirBà S egundoà

FOiMQenMPoà(2004)bàéàumàprocessoàdMàorgMnizMçã oàqueàcompreendeàMàMdMpPMçã oàporà

meioàdMàMproQMçã obà PomMdMàdeàdecisã oàeàMQMliMçã oBàRespondeàquesPõesàprimáriMsà

dMàorgMnizMçã oàeànorPeiMàoàcMminOoàdeàMçã oàdMàempresMBàà

OliQeirMà (200E)àdefineàqueàoà inícioàdoàplMneÓMmenPoàesPrMPégicoà seàdáàcomàMà

definiçã oàdosàoNÓePiQosbàmePMsàeàesPrMPégiMsàqueàoàgesPoràMlmeÓMàpMrMàMàempresMBà

3B2B2àNíQelàTáPicoà

Oà níQelà PáPicoà locMlizMcseà nMà pMrPeà cenPrMlà dMà pirâmidebà uPilizMà umà períodoà

menoràqueàoàníQelàesPrMPégicobàrepresenPMàoàqueàcompõeàMàempresMbàPemàoàinPuiPoàdeà

uPilizMrà recursosà exisPenPesà nMà orgMnizMçã oà pMrMà MperfeiçoMrà umMà áreMà definidMBà

FOiMQenMPoà (2004)àdefineàqueàoàplMneÓMmenPoàPáPicoàserQeàpMrMàoàgesPoràdelimiPMràoà

queàMsàpMrPesàdMsàorgMnizMçõesàdesenQolQemàeàoàqueàdeQemàfMzerBàGerMlmenPeàsã oà

usMdosànMàáreMàdeàproduçã obàfinMnceirMbàmMrkePingàeàrecursosàOumMnosBàà
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Segundoà OliQeirMà (200E)bà noà plMneÓMmenPoà PáPicoà deQecseà elMNorMrà oà

plMneÓMmenPoà pMrMà queà Msà MPriNuiçõesà definidMsà nosà níQeisà esPrMPégicosà seÓMmà

finMlizMdMsBà

3B2B3àNíQelàoperMcionMlàà

OàníQelà operMcionMlà ficMà locMlizMdoànMà NMseàdMàpirâmidebàéà responsáQelàpelMà

execuçã oàdMà PMrefMbànesseàníQelà cMNeàoàplMneÓMmenPoàdeàexecuçã oàdMsàMPriNuiçõesà

definidMsà nosà níQeisà MnPerioresBà PMrMà OliQeirMà (200E)bà plMneÓMmenPoà operMcionMlà éà

feiPoà poràmeioà deà documenPosà escriPosà formMlmenPeà eà uniformebà éà ideMlizMdoà pMrMà

curPoàprMzoBàOàplMneÓMmenPoàoperMcionMlàespecificMàMPiQidMdesàeà recursosàconformeà

necessidMdeàdeàreMlizMçã oàdosàoNÓePiQosBà(MAXHMHANObà2004)Bà

FOiMQenMPoà(2004)àMfirmMàqueàoàplMneÓMmenPoàoperMcionMlàesPáàQolPMdoàpMrMàMà

oPimizMçã oàeàmMximizMçã oàdeàresulPMdosàeàconsPiPuicseàdeàumMàinfinidMdeàdeàplMnosà

operMcionMisàqueàMNrMngemàdiQersMsàáreMsàeàfunçõesàorgMnizMcionMisBàà

QuMdroà1à–àFMrMcPerísPicMsàdoàplMneÓMmenPoàesPrMPégicobàPáPicoàeàoperMcionMlBà

à

FonPe:àAdMpPMdoàdeàFOiMQenMPoà(2004)à
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3B2B4àGiferençMsàdosàplMneÓMmenPosà

ExisPemàdiferençMsàenPreàessesàPiposàdeàplMneÓMmenPobàMpesMràdeàsuMàligMçã oBà

Aà diferençMà enPreà oà PlMneÓMmenPoà esPrMPégicoà pMrMà oà PáPicoà éà queà oà primeiroà éà deà

longoàeàconsiderMàMàempresMàemàsuMàPoPMlidMdebàÓáàoàPáPicoàPemàprMzoàmenosàeàfocMà

MpensMsàemàpMrPesàeàdepMrPMmenPosàdMàempresMà(quMdroà1)Bà

QuMdroà2àcààGiferençMsbàplMneÓMmenPoàesPrMPégicoàeàplMneÓMmenPoàPáPicoBà

à

FonPe:àAdMpPMdoàdeàOliQeirMà(200E)à
à
à

AàdiferençMàdoàplMneÓMmenPoàPáPicoàemàrelMçã oàMoàoperMcionMlàesPáànoàprMzobà

MmpliPudebà riscoà eà flexiNilidMdeà (quMdroà 2)bà conPudoà perceNecseà queà osà Prê sà

plMneÓMmenPosàpossuemàumMàligMçã oàenPreàsiBàà

à

QuMdroà3àcààGiferençMsbàplMneÓMmenPoàPáPicoàeàoperMcionMlBà

à
FonPe:àAdMpPMdoàdeàOliQeirMà(200E)à

à

GiMnPeàdoàexposPobàMàligMçã oàenPreàosàPrê sàPiposàficMàeQidenPeànMàdemonsPrMçã oà

(figurMà2)bàOliQeirMà(200E)àdizàqueàosàPrê sàplMneÓMmenPosàdeQemàsempreàesPMràligMdoà



2Dà

à

Ú à mesmMà finMlidMdebà PrMNMlOMndoà emà conÓunPoà pMrMà oà melOorà funcionMmenPoà dMà

empresMBà

F igurMà2à–àAàinPerligMçã oàenPreàplMneÓMmenPoàesPrMPégicobàPáPicoàeàoperMcionMlBà

à

FonPe:àAdMpPMdoàdeàFHHAVENATOà(2004)Bà
à

3B3à ETAPAS àGOàPIANE J AMENTOà

OàPlMneÓMmenPoàesPrMPégicoà PemàoàoNÓePiQoàdeàdefiniràondeàMàempresMà

seà inserebà quMisà osà plMnosà deà Mçã oà eà ondeà MlmeÓMà cOegMrbà leQMndoà emà

considerMçã oàMànMPurezMàinPernMàeàMmNienPMlàdoàempreendimenPoBà

S MnPosà (2010)à defineà queà Mà necessidMdeà doà plMneÓMmenPoà nã oà seà limiPMà Moà

enPendimenPoàdosàoNÓePiQosàdMàorgMnizMçã obàondeàPMmNémàprecisMcseàdePerminMrà

méPodosàeàconProlesànecessáriosàpMrMàoàPipoàdeàMdminisPrMçã oàMàseràMdoPMdMBà

AàuPilizMçã oàdoàplMneÓMmenPoàesPrMPégicoàdeà formMàconcisMà Ú àreMlidMdeà

dMà empresMà éà umà excelenPeà méPodobà porà issoà éà necessárioà queà osà gesPoresà

conOeçMmà osà elemenPosà queà compõemà oà plMneÓMmenPoà esPrMPégicoà eà suMsà

funçõesbàMssimàcomoàMsàmudMnçMsàqueàesPesàrepresenPMmànoàmercMdoBà
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SegundoàOliQeirMà (200E)àoàPlMneÓMmenPoàesPrMPégicoàdeQeà seràdiQididoà

emàquMProàfMsesBà(F igurMà3)à

à

F igurMà3à–àE PMpMsàdoàPlMneÓMmenPoàE sPrMPégicoà

à

FonPe:àAdMpPMdoàdeàOliQeirMà(200E)Bà

à

M)à GiMgnósPicoàesPrMPégico:àNesPMà fMseàéàdefinidMàondeàMàempresMà seà enconPrMbà

NuscMndoàMàdefiniçã oàdeàQisã oàdMàempresMbàqueàrumoàÚ àempresMàdeQeàPomMrbà

MpósàesPMà resposPMbàocorreàMàdefiniçã oàdosàQMloresàeàprincípiosàqueàregemàMà

empresMBà à FOiMQenMPoà (2004)à defineà queà oà diMgnósPicoà exPernoà éà comoà Mà

orgMnizMçã oà fMzà Mà mMpMà doà MmNienPeà Mà Mnáliseà dMsà forçMsà exisPenPesBà

TMmNémànessMàfMseàqueàéàfeiPMàMàMnáliseàinPernMàeàexPernMbàqueàserQeàpMrMàoà

gesPoràposicionMrcseàmelOorànoàmercMdoàqueàMPuMBà

N)à Análiseà deàmissã o:à Forrespondeà MoàmoPiQoà dMà exisPê nciMà dMà orgMnizMçã oà eà

quMisàsã oàMsànecessidMdesàqueàelMàMPendeBàOliQeirMà(200E)bàclMssificMàmissã oà

comoà âMà dePerminMçã oà doà moPiQoà cenPrMlà doà PlMneÓMmenPoà E sPrMPégicobà Mà

dePerminMçã oàdeàondeàMàempresMàquerà irâBà àOndeàMàempresMàMPuMàouàpoderáà

MPuMrBà

c)à HnsPrumenPosà prescriPiQosà eà quMnPiPMPiQos:à Ondeà éà PrMçMdoà oà oNÓePiQoà gerMlà eà

funcionMlà queà Mà empresMà MlmeÓMà MlcMnçMrà eà oà queà Mà empresMà deQeà Mdquirirà

pMrMà conseguirà PMisà oNÓePiQosBà É à umMà ePMpMà significMPiQMà noà processoà dMà

empresMBà FOiMQenMPoà (2004)à clMssificMà esPMà ePMpMà comoà Mà rMzã oà deà serà doà
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plMneÓMmenPobà poisà neleà éà feiPoà oNÓePiQobà desMfioà eàmePMsà eà Msà esPrMPégiMsà eà

plMnosàdeàMçã oBàà

d)à FonProleàeàAQMliMçã o:àOàoNÓePiQoàéàMQMliMràMàempresMbàseàoàplMnoàPrMçMdoàesPáà

sendoàreMlizMdobàseàoàoNÓePiQobàmePMbàdesMfioàeàesPrMPégiMàesPã oàsendoàfeiPMsBà

S egundoàoàOliQeirMà(200E)àdeQemosàconsiderMràosàcriPériosàeàpMrâmeProsàpMrMà

MQMliMràeàconProlMrbàPrMçMndoàMàformMàmMisàMdequMdMàdoàcusPoàxàNenefícioBà

à

3B3B1àMissã oàà

à

Aàmissã oàéàumàdosàponPosàimporPMnPesàdoàplMneÓMmenPoàesPrMPégicoBàTMmNémà

éà imporPMnPeà pMrMà definirà umMà empresMbà muiPoà mMisà queà osà produPosà fMNricMdosbà

nomeàeàrMzã oàsociMlBààÉ àprimordiMlàqueàMsàempresMsàPenOMmàumMàmissã obàpoisàcomà

elMàoàdirecionMmenPoàéàclMrobàosàfuncionáriosbàMcionisPMsàeàclienPesàficMmàcienPesàdeà

ondeàMàempresMàqueràcOegMràsóàporàconPMàdeàsuMàmissã oBàà

PMrMà OliQeirMà (200E)bà missã oà éà âMà dePerminMçã oà doà moPiQoà cenPrMlà doà

PlMneÓMmenPoà E sPrMPégicobà ouà seÓMbà Mà dePerminMçã oà deà ondeà Mà empresMà querà irâBà

S ignificMàMàdireçã oàqueàMàempresMàMPuMàouàpoderáàMPuMrBàà

Missã oà orgMnizMcionMlà éà descoNrirà oà queà moPiQouà suMà exisPê nciMà (figurMà x)bà

FerPoàeàPePerà(1EE3)àclMssificMmàmissã oàorgMnizMcionMlàéàMàproposPMàpMrMàMàquMlbàouà

Mà rMzã oà pelMà quMlà umMàorgMnizMçã oà exisPeBà à Aàmissã oà gerMlmenPeàéà feiPMà deà formMà

simplesà eà eficMzbà ondeà esPMNeleceà oàposicionMmenPoàorgMnizMcionMlbà conPémàdMdosà

soNreàoàPipoàdeàproduPoàeàserQiçoàpresPMdoBàAoàelMNorMràMàmissã oàMàempresMàdáàumà

pMssoà imporPMnPebà poisà MumenPMà deà formMà significMPiQMà Mà cOMnceà deà sucessoà dMà

empresMBàà

FOiMQenMPoà (2004)à cMPegorizMà missã oà comoà umMà formMà deà orienPMrà Msà

MPiQidMdesàdMàorgMnizMçã obàsuMàfuncionMlidMdeàéàdeixMràoNÓePiQosàclMrosbàQMloresàeàMsà

esPrMPégiMsàorgMnizMcionMisBàOàMuPoràclMssificMàqueàà

“LBBB]à PodMàMàorgMnizMçã oà foiàcriMdMàpMrMàMPenderàMlgumMàfinMlidMde:àoferecerà
umàproduPoàouàserQiçoàÚ àsociedMdeBàAàmissã oàrepresenPMàessMàfinMlidMdeàouà
incumNê nciMBàEmàouProsàPermosbàMàmissã oàsignificMàMàprópriMàrMzã oàdeàseràeà
deà exisPirà dMà orgMnizMçã oà eàquMlà éàoà seuàpMpelànMà sociedMde”Bà FOiMQenMPoà
(2004bàpB3E)à

Foncluímosà queà Mà missã oà orgMnizMcionMlà éà oà guiMà dMà empresMà eà fMciliPMà Mà

NuscMàporàsucessoànMsàorgMnizMçõesBà

à
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F igurMà4à–àGefiniçã oàdeàmissã oà

à
FonPe:àAdMpPMdoàdeàOIHVE HRAà200Eà

à

3B3B2àVisã oà

à

Aà Qisã oà dMà orgMnizMçã oà éà deà sumMà imporPânciMbà poisà Mà poràmeioà delMà seusà

colMNorMdoresà poderã oà seà idenPificMrà ouà nã oà comàoà queà Mà empresMà deseÓMà pMssMrà

pMrMà osà ouProsBà Aà Qisã oàmosPrMà oNÓePiQosà deàmédioà eà longoà prMzoà dMà empresMà emà

umMà frMsebà MpresenPMà ondeà elMà prePendeà cOegMrà eà esPMNeleceà oNÓePiQosà QiáQeisà eà

pMssíQeisàdoànegócioàpMrMàseremàMlcMnçMdosBàFOiMQenMPoà(2004)àdefineàqueàMàQisã oà

serQeà pMrMà mirMrà oà fuPuroà queà seà deseÓMà MlcMnçMrBà Aà Qisã oà éà Mà imMgemà queà Mà

orgMnizMçã oàdefineàMàrespeiPoàdoàseuàfuPurobàouàseÓMbàdoàqueàelMàprePendeàserBà(figurMà

D)Bà



2Eà

à

Segundoà OliQeirMà (200E)à Mà Qisã oà deQeà serà resulPMdoà deà umà sensoà comumà

enPreàosàlíderesàdMàorgMnizMçã oànã oàumMàQonPMdeàexclusiQMàdeàumMàpessoMBà

PMrMà (TMQMresbà 2000bàpBà 17E)bà Mà Qisã oàdeQeà serà MpoiMdMàporàumàconÓunPoàdeà
princípios:àà

M)à E sPMNeleceràMàdireçã oàdMàorgMnizMçã oàMnPeàMsàreMlidMdesàdoàmercMdoàeàdoà
MmNienPeàcompePiPiQoÉàà

N)à OrienPMrà oà esPMNelecimenPoà deà oNÓePiQosà eà mePMsà eà oà dePMlOMmenPoà deà
MçõesÉàà

c)à GMràsignificMdoàMoàPrMNMlOoàeàmoPiQMràMsàpessoMsÉàà
d)à PermeMrbà serà enPendidMà eà compMrPilOMdMà porà Podosà osà inPegrMnPesà dMà

orgMnizMçã oÉàà
e)à SeràorienPMdMàporàQMloresàouàprincípiosBà

à
à

Aà Qisã oà PrMzà umMà perspecPiQMà deà direcionMmenPoà queà Mà orgMnizMçã oà deseÓMà

PrMnsformMrbà elMà funcionMà comoàNMseàpMrMàoà oNÓePiQoà orgMnizMcionMlbà compMrPilOMdoà

comàMàdireçã oàeàcorpoàdMàempresMBàOàplMneÓMmenPoàesPrMPégicoàéàoàmeioàusMdoàpMrMà

concrePizMràMàQisã oàdMàorgMnizMçã oBàà

à

F igurMàDà–àPosiçMoàdMàQisã oànMàorgMnizMçMoà

à

à
FonPe:àFOiMQenMPoà(2004)Bà

à

à

à

à
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3B3B3àVMloresà

à

VMloresà sã oà definidosà porà FosPMà (2006)à comoà cMrMcPerísPicMsbà QirPudesà eà

quMlidMdesà dMà orgMnizMçã obà Pã oà imporPMnPesà queà deQemà serà preserQMdosà eà

incenPiQMdosBà OliQeirMà (200E)à defineà comoà conÓunPoà deà princípiosà eà crençMsà

primordiMisà deà umMà empresMbà ondeà susPenPMmà Msà decisõesà mMisà imporPMnPesà dMà

orgMnizMçã oBà

Osà QMloresà deà umMà orgMnizMçã oà possuemà grMndeà influê nciMà emà quesPõesà

éPicMsà eà morMisbà ondeà susPenPMmcseà nosà Nenefíciosà compePiPiQosà eà influenciMmà nMà

políPicMà inPernMà dMà empresMBà E xisPemà QMloresà oriundosà dMà própriMà culPurMà eà osà

conOececlosà PrMzà consideráQelà conPriNuiçã oà pMrMà oà direcionMmenPoà deà esPrMPégiMsà eà

políPicMsàdMàorgMnizMçã oBà

3B3B4àAmNienPeàHnPernoà

NoàMmNienPeàinPernoàdMàempresMbàMàsuMàMnáliseàoNÓePiQMàdemonsPrMràosàponPosà

forPesàeàfrMcosàdMàempresMbàMnMlisMràMàconcorrê nciMàdeàPodoàPipoàdirePMàeàindirePMBàNoà

MmNienPeà inPernoà exisPemà Podosà osà componenPesà queà inPegrMmà Mà culPurMà

orgMnizMcionMlbà éà oà queà formMà oà MmNienPeà deà PrMNMlOoà eà Pudoà queà engloNMà Mà

empresMBàOliQeirMà(200E)àclMssificMàqueàMnMliseàinPernMàPemàoàinPuiPoàdeàeQidenciMràosà

defeiPosà eà QirPudesà dMà orgMnizMçã oà MnMlisMdMbà isPoà ébà eQidenciMrà osà ponPosà forPesà eà

frMcosàqueàdeQemàdePerminMràMàposiçã oàdMàempresMànoàmercMdoBàà

OàMuPoràMindMàclMssificMàqueàesPMàMnMliseàserQeàpMrMàcompreenderàeàcompMrMrà

osà ponPosà forPesà eà frMcosà dMà empresMBà GeQecseà PMmNémà MnMlisMrà oà poPenciMlà deà

crescimenPoàdMàempresMbàporà issoàMàorgMnizMçã oàesPruPurMlàdMàempresMàéàdeàsumMà

imporPânciMàpMrMàoàsucessoàdMàmesmMBàOàcorpoàdMàempresMbàouàseÓMbàquemàcompõeà

MàempresMàdeQeàsMNeràsuMsàMPiQidMdesàeàcompreenderàqueàsuMàMÓudMàéàfundMmenPMlà

pMrMàqueàMàempresMàconquisPeàosàresulPMdosàMlmeÓMdosBà

AàMnáliseàdeàMmNienPeàinPernoàéàfeiPMàleQMndoàemàconsiderMçã oàMlgunsàfMPoresbà

E sPesà sã oà deà sumMà imporPânciMà nMà QidMà deà umMà orgMnizMçã obà sã o:à mMrkePingbà

finMnçMsbàproduçã oàeàrecursosàOumMnosBàà

à

à
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3B3BDàAmNienPeàexPernoà

à

Aà Mnáliseà exPernMà dMà empresMbà oNÓePiQMà idenPificMrà oporPunidMdesà eà MmeMçMsà

doà mercMdobà eà Mà posiçã oà queà seà MlmeÓMà noà fuPurobà Mà procurMà porà MproQeiPMmenPoà

máximoàdMsàoporPunidMdesbàeàeliminMràMoàmáximoàosàriscosàdeàMmeMçMsBà(OIHVE HRAbà

200E)BàTodMàorgMnizMçã oàcomunicMcseàcomàoàMmNienPeàexPernobàondeàesPeàinspirMàoà

inPeriorà dMà mesmMBà FOiMQenMPoà (2004)à defineà queà oà MmNienPeà simNolizMà Pudoà queà

cercMàexPernMmenPeàumMàempresMÉàPudoàqueàesPáàforMàdMàempresMBàOàMmNienPeàgerMlà

noàquMlàMàempresMàesPáàinseridMà“éàconsPiPuídoàdeàumàconÓunPoàMmploàeàcomplexoàdeà

condiçõesà eà fMPoresà exPernosà queà enQolQemà eà influenciMmà difusMmenPeà PodMsà Msà

empresMs”àOàMuPoràMindMàdefineàqueàMsàQMriáQeisàMsàquMisàMsàorgMnizMçõesàesPã oàsã oà

PecnológicMsbàpolíPicMsbàeconômicMsbàlegMisbàsociMisbàdemográficMsàeàecológicMsBàà

3B4à FERRAMENTAS àGOàPIANE J AMENTOàESTRATÉ GHFOà

NesPMà fMseà doà PrMNMlOobà seráà dMdoà ê nfMseà Msà principMisà ferrMmenPMsà pMrMà

implemenPMçã oàdoàPlMneÓMmenPoàesPrMPégicobàsuMàsequê nciMà lógicMàé:àMMPrizàSJOTà

eàBMlMncedàS coreàcMrdBà

3B4B1à àMMPrizàSJOTàouàFOFAà

Noà plMneÓMmenPoà esPrMPégicoà éà muiPoà imporPMnPeà Mà Mnáliseà deà umMà

orgMnizMçã obàporàconPMàdessMànecessidMdeàdeàMnáliseàsurgeàMàmMPrizàSJOTBàMMPrizà

SJOTàéàcomposPMàpelMsà iniciMisàdeàquMProàpMlMQrMsbàsã o:à (S PrengPOsbàJeMknessesbà

OppoPuniPiesàeàTOreMPs)bàqueàemàPrMduçã oàliPerMlàsignificMmàForçMbàAmeMçMbàFrMquezMà

eàAmeMçMbàporàconPMàdisPoàSJOTàPMmNémàéàconOecidMàcomoàmMPrizàFOFABàS egundoà

FMgundesà (2010)bà Mà âMMPrizà SJOTâbà foià criMdMà nosà Mnosà 60bà porà professoresà dMà

HMrQMrdàBusinessàS cOoolbàemàdeNMPesànMàescolMàdeàMdminisPrMçã obàqueàcomeçMrMmà

MàenfMPizMràMàOMrmonizMçã oàenPreàâForçMsâàeà âFrMquezMsâàdeàumMàorgMnizMçã obà suMà

compePê nciMàessenciMlàeàMsàâOporPunidMdesâàeàâAmeMçMsâBà

FOiMQenMPoà eà SMpiroà (2003)à defineà queà SJOTà Pemà porà funçã oà unirà

oporPunidMdesàeàMsàMmeMçMsàexPernMsàÚ àempresMàcomàosàponPosà forPesàeà frMcosBàAà

pMrPirà dMà Mnáliseà SJOTà éà elMNorMdMà Mà MQMliMçã oà ondeà esPMà éà Mà ferrMmenPMà mMisà

uPilizMdMà nMà gesPã oà esPrMPégicMà compePiPiQMBà FonsiderMcseà relMcionMrà Msà forçMsà eà
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frMquezMsà enconPrMdMsà noà MmNienPeà inPernoà dMà empresMà comà Msà oporPunidMdesà eà

MmeMçMsàexisPenPesànoàMmNienPeàexPernoBàAàFOFACSJOTàserQeàcomoà indicMdoràdMà

siPuMçã oàdMàempresMBàà

SJOTà éà umMà ferrMmenPMà queà permiPeà queà oà gesPorbà oà microempreendedorà

indiQiduMlà (ME H)bà empresárioà deà pequenoà porPeà eà osà empresáriosà deà mMneirMà

generMlizMdMàenPendMmàcomoàsuMàempresMàMPuMàemMàfMceàdMàsuMàconcorrê nciMbàcomà

issoàéàpossíQelà conOeceràosàseusàcomporPMmenPosàeàesPudMclosBà àOliQeirMà (200EbàpBà

37)àdefineàMàMnáliseàSJOTàdMàseguinPeàformM:à

M)à PonPoà forPeà éà Mà diferenciMçã oà conseguidMà pelMà empresMà –à QMriáQelà
conProláQelà –àqueà lOeà proporcionMàumMà QMnPMgemàoperMcionMlà noàMmNienPeà
empresMriMlà(ondeàesPã oàosàMssunPosànã oàconProláQeisàpelMàempresM)Bàà

N)à PonPoà FrMcoàéàMà siPuMçã oà inMdequMdMàdMà empresMà–à QMriáQelà conProláQelà –à
queà lOeà proporcionMà umMà desQMnPMgemà operMcionMlà noà MmNienPeà
empresMriMlBàà

c)à OporPunidMdeà éà Mà forçMà MmNienPMlà inconProláQelà pelMà empresMbà queà podeà
fMQorecerà suMà Mçã oà esPrMPégicMbà desdeà queà conOecidMà eà MproQeiPMdMbà
sMPisfMPoriMmenPebàenquMnPoàperdurMBàà

d)à AmeMçMàéàMàforçMàMmNienPMlàinconProláQelàpelMàempresMbàqueàcriMàoNsPáculosà
Ú à suMà Mçã oà esPrMPégicMbà mMsà queà poderáà ouà nã oà serà eQiPMdMbà desdeà queà
reconOecidMàemàPempoàOáNilBà
à

F igurMà6àcàMMPrizàSJOT

à
FonPe:àMdMpPMdoàFHHAVENATOàeàSAPHROà(2003)Bà

à
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àààààààààààààààààGiMnPeàdoàqueàOliQeirMà(200EbàpB77)bàressMlPMàosàpMssosàpMrMàMàformulMçã oà

PécnicMàdMàmMPrizàSJOTàsã o:à

à
M)à OrgMnizMrà umMà lisPMgemà deà pessoMsà imporPMnPesà queà compõeà Mà empresM:à

NMàMnáliseàdeQemàconsPMràMsàopiniõesàdesPesàmemNrosàimporPMnPesàondeàoà
inPeresseà éà deà relMcionMrà quesiPosà significMPiQosà pMrMà Mà orgMnizMçã obà
fundMmenPMndocseà nMà deduçã oà deà queà mePMsà eà oNÓePiQosà dMà orgMnizMçã oà
sã oàenconPrMdMsànoàpensMmenPoàeà ideologiMsàdesPMsàpessoMsBàFomàissobàoà
oNÓePiQoàéàPeràumMàPempesPMdeàdeàideiMsàeàsugesPõesàpMrMàoàdirecionMmenPoà
deàesPrMPégiMsàdMàempresMÉàà

N)à FonQersMsà indiQiduMis:à FonQersMsà serQemà pMrMà fMzerà oà leQMnPMmenPoà deà
PodMsàMsàinformMçõesàÓunPoàMosàempreendedoresàeàMsàpessoMsà imporPMnPesà
queà compõeà Mà empresMBà Assimbà Mà empresMà procurMà MQMliMrà dMà formMàmMisà
sucinPMàpossíQelàMsàoporPunidMdesbàMmeMçMsbàponPosàforPesàeàponPosàfrMcosBà
Assimà ocorreà Mà fMcilidMdeà deà inPerprePMçã oà dMsà resposPMsà pMrMà esPesà
quesPionMmenPosBà

c)à OrgMnizMçã oàdeàdMdos:àOàmelOoràpMrMàMàorgMnizMçã oàdeàdMdosàéàMàprópriMà
mMPrizàSJOTBàAssimbàMoàMQMliMràMsàconQersMsbàserã oàpMuPMdMsàMsàsiPuMçõesà
imporPMnPesàdMàempresMbàcomàissobàosàfMPosàposiPiQosànMsàoperMçõesàMPuMisà
serã oà osà ponPosà forPesà dMà orgMnizMçã obà osà fMPosà negMPiQosà serã oà
considerMdosàponPosàfrMcosBàà

d)à GesPMàformMbàosàdMdosàconsiderMdosàNonsànoàMmNienPeàexPernoàpMrMàfuPurMsà
operMçõesàsã oàMsàoporPunidMdesÉàosàconsiderMdosàruinsàserã oàMsàMmeMçMsÉàà

e)à PriorizMçã oàdeàquesiPos:àOsàgesPoresàdeQemàPrMçMsàsuMsàprioridMdesBàGiMnPeà
disPobà reMlizMrà feedNMckà enPreà osà enQolQidosà éàmuiPoà imporPMnPeBà UPilizMrcseà
desPMà priorizMçã oà seráà imporPMnPeà pMrMà Mà posPurMà esPrMPégicMà dMà
orgMnizMçã oBàApósàesPMsàePMpMsàéàimporPMnPeàdefiniràMsàquesPõesàcOMQeàpMrMà
Màdefiniçã oàdeàesPrMPégiMàdMàorgMnizMçã oBàà
à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à
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F igurMà7à–àQuesPõesàMàconsiderMràemàSJOTà

à
FonPe:àE lMNorMdoàpeloàMuPoràsegundoàFMgundesà(2010)à

à

AàMMPrizàSJOTàéàumMàferrMmenPMàprimordiMlàpMrMàumMàempresMbàcomàelMàéà

possíQelbàqueàMàempresMàPenOMàumMàQisã oàoNÓePiQMàsoNreàsuMsàforçMsàeàfrMquezMsànoà

MmNienPeà inPernobàsuMsàoporPunidMdesàeàMmeMçMsànoàMmNienPeàexPernobàdiMnPeàdisPoà



3Dà

à

Mà MlPMà gerê nciMà dMà empresMà consegueà formulMrà esPrMPégiMà pMrMà oNPençã oà deà

QMnPMgemàcompePiPiQMàeàmelOoriMsànoàdesempenOoàdMàorgMnizMçã oBà

3B4B2à BMlMncedàS coreàcMrdà

OàBMlMncedàS coreàcMrdà(BSF)àéàconsiderMdoàumMàmePodologiMàinoQMdorMàdeà

plMneÓMmenPoà esPrMPégicobà foià criMdMà noà começoà dMà décMdMà deà noQenPMà porà RoNerPà

KMplMnàeàGMQidàNorPonbàprofessoresàdMàHMrQMrdàBusinessàS cOoolBàSegundoàKMplMnàeà

NorPonà (2004)bà oà BSFà PeQeà origemà Mpósà oà enPendimenPoà soNreà compePiçã obà eleà

procurMà oferPMrà osà méPodosà primordiMisà pMrMà oNPercseà sucessoà emà MmNienPesà

complicMdosBàOàmercMdoà indusPriMlà seàmosPrMàmuiPoà compePiPiQobà conPudoà MàNMPMlOMà

poràinformMçã oàQemàsuperMndoàMàcMdMàdiMàemàcompePiPiQidMdeBàà

LBBB]àAàcompePiçã oàdMàerMàindusPriMlàesPáàseàPrMnsformMndoànMàcompePiçã oàdMà
erMà dMà informMçã oBàGurMnPeà Mà erMà indusPriMlbà deà 18D0àMPéà 1E7Dbà oà sucessoà
dMsà empresMsà erMà dePerminMdoà pelMà mMneirMà comoà seà MproQeiPMQMmà osà
NenefíciosàdMsàeconomiMsàdeàescMlMàeàdeàescopoBàLBBB]àsisPemMsàdeàconProleà
finMnceiroà forMmà desenQolQidosà emà empresMsà comoà Mà GenerMlà MoPorsbà Mà
GuPonPbà Mà MMPsusOiPMà eà Mà GenerMlà E lePricbà comà oà inPuiPoà deà fMciliPMrà eà
moniPorMràMàMlocMçã oàeficienPeàdeàcMpiPMlà finMnceiroàeà físicoBà LBBB]àEnPrePMnPobà
MdQenPoà dMà erMà dMà informMçã oà nMsà (lPimMsà décMdMsà doà séculoà XX à Pornouà
oNsolePMsà muiPMsà dMsà premissMsà fundMmenPMisà dMà concorrê nciMà indusPriMlBà
LBBB]àOàMmNienPeàdMàerMàdMà informMçã obàPMnPoàpMrMàMsàorgMnizMçõesàdoàsePorà
deàproduçã oàquMnPoàpMrMàMsàdoàsePoràdeàserQiçosbàexigeànoQMsàcMpMcidMdesà
pMrMà MssegurMrà oà sucessoà compePiPiQoBà Aà cMpMcidMdeà deà moNilizMçã oà eà
explorMçã oàdosàMPiQosàinPMngíQeisàouàinQisíQeisàPornoucseàmuiPoàmMisàdecisiQMà
doà queà inQesPirà eà gerenciMrà MPiQosà físicosà PMngíQeisBà (KAPIANÉà NORTONbà
2004bàpB3)Bà

Aà defesMà dMà Mdoçã oà doà BSFbà seà dáà deQidoà Ú à fMcilidMdeà deà rePrMPMrà Mà

esPrMPégiMàdMàorgMnizMçã oàemàmePMsàeàMçõesbàondeàponderMmcseàMàesperMnçMàdMsà

pMrPesà inPeressMdMsBà PorPMnPobà oà surgimenPoà doà BSF à deucseà porà conPMà dMà

necessidMdeà deà noQosà méPodosà deà plMneÓMmenPoà esPrMPégicobà diferenPesà dosà

uPilizMdosàMPéàenPã oBàà

PMrMà FOiMQenMPoà (200D)bà oà BSFbà funcionMà PMmNémà comoà ferrMmenPMà dMà

MdminisPrMçã obàondeàseàdeseÓMàorgMnizMràosàoNÓePiQosàdMsàempresMsbàosàquMisàdeQemà

seà reMlizMrà deà formMà equiliNrMdMbà semà preÓudicMrà unsà Mosà ouProsbà oà queà

frequenPemenPeàMconPeceànMsàempresMsBà

àKMplMnàeàNorPonàdesenQolQerMmàoàBSFàemàquMProàperspecPiQMsà (F igurMà8)bà

sã o:àà

à
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F igurMà8àcàQuMProàperspecPiQMsàdoàBSF.à

à

FonPe:àGeàPMulMbà201D.à

à

F inMnceirM:à oNÓePiQosà finMnceirosà sã oà emà grMndeà pMrPeà relMcionMdosà Mà

mMioresàlucrosàeàeQoluçã oàdoànegociobàporàconsequê nciMbàumàMumenPoànoàQolumeàdeà

QendMsBà QuMndoà osà resulPMdosà deseÓMdosà soNreà osà MspecPosà finMnceirosà nã oà sã oà

concrePizMdosbà ocorreà umMà Mnáliseà dMsà esPrMPégiMsà formMdMsà (KAPIANÉà NORTONbà

2004)Bà

F lienPes:àPermiPeàoàconOecimenPoàdoàp(NlicoàMlQoàdMàorgMnizMçã obàdefineàqueà

umàgrMndeàn(meroàdeàempreendimenPosàerrMànosàoNÓePiQosàesPrMPégicosbàporàconPMà

deà nã oà Peremà conOecimenPoà doà seuà p(Nlicobà oà queà ocMsionMà gMsPosà dispensáQeisà

comàpropMgMndMsàpMrMàumàp(Nlicoàqueànã oàseàenquMdrMàcomàosàconsumidoresàdoà

produPoBà S MPisfMzerà eà fidelizMrà oà clienPeà sã oà Mlgunsà dosà méPodosà deà resulPMdoà

essenciMisànessMàpercepçã obàondeàdemonsPrMàumàp(NlicoàMlQoàfelizàcomàoàserQiçoàouà

produPoàoferecidoàpelMàorgMnizMçã oBà(KAPIANÉàNORTONbà2004)Bà
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à

Processosà HnPernos:à É à direcionMdMàporà oNÓePiQosà eàmePMsà esPMNelecidMsbà nMà

Qisã oàfinMnceirMàdeàclienPesbàpoisàpMrMàoNPeràsucessoàéàprecisoàMdMpPMrcseàÓunPoàMosà

procedimenPosàÓáàexisPenPesànMàorgMnizMçã obàéàessenciMlàqueàseàconsPMPeàquMisàsã oà

osà procedimenPosà críPicosà queà MNMlMmà insPMnPMneMmenPeà oà sucessoà ouà nã oà dosà

oNÓePiQosàdirecionMdosàpelMàempresMbàPMmNémàMàformMçã oàdeànoQosàméPodosàcomàMà

finMlidMdeàdeàmelOorMràosàresulPMdosBà(KAPIANÉàNORTONbà2004)Bà

AprendizMgemàeàdesenQolQimenPo:àÉ àPodMàMàinfrMesPruPurMàqueàMàorgMnizMçã oà

deQeà desenQolQerà pMrMà fornecerà MprendizMgemà eà Nenefíciosà noà longoà prMzoBà Oà

desenQolQimenPoà orgMnizMcionMlà surgeà deà Prê sà fonPesbà queà sã oà osà procedimenPosà

orgMnizMcionMisbà Msà pessoMsà eà osà sisPemMsBà PMrMà ocorrerà oà desenQolQimenPoà éà

precisoà elMNorMrà noQMsà esPrMPégiMsbà MdMpPáclMsà Mosà sePoresbà expMndirà Mà empresMà eà

comprMrànoQMsàmáquinMsàeàmMPeriMisàdeàPrMNMlOoBà(KAPIANÉàNORTONbà2004)Bà

à

F igurMàEà–à4àperspecPiQMsàdeàBSFà

à
FonPe:àGeàPMulMbà201DBà

à
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3B4B2B1àMMpMàE sPrMPégicoà

AàprimeirMàcoisMàqueàdeQeàseràfeiPMàpMrMàseàuPilizMràoàBSF ànMsàempresMsàéàoà

mMpMà esPrMPégicoBà KMplMnà eà NorPonà (2004)à definemà queà oàmMpMà esPrMPégicoà Pemà oà

inPuiPoàdeàmosPrMrà Mà complexidMdeàdoàmodoàdeàescolOMàqueà osà empresáriosà fMzemà

Podosà osà diMsà nosà MmNienPesà orgMnizMcionMisBà Fomà elebà Msà MlPMsà c(pulMsà dMsà

empresMsàpodemàPrMçMràeàmoniPorMràMsàsuMsàesPrMPégiMsBà

OsàmesmosàMuPoresàciPMmàqueà“oàmMpMàesPrMPégicoàforneceàMàrepresenPMçã oà

QisuMlà pMrMà Mà inPegrMçã oà dosà oNÓePiQosà dMà orgMnizMçã oà nMsà quMProà perspecPiQMsà doà

BSF B”Bà (KAPIANàE àNORTONÉà2004bàpBàD8)àeàponPuMmàqueàMàoàmMpMàmosPrMàcomoà

funcionMà Mà ligMçã oà dMsà cMusMsà eà efeiPosbà inPerligMndocseà Mosà resulPMdosà queà Mà

orgMnizMçã oàesperMBà

É à possíQelà oNserQMrà noà mMpeMmenPobà Mà relMçã oà deà cMusMà eà efeiPoBà PMrMà

FosPMà (2006)bà cMsoà Mà empresMà inQisPMà emà PreinMmenPosà soNreà osà produPosà Mosà

funcionáriosbàosàmesmosàconsequenPemenPeàQenderã oàmMisàeàcomàissoàMconPecendoà

oà lucroà soNreàoàproduPoà PMmNémàQMià seràmelOorBà PorPMnPobà Mssimàosà gesPoresà Perã oà

queàidenPificMrànMàorgMnizMçã oàondeàpoderã oàusMràessMàferrMmenPMbàpMrMàqueàocorrMà

oàcicloàdeàcMusMàeàefeiPoBààààà

OàinPuiPoàdoàmMpMàesPrMPégicoà(F igurMà10)àéàmMximizMràoàlucrobàFosPMà(2006)à

defineàqueàoàmMpMàesPrMPégicoàMÓudMàMàMlPMàc(pulMàdMàempresMànoàmoniPorMmenPoàeà

nMà Mçã oà esPrMPégicMBà É à porà queà seà insPrumenPMlizMà oà eloà enPreà oà plMneÓMmenPoà

esPrMPégicoàeàoàplMneÓMmenPoàoperMcionMlBà

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à
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à

F igurMà10à–àMMpMàesPrMPégicoà

à
FonPe:àGeàPMulMbà201DBà

à

à

GesPMà formMbàpodeà seàdizeràqueàoàmMpMàesPrMPégicoàéàumMà ferrMmenPMàqueà

deixMà simplesàMà reMlizMçã oàdoàplMneÓMmenPobà quMndoàNemàfeiPobàoàmMpMàdemonsPrMà

osàoNÓePiQosàesPrMPégicosàdMàorgMnizMçã obàsuMsàperspecPiQMsàeàMàrelMçã oàdeàcMusMàeà

efeiPoBà
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4à GESFRHT ÃOàGOàFAMPOàGE àPESQUHSAà

Aà pesquisMà foià reMlizMdMà nMà cidMdeà deà S ã oà Iuísbà cidMdeà quMdricenPenáriMbà

conOecidMà porà suMsà NelezMsà nMPurMisbà suMà OisPóriMbà seuà Neloà conÓunPoà coloniMlà

MrquiPePônicobàpoePMsàqueànMscerMmànessMàcidMdebàsuMàculPurMàeàPMmNémàoàseuàforPeà

empreendedorismoBàGiMnPeàdisPobàfoiàescolOidoàcomoàcMmpoàdeàpesquisMàoàNMirroàdoà

J oã oà PMulobà essMà escolOMà deucseà porà conPMà doà seuà OisPóricoà comerciMlBà Segundoà

S ilQMà(2010)àoàJ oã oàPMuloàfoiàoàsegundoàgrMndeàcenProàcomerciMlàMàsurgirànMàcidMdeà

deà S ã oà Iuísbà Mà AQenidMà principMlà MQenidMà doà NMirrobà MpresenPMà umMà infinidMdeà deà

comérciosà deà diQersosà segmenPosBà NMsà ruMsà pMrMlelMsbà MnPigMmenPeà segundoà Mà

mesmMà MuPorMbà seà esPMNelecerMmà umà grMndeà n(meroà deà empresMsà MPMcMdisPMsbà

principMlmenPeànMàRuMàR iMcOuelobàqueàéàMàpMrMlelMàÚ àAQenidMàprincipMlBà

Oà NMirroà doà J oã oà PMuloà éà muiPoà PrMdicionMlà emà S ã oà Iuísbà segundoà S ilQMà

(2010)bà oà seuà nomeà PeQeà origemà porà conPMà deà umà Qendedorà queà PinOMà oà nomeà deà

J oã oà PMuloà eà QendiMà cMfezinOoà emà umMà locMlidMdeà doà NMirrobà PMmNémà exisPemà

pessoMsàqueàdefendemàMàlinOMàdeàqueàoàNMirroàPemàesseànomebàpoisàMàregiã oàqueàéà

locMlizMdMàoàNMirroàerMàumàsíPioàcuÓoàoànomeàerMàJ oã oàPMuloBàà

OàNMirroàPrMzàcomàeleàumàmixàdeàopçõesbàéàumàNMirroàresidenciMlbàqueàpossuià

óPimMsàescolMsàconceiPuMdMsànMàeducMçã oà infMnPilbà fundMmenPMlàeàmédiMbà PMmNémàéà

umMàzonMàconceiPuMdMàdoàcomércioà ludoQicenseàeàumàfMPorà(nicobà cMrMcPerísPicoàdoà

NMirroàéàoàseuàMpeloàculPurMlBàNoàNMirrobàMconPeceàoàPrMdicionMlàfesPeÓoàdeàS ã oàMMrçMlbà

noàdiMà30àdeà ÓunOoBà J orgencMà(2012)àdefineàqueànesseàfesPeÓoàocorreàoàenconProàdeà

Podosà osà gruposà deà BumNMcmeucNoibà queà éà umMà MpresenPMçã oà folclóricMà PípicMà doà

S ã oà J oã oàdoàmMrMnOã oBàPoràesseàmoPiQobàoàdiMà30bàpMssouàMà seràMàpMrPiràdeà2006bà

PMmNémàoàdiMàdoàNrincMnPeàdeàNumNMàNoiBàà

à

à

à

à

à

à

à

à
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F igurMà11càMMpMàNMirroàdoàJ oã oàPMuloà

à
FonPe:àGoogleàMMpsà

ààà
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Dà àMETOGOIOGHAàà

PMrMàMàreMlizMçã oàdoàPrMNMlOobà foiàuPilizMdoàoàméPodoàdeàpesquisMàdeàcMmpoBà

MMrconiàeàIMkMPosà(1EE6)àdefinemàMàpesquisMàdeàcMmpoàcomoàumMàfMseàqueàserQeà

pMrMàoàMperfeiçoMmenPoàdosàconOecimenPosàsoNreàoàMssunPoàesPudMdobànesPMàfMseàéà

escolOidMà oà oNÓePiQoà dMà pesquisMà eà oàmeioà deà seà colePMrà osà dMdosà eà comoà serã oà

MnMlisMdosBàE xisPemàdiQersMsàformMsàdeàpesquisMsàdeàcMmpoàeàMsàqueàcMrMcPerizMmà

esPeà PrMNMlOoà sã oà Ms:àGescriPiQMsbà E xplorMPóriMsbà QuMnPiPMPiQMsà eàQuMliPMPiQMsBà FMdMà

umMàMplicMdMàemàumMàfMseàdoàPrMNMlOoBà

AàpesquisMàdescriPiQMàsegundoàGilà(1EEE)àéàcMrMcPerizMàporàPeràcomoàfinMlidMdeà

principMlbà ciPMrà Mà cMrMcPerísPicMsà doà oNÓePoà deà pesquisMbà Mlgumà fenômenoà ouà

populMçã obà ouà Mlgoà QMriMdoà seà relMcionMdoà Mà ouProà elemenPoà eà fMPorBà VáriMsà

pesquisMsà sã oà reMlizMdMsà eà clMssificMdMsà desPeà modoà eà umMà dMsà suMsà principMisà

cMrMPerísPicMsàéàMàuPilizMçã oàdeàPécnicMsàcomunsànMsàcolePMsàdeàdMdosBàà

Gilà (1EEE)àponPuMàqueàMà pesquisMàNuscMàdescreQeràumMà siPuMçã oàdePMlOMdMbà

suMà exPensã oà eà cMrMcPerísPicMsà exMPMsà eà PMmNémà descoNrirà Msà relMçõesà soNreà osà

MconPecimenPosBà

PMrMàVergMrMà(2000bàpBà47)àMàpesquisMàdescriPiQM:àâNã oàPê màoàcompromissoàdeà

explicMràosàfenômenosàqueàdescreQebàemNorMàsirQMàdeàNMseàpMrMàPMlàexplicMçã oâBà

GesPMà formMbà concluicseà queà esPMà pesquisMà éà descriPiQMà quMndoà leQMdMà emà

considerMçã oàoàcMmpoàemàqueàelMàMconPeceubàqueàforMmàMsàempresMsàdoàBMirroàdoà

J oã oàPMuloBà

Aà pesquisMà explorMPóriMà foià ouProà méPodoà uPilizMdoà nMà elMNorMçã oà desPeà

PrMNMlOobà MMPPMrà (2001)à clMssificMà queà Mà pesquisMà explorMPóriMà Pemà oà inPuiPoà deà

MumenPMràosàOorizonPesàdosàpesquisMdosàsoNreàosàMssunPosàemàquesPã oBàPMrMàelebà

esPeà méPodoà muiPMsà Qezesà éà usMdoà pMrMà Mà fMciliPMçã oà dMà formMà deà seà elMNorMrà

quesPionáriosà eà PMmNémàpodeà serà uPilizMdoà comoàumàmeioà pMrMà fuPurMsà pesquisMsbà

ondeàseàformulMmàOipóPesesàeCouàproNlemMsàdeàpesquisMsBà

OàmesmoàMuPoràMfirmMàqueàoàméPodoàexplorMPórioàPemàoàinPuiPoàdeàcMPegorizMrà

conceiPosbà forPMleceà Mà sinPePizMçã oà doà proÓePoà finMlà dMà pesquisMbà ondeà seà esPudMmà

pesquisMsà pMrecidMsbà Mà mePodologiMà uPilizMdMà eà resulPMdoà oNPidosBà PMrMà VergMrMà

(2000)àMàpesquisMàexplorMPóriMàéàumàPipoàdeàpesquisMàreMlizMdMàemàumMàáreMàondeà

seàPemàpoucoàconOecimenPoàreunidoà
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FomàissobàpodeàseàMfirmMràqueàesPeàPrMNMlOoàéàclMssificMdoàcomoàexplorMPórioà

poràconPMàdoàusoàdMsàferrMmenPMsàpMrMàMàsuMàelMNorMçã oBà

PesquisMà quMnPiPMPiQMà éà definidMà porà MMrconià eà IMkMPosà (1EE6)bà comoà umMà

inQesPigMçã oàqueàPemàoàoNÓePiQoàdeàQerificMràsuposiçõesbàproNlemMsbàfMPosbàprogrMmMsà

eàMsàprincipMisàQMriáQeisBàS egundoàMMPPMrà(2001)bàMàpesquisMàquMnPiPMPiQMàPemàoàfocoà

nMà procurMà deà QMlidMçã oà dMsà OipóPesesbà porà meioà doà usoà deà dMdosà esPruPurMdosbà

esPMPisPicMmenPeà ouà nã obà MnMlisMndoà umàn(meroà significMPiQoà deà cMsosbà pMrMà enPã oà

recomendMràumàméPodoàdeàMçã oànoàfinMlBàà

NesPeàPrMNMlOobàfoiàfeiPoàMàcolePMàdeàdMdosbàporàmeioàdeàquesPionárioBàPorPMnPobà

oàPrMNMlOoàPemàMàpesquisMàquMnPiPMPiQMàquMndoàconsiderMmosàMàconPMgemàeàperfilàdMsà

empresMsàMnMlisMdMsBà

Aà pesquisMà quMliPMPiQMà segundoà Gilà (1EEE)à éà definidMà pelMà procurMà deà

significMdoànosàdMdosbàondeàesPeàméPodoàNuscMà cMpPMràMàessê nciMàdosà fenômenosbà

suMà origemà eà mudMnçMsbà Moà pMssoà queà usMrà esPMà MNordMgemà fMciliPMà umMà

inQesPigMçã oàmMisàprofundMàsoNreàoàfenômenoàesPudMdoBà

NesPeà PrMNMlOobà clMssificMcseà comoà pesquisMà quMliPMPiQMbà Moà considerMrà oà

esPudoà soNreà Msà cMrMcPerísPicMsà eà usoà ouànã oà doà plMneÓMmenPoà eà MnMliseà deà 'QMlor'à

nMsàempresMsàpesquisMdMsBà

à

DB1à HNSTRUMENTOàGE àFOIETAàE àANÁIHSE àGE àGAGOS à

à
OàinsPrumenPoàdeàcolePMàdeàdMdosàdMàpesquisMàfoiàdesenQolQidoàpeloàgrupoàdeà

esPudosàemàplMneÓMmenPoàeàgesPã oàdeàpessoMsà(Gep4)ànoàquMlàoàMuPoràfMzàpMrPebàesPeà

grupoà éà coordenMdoà pelMà ProfMà AmMndMà ANoudbà doà cursoà deà MdminisPrMçã oà dMà

UniQersidMdeàFederMlàdoàMMrMnOã oBà

OàGep4àelMNorouàeàMplicouàoàquesPionárioà(Apê ndiceàA)ànMsàempresMsàdMàAQBà

J oã oà PessoMà eà RuMà R iMcOuelobà principMisà ponPosà doà comércioà doà NMirroà doà J oã oà

PMulobànMàcidMdeàdeàS ã oàIuísbàdoàMMrMnOã oBàOàquesPionárioàfoiàrespondidoàemàsuMà

PoPMlidMdeàporà74à represenPMnPesàdeàempresMsàdoàNMirrobàondeàesPMsàempresMsàsã oà

clMssificMdMsàemàdiQersosàsegmenPosàeàMPuMçõesBà

PMrMàesPeàPrMNMlOobàporàopçã oàdoàMuPorbàfoià leQMdoàemàconsiderMçã oàsomenPeà

Msà empresMsà queà PinOMmà mMisà deà 10à Mnosà deà MPuMçã oà eà osà quesPionáriosà

respondidosà somenPeà porà propriePáriosà eà gesPoresà dMsà empresMsBà E sPMà decisã oà foià

PomMdMbà poisà emà MlgumMsà empresMsà osà propriePáriosà nã oà puderMmà responderà oà
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à

quesPionáriobà sendoàsuNsPiPuídosàporàgerenPesàeCouàQendedoresàdosànegóciosBàFomà

issobàesPMsàempresMsànã oàseàenquMdrMmànMàpesquisMBà

PorPMnPoà Mà presenPeà pesquisMà Pemà umMà MmosPrMà deà 11à empresMsbà queà

responderMmà quesPõesà soNreà oà propriePárioà eà Mà empresMà deà umà modoà gerMlBà Aà

MnáliseàdoàPrMNMlOoàseráàesPMPísPicMàeàosàresulPMdosàserã oàMpresenPMdosàporàgráficosBà

à
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à

6à RESUITAGOàGAàPESQUHSAà

OàquesPionárioàMplicMdoàpeloàgrupoàGep4bànMsà74àempresMsàpresenPesànoàNMirroà

doà J oã oà PMulobà Prouxeà umMà enormeà quMnPidMdeà deà resposPMsà Mà essMsà pergunPMsBà

E sPeàPrMNMlOoàPemàcomoàoNÓePiQoàgerMlàsMNeràseàMsàempresMsàcomàmMisàdeà10àMnosà

deà MPuMçã oà noà comércioà doà NMirroà doà J oã oà PMulobà uPilizMmà MlgumMà formMà deà

plMneÓMmenPoàesPrMPégicoBàPorPMnPobàcomàNMseànMsàpergunPMsàeàresposPMsàpresenPesbà

forMmàescolOidMsàMpenMsàMsàqueàseàenquMdrMQMmàcomàoàoNÓePiQoàdoàPrMNMlOoBà

Noà PoPMlbà 11à empresMsà seà enquMdrMrMmà noà presenPeà PrMNMlOoBà Ondeà osà

resulPMdosàserã oàmosPrMdosàMàseguirBà

QuMnPoàMoàsexoàdosàempresáriosbàdeàMcordoàcomàoàgráficoà1bàperceNecseàqueàMà

mMioriMà delesà sã oà doà sexoà MMsculinoà (DDÃ)bà enquMnPoà queà (4DÃ)à sã oà doà sexoà

femininoBà

à

Gráficoà1à–àSexoàdoàpropriePárioà(M)à

à
FonPe:àE lMNorMdoàpeloàMuPorBà

à

Oàgráficoà2bàfMzàMàdemonsPrMçã oàdMàfMixMàePáriMàdosàempresáriosBàOndeàMàmMiorà

pMrPeàdelesbàouàseÓMbà64ÃàPemàMàidMdeàenPreà46àeàDDàMnosbà18ÃàdelesàPê màdeà26àMà3Dà

MnosàeàouProsà18ÃàPemàMàidMdeàenPreà26àeà4DàMnosBà

à

à

%
%

M as ulio

Fe i io
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à

Gráficoà2à–àFMixMàePáriMà

à
FonPe:àE lMNorMdoàpeloàMuPorà

à

Noà gráficoà 3bà idenPificMcseà oà grMuà deà escolMridMdebà ondeà 46Ãà concluírMmà oà

ensinoàmédiobà 36Ãbà esPudMrMmàeà concluírMmàoà ensinoà superiorbà EÃà inPerromperMmà

osà esPudosà durMnPeà oà ensinoà médioà eà ouProsà EÃà esPudMrMmà oà ensinoà superiorbà

conPudoànã oàconcluírMmBà

à

Gráficoà3à–àGrMuàdeàescolMridMdeà

à
FonPe:àE lMNorMdoàpeloàMuPorà

à

%

%

%
à-à àa os

à-à àa os

à-à àa os

%

%%

%
E sioàM dio
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à

Oà gráficoà 4bà PrMzà Mà represenPMçã oà dMsà resposPMsà doà quesPionMmenPoà soNreà oà

empresárioàPeràouPrMàfonPeàdeàrendMàMlémàdMàempresMBàOndeà60ÃàresponderMmàqueà

nã oàPembà30Ãànã oàquiserMmàresponderàeà10àÃàMfirmMrMmàqueàpossuemàouPrMàfonPeà

deàrendMBà

à

Gráficoà4à–OàempresárioàpossuiàouPrMàfonPeàdeàrendMà

à
FonPe:àE lMNorMdoàpeloàMuPorà

àà

NoàGráficoà Dbà consPMà Mà resposPMà soNreà oà QMlorà dMà rendMà pessoMlà (mensMl)à doà

empresáriobà onde:à 37Ãà nã oà responderMmbà 27Ãà gMnOMmà enPreà R$à 2B200b00à eà R$à

3B200b00Éà18àÃàreceNemàMcimMàdeàR$àDB200b00bàEÃàreceNemàdeàR$à1B200b00àMPéàR$à

2B200b00àeàouProsàEÃàreceNemàenPreàR$à788bà01ààeààR$à1B200b00Bà

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

%

%

%
“i

N o

N oà espodeu
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à

GráficoàDà–àRendMàpessoMlà(mensMl)à

à
FonPe:àE lMNorMdoàpeloàMuPorà

à

ANordMcseànoàgráficoà6bàquMlàfoiàMàprincipMlàrMzã oàpMrMàMNriràoànegóciobàDDÃàdosà

gesPoresàresponderMmàqueàidenPificMrMmàumMàoporPunidMdeàdeànegóciobà18ÃàficMrMmà

desempregMdosà eà Mpósà issoà resolQerMmà empreenderbà EÃà OerdMrMmà oà negócioà dMà

fMmíliMbà ouProsà EÃà pedirMmà demissã oà doà empregoà pMrMà poderà empreenderà eàmMisà

EÃàconsiderMmàqueàoàMàmoPiQMçã oàprincipMlàéàconseguiràumMàrendMàmelOoràBà

à

Gráficoà6à–àQuMlàfoiàMàprincipMlàrMzã oàpMrMàMNriràoànegócio? à

à

% %

%
%

%
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FonPe:àE lMNorMdoàpeloàMuPorà

Asà reposPMsà soNreà Mà fonPeà deà recursoà usMdMà pMrMà monPMgemà dMà empresMà

(gráficoà 7)à sã oà queà 64Ãbà usMrMmà deà economiMà própriobà ouà seÓMbà usMrMmà seusà

recursosà finMnceirosBà 18Ãà responderMmà queà Mà fonPeà foià poràmeioà deà emprésPimosà

comà insPiPuiçõesà finMnceirMsbà EÃà considerMrMmà queà Mà fonPeà deà recursoà foià deà

inQesPimenPoà fMmiliMrà eà osà EÃà resPMnPesà responderMmà queà conPMrMmà comà ouProsà

méPodosàdeàfonPeàdeàrendMBà

à

Gráficoà7à–àQuMlàfoiàMàfonPeàdeàrecursoàpMrMàmonPMràMàempresM? à

à
FonPe:àE lMNorMdoàpeloàMuPorà

à

MuiPosà empresáriosà Pê mà nMà empresMà suMà PoPMlà eà mMiorà pMrPeà fonPeà deà rendMà

fMmiliMrbàdiMnPeàdissoàoà(gráficoà8)àPrMzàMsàreposPMsàpMrMàoàquesPionMmenPoà”BàQuMlàMà

pMrPicipMçã oàdeàsuMàrendMàempresMriMlàpMrMàformMçã oàdMàrendMàfMmiliMr? à”à46Ãàdosà

gesPoresbàresponderMmàqueàMàrendMàempresMriMlàcomplemenPMàMàrendMàfMmiliMrbàpMrMà

36ÃàéàMàprincipMlàfonPeàdeàrendMàeà18ÃàclMssificMmàqueàéàMà(nicMàfonPeàdeàrendMàqueà

MàfMmíliMàPemBà

à

à

à

à

à

%%

% % e oo ia/àpoupa ça
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à

Gráficoà8àcàQuMlàMàpMrPicipMçã oàdeàsuMàrendMàempresMriMlàpMrMàformMçã oàdMàrendMà

fMmiliMr? à

à
FonPe:àE lMNorMdoàpeloàMuPorà

à

TeràregisProàéàmuiPoàimporPMnPeàpMrMàMàorgMnizMçã oàdMsàempresMsbàdiMnPeàdissoà

oà (gráficoàE)bà PrMzàMà resposPMà soNreàesPeàquesPionMmenPobàondeàE1ÃàdMsàempresMsà

MfirmMrMmàPeràregisProàeàEÃàfMlMrMmàqueànã oàpossuiBàà

à

GráficoàEàcàAàempresMàPemàregisPro? à

à
FonPe:àE lMNorMdoàpeloàMuPorà

à

%

%

%

P i ipalàpateàdaà e daàda
fa ília
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fa ília

Co ple e taàaà e daàda
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Oàgráficoà10àMpresenPMàMàqueàDDÃàdosàempresáriosàPiQerMmàMÓudMàpMrMàregisPrMrà

MàempresMàeà4DÃàdisserMmàqueànã oàprecisMrMmàdeàMÓudMàeàfizerMmàPudoàporàconPMà

própriMBà

à

Gráficoà10àcàVocê àPeQeàMÓudMàpMrMàregisPrMràMàempresM? à

à
FonPe:àE lMNorMdoàpeloàMuPorà

à

SoNreà oà regimeà PriNuPárioà dMà empresMbà E1Ãà dosà gesPoresà MfirmMrMmà sMNerà eà

responderMmàqueàMàempresMàseàenquMdrMànoàsimplesànMcionMlbàEÃàdesconOecemàoà

regimeàPriNuPárioBàAsàreposPMsàdoàgráficoà11àseàenquMdrMmàcomàMsàdoàgráficoàEbàondeà

foià quesPionMdoà seà empresMà Pemà regisProBà Fomà issoà perceNemosà Mà QerMcidMdeàdMsà

resposPMsàdMdMsàpelosàgesPoresBà

S egundoàoàS EBRAE bàMàIeiàgerMlàdMsàmicroempresMsàeàempresMsàdeàpequenoà

porPebà 2006bà insPiPuiuà queà exisPMà umà regimeà PriNuPárioà específicoà pMrMà osà pequenosà

negóciosbàoàS implesàNMcionMlBàOndeàporàmeioàdelebàexisPeàMàreduçã oàdMàcoNrMnçMàdeà

imposPosà eà mMiorà simplicidMdeà noà processoà deà cálculoà eà recolOimenPoà doà regimeBà

(S EBRAE bà201D)Bà

Asà empresMsà MpresenPMdMsà noà presenPeà PrMNMlOoà possuemà oà Pempoà deà

exisPê nciMàmMioràqueàMàIeiàGerMlàdMsàMicroempresMsàeàEmpresMsàdeàPequenoàPorPebà

porPMnPoà oà gráficoà represenPMà umà enquMdrMmenPoà ouà umMà formMlizMçã oà PMrdiMà dMsà

empresMsànoàS implesàNMcionMlBà

à

%
% o,àfizàtudoàsoziho

si ,àdeàu à otado
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à

Gráficoà11à–àVocê àsMNeàquMlàéàoàregimeàPriNuPárioàdMàsuMàempresM? à

à
FonPe:àE lMNorMdoàpeloàMuPorà

à

Oàgráficoà12bàPrMzàMsàresposPMsàsoNreàcomoàéàclMssificMdMàMàempresMBàGenPreàosà

empresáriosbà 46Ãà seà considerMmà enquMdrMdosà noà MicroempresMà (ME )bà 36Ãà

clMssificMmcseàcomoàMEHàeà18ÃàcomoàEmpresMàdeàPequenoàPorPeà(EPP)Bàà

AàIeiàgerMlàdMsàmicroempresMsàeàempresMsàdeàpequenoàporPebà2006bàclMssificMà

Msà empresMsà conformeà suMà receiPMà NruPMbà desPMà formMà sã oà considerMdosà

microempreendedoresàHndiQiduMisbàMsàempresMsàqueàPemàreceiPMàNruPMàMnuMlàMPéàR$à

60B000b00ÉàmicroempresMsbàquemàPemàreceiPMàMnuMlàiguMlàouàinferioràMàR$à360B000b00à

eàEPPàMsàqueàPemàreceiPMàNruPMàMnuMlàsuperioràMàR$à360B000b00àeàiguMlàouàinferioràMà

R$à3B600B000b00Bà

à

à

à

à

à

à

à

à

à

%

%

“i plesàNa ioal
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à

Gráficoà12àcàVocê àsMNeàdizeràcomoàMàempresMàseàclMssificMCàenquMdrM? à

à
FonPe:àE lMNorMdoàpeloàMuPorà

à

S egundoàoàS EBRAE à(201D)bàoàMEHàfoiàcriMdoàemàdezemNroàdeà2008bàMPrMQésàdMà

IeiàFomplemenPMrànº à128C2008bàdeàláàprMàcábàeleàéàconsiderMdoàumMàreQoluçã oàpMrMà

osà gesPoresBà PorPMnPobà osà 46Ãà dMsà empresMsà pesquisMdMsbà queà seà enquMdrMmà noà

ME Hbà sóà puderMmà regisPrMrcseà comoà PMlbà Mà pMrPirà deà 200Ebà ouà seÓMbà cMsoà oà regisProà

PenOMà sidoà feiPoànoà primeiroà Mnoàdeà QigoràdMà IeiàFomplemenPMrànº à 128C2008bà esPMsà

empresMsàesPã oàregisPrMdMsàsomenPeàMàoiPoàMnosàeàesPã oàfuncionMndoàMà10àMnosàouà

mMisBà

Noà gráficoà 13bà DDÃà dosà empreendedoresbà considerMrMmà oà progressoà dMà

empresMàcomoàregulMrBàPMrMà36ÃbàoàprogressoàéàconsiderMdoàNomàeàEÃànã oàgosPMmà

doàprogressoàdMàempresMàeàoàconsiderMmàruimBà

à

à

à

à

à

à

à

à

%

%

%
M EIà M i oàE pee dedo
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à

Gráficoà13àcàFomoàQocê àMQMliMàoàprogressoàdoàseuànegócio? à

à
FonPe:àE lMNorMdoàpeloàMuPorà

à

QuMnPoàÚ àconcorrê nciMbà73ÃàdosàempresáriosàMfirmMmàqueàconOecemàeàpodemà

ciPMclosbàemàconPrMpMrPidMà27Ãànã oàconseguemàciPMràosàseusàconcorrenPesBà

AàMnáliseàdMàconcorrê nciMàéàmuiPoàimporPMnPeàpMrMàoàplMneÓMmenPoàesPrMPégicoBà

S egundoà OliQeirMà (200E)à éà fundMmenPMlà conOecerà eà MnMlisMrà Mà concorrê nciMbà Mà

empresMà deQeà elMNorMràumàplMnoàesPrMPégicoàdeà formMàNemàdePMlOMdMà soNreà Podosà

osàseusàconcorrenPesBà

FosPMà (2006)à MfirmMà queà conOecerà Mà suMà concorrê nciMà éà imporPMnPeà pMrMà seà

MnMlisMrà oà MmNienPeà exPernoà dMà empresMà eà elMNorMrà Msà suMsà MmeMçMsà eà

oporPunidMdesBà

BMseMndocseàsoNreàosàresulPMdosàreferenPeàMàconcorrê nciMà(gráfico14)bànã oàficMà

eQidenciMdoà quMlquerà indicMPiQoà soNreà Mà MMPrizà SRoPbà noà MmNienPeà exPernobà osà

empresáriosàpossuemàirreleQMnPesàconOecimenPosàdosàconcorrenPesbàéàmuiPoàpoucoà

eàMNsPrMPoàpMrMàseàconOeceràMàconcorrê nciMà

à

à

à

à

à

à
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à

Gráficoà14àcàVocê àconsegueàciPMràseusàconcorrenPesàprincipMis? à

à
FonPe:àE lMNorMdoàpeloàMuPorà

à

Oà gráficoà 1Dbà nosà mosPrMà comoà osà empresáriosà seà relMcionMmà comà seusà

fornecedoresbà ondeà60ÃàdesPesàMfirmMmàqueàmMnPémàumMà relMçã oàdurMdourMà comà

seusà fornecedoresbà20ÃàconsiderMmàqueà PemàMpenMsàumàfornecedoràeàouProsà20Ãà

nã oàpossuemàfornecedoresàfixosBà

à

Gráficoà1DàcàEmàrelMçã oàMosàseusàfornecedoresbàMàsuMàempresM? à

à

à
FonPe:àE lMNorMdoàpeloàMuPorà
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à

à

OàconProleàfinMnceiroàdMsàempresMsànosàPrMzàmuiPMsàinformMçõesàsoNreàcomoàMà

empresMàseàorgMnizMbàdMsàempresMsàqueàcompõeàMàpesquisMbà37ÃàfMzemàoàconProleà

finMnceiroàcomàumàconPMdorbà27ÃàfMzemàoàconProleàcomàcMdernoCliQroà físicobàouProsà

27ÃàMfirmMmàqueàfMzemàoàconProleàmenPMlmenPeàeàMpenMsàEÃàdMsàempresMsàfMzemà

poràmeioàdeàsofPRMreCàsisPemMsàcompuPMdorizMdosBàà

à

Gráficoà16àcàFomoàéàreMlizMdoàoàconProleàfinMnceiroàdoànegócio? à(EnPrMdMàeàsMídMàdeà

dinOeiro)à

à
FonPe:àE lMNorMdoàpeloàMuPorà

à

Bà Fomà issobà concluímosà queà oà percenPuMlà deà empresMsà queà seà orgMnizMmàdMà

melOorà formMàéàmuiPoà NMixobà MpenMsàEÃBàOà conProleà feiPoà peloà conPMdoràéà posiPiQobà

conPudoàoàempresárioàPemàoàdeQeràdeàfMzeràpMrMlelMmenPeàoàseuàconProleBà

“UmàconProleàfinMnceiroàNemàesPruPurMdoàéàfundMmenPMlàpMrMàseàoNPeràsucessoà

eàgeriràMà empresMBà Semàd(QidMbàoàqueà Podoàoàempresárioàqueràéà lucrobà eàpMrMàqueà

issoàocorrMbà MàMPençã oàmáximMànosà regisProsàdoà cMixMàdMàempresM”à (TROMBETTAbà

2014bàpB13)Bà

Osà empresáriosàqueà fMzemàoà conProleà comàcMdernosCliQrosà físicosbà MPéàpodemà

Perà MlgumMsà informMçõesà necessáriMsà pMrMà essMà funçã obà conPudoà PornMcseà muiPoà

difícilbà oà conProleà serà feiPoà comà eficiê nciMBà J áà Msà empresMsà queà fMzemà oà conProleà

finMnceiroàmenPMlmenPebàpodecseàMfirmMràqueànã oàfMzemàoàconProleBà“AàconPMNilidMdeà

%

%
%
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à

feiPMàmenPMlmenPeànã oàéàQiáQelànemàMdequMdMbàporqueàPornMàMàconPMNilizMçã oàmuiPoà

suNÓePiQMàLBBB]àMsàpessoMsànã oàsMNemàconProlMràseusàgMnOosàeàdespesMsànMàformMàdeà

regisProsà conPáNeisà eà McMNMmà elMNorMndoà umàplMnoà deà conPMsàmenPMlà Moà inQésà deà

colocácloà noà pMpelBà AssimbàmuiPMsà Qezesà McMNMmà comePendoà equíQocosbà cMusMndoà

desconProlesàfinMnceiros”à(R HBAS bàFRANFOàE àANGRAGE bàpBà2c3bà2013)Bàà

QuMndoà quesPionMdosà seà cosPumMmà pensMrà noà fuPuroà (gráficoà 17)à 37Ãà dosà

gesPoresà MfirmMrMmàqueà simbà 36ÃàdisserMmàqueà nã oà eà 27Ãà fMlMrMmàqueàMsà Qezesà

pensMmàeàMsàQezesànã oBàà

PorPMnPobà consPMPMcseà queà Mà mMioriMà dosà empresáriosà nã oà pensMà soNreà oà

fuPuroàeàsuMsàferrMmenPMsBà

à

Gráficoà17àcàVocê àcosPumMàpensMrànoàfuPuroàdMàempresMàeàregisPrMràsuMsàideiMs? à

à
FonPe:àE lMNorMdoàpeloàMuPorà

à

Oà gráficoà18ànosàmosPrMà Msà reposPMsàpMrMàoà quesPionMmenPoà soNreàmudMràdeà

rMmoà deà MPiQidMdeBà 73Ãà dosà empresáriosà responderMmà queà nã oà eà 27Ãà MfirmMrMmà

queàÓáàpensMrMmàemàmudMràdeàrMmoBà

à

à

à

à

à

à
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Gráficoà18àcàVocê àÓáàpensouàemàmudMràdeàrMmoàdeàMPiQidMde? à

à
FonPe:àE lMNorMdoàpeloàMuPorà

à

QuMndoà Mà pergunPMà foià relMcionMdMà Mosà clienPesà eà oà relMcionMmenPoà doà

empresárioà comà osà mesmosBà 37Ãà responderMmà queà possuemà clienPesà fieisà eà

frequenPesbà 36Ãà considerMmàqueàpossuemàumà fluxoà sMPisfMPórioà deà clienPesà eà 27Ãà

MfirmMrMmàqueàprecisMmàdeàmMisàclienPesàpMrMàmMnPeràoànegócioBà

FonOecerà Msà cMrMcPerísPicMsà dosà clienPesà éàmuiPoà Nenéficoà pMrMà Mà empresMà eà

podeàPrMzeràmuiPosàNenefíciosbàconPudoàpMrMàseràconsiderMdoàponPoàforPeàéàprecisoàirà

umàpoucoàMlémàdissoBàPorPMnPobàoàempresárioàprecisMàdeàmMisà informMçõesàsoNreàoà

seuàponPoàforPeàpMrMàpoderàelMNorMràumMàMMPrizàSRoPBà

FomàissobàMsàempresMsàqueàpossuemàclienPesàfiéisàeàfrequenPesàeàMsàqueàPemà

umà Nomà fluxoà deà clienPesà podemà considerMrà esPesà fMPoresà comoà umà ponPoà forPeBà

OliQeirMà(200E)àdefineàqueà“ponPoàforPeàéàMàdiferenciMçã oàconseguidMàpelMàempresMà–à

QMriáQelà conProláQelà–àqueà lOeàproporcionMàumMàQMnPMgemàoperMcionMlànoàMmNienPeà

empresMriMlà(ondeàesPã oàosàMssunPosànã oàconProláQeisàpelMàempresM)”Bà

J áàMsàempresMsàqueàMfirmMmàprecisMràdeàmMisàclienPesàpMrMàseàmMnPerbàpodemà

clMssificMrà esPeà fMPoà comoà ponPoà frMcoà eà MmeMçMBà OliQeirMà (200E)à clMssificMà ponPoà

frMcoà comoà “siPuMçã oà inMdequMdMà dMà empresMà –à QMriáQelà conProláQelà –à queà lOeà

proporcionMà umMà desQMnPMgemà operMcionMlà noà MmNienPeà empresMriMl”à eà MmeMçMà

comoà“forçMàMmNienPMlà inconProláQelà pelMà empresMbà queà criMàoNsPáculosà Ú à suMà Mçã oà

%

%

“i

N o
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esPrMPégicMbàmMsàqueàpoderáàouànã oàseràeQiPMdMbàdesdeàqueàreconOecidMàemàPempoà

OáNil”Bà

Gráficoà1EàcàEmàrelMçã oàMosàseusàclienPes? à

à
FonPe:àE lMNorMdoàpeloàMuPorà

à

Oà (lPimoà quesPionMmenPoà MproQeiPMdoà nesPeà PrMNMlOoà medeà Mà sMPisfMçã oà doà

empresáriobà ondeà 100Ãà dosà empresáriosà considerMmcseà sMPisfeiPosà comà oà seuà

negócioBàGesPMàformMbàperceNemosàqueàMpesMràdeà27ÃàdosàempresáriosàpensMremà

emàmudMràdeànegócioà(gráficoà18)bàPodosàelesàenconPrMmcseàsMPisfeiPosBà

à

Gráficoà20àcàGeàmMneirMàgerMlbàQocê àesPáàsMPisfeiPoàcomàoànegócio? à

à
FonPe:àE lMNorMdoàpeloàMuPorà
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7à FONFIUSÃOà

GurMnPeà esPeà PrMNMlOobà perceNeucseà queà reMlizMrà umà plMneÓMmenPoà

esPrMPégicoà éà umà umMà PMrefMà NMsPMnPeà complexMbà porémà seusà Nenefíciosà

PrMnscendemàsuMàcomplexidMdeàdeàelMNorMçã oBàPMrMàMàsuMàreMlizMçã oàMsàempresMsà

deQemà mMnPercseà engMÓMdosbà focMdosà eà persisPenPesà diMnPeà dMsà dificuldMdesà queà

cerPMmenPeà podemà MpMrecerBà Oà plMneÓMmenPoà esPrMPégicoà éà umMà ferrMmenPMà deà

gesPã oàmuiPoàQMliosMàpMrMàMsàempresMsbàMàelMNorMçã oàeà implemenPMçã oàdeàmMneirMà

correPMbà criMà umMà possiNilidMdeà enormeà dosà resulPMdosà seremàmuiPosà significMPiQosà

pMrMàMsàempresMsBà

Oà presenPeà PrMNMlOoà PeQeà comoà oNÓePiQosà específicos:à FonceiPuMrà

plMneÓMmenPoàesPrMPégicobàdesPMcMndoàseusàelemenPosàeàferrMmenPMsBàFMrMcPerizMràoà

NMirroà doà J oã oà PMuloà eà perfilà dMsà empresMsà esPudMdMsà eà idenPificMrà influê nciMà doà

plMneÓMmenPoàesPrMPégicoànMsàempresMsàdoàNMirroàdoàJ oã oàPMuloBà

Osà oNÓePiQosà ciPMdosà McimMà forMmà MPingidosà Moà longoà doà PrMNMlOoBà Aà

conceiPuMçã oàdoàplMneÓMmenPoàesPrMPégicobàelemenPosàeàferrMmenPMsbàocorrerMmàlogoà

nosà primeirosà cMpíPulosBà Foià elMNorMdoà umà MpMnOMdoà OisPóricoà soNreà Mà origemà doà

plMneÓMmenPoàeàdMàesPrMPégiMbàoàconceiPoàdeàMmNosbàoàprincípioàdeàplMneÓMmenPobàosà

Piposbà ePMpMsà eà Msà ferrMmenPMsà deà MplicMçã oà doà plMneÓMmenPoà esPrMPégicoBà PMrMà Mà

uPilizMçã oà eà elMNorMçã oà dMà MMPrizà SRoPbà queà éà umMà ferrMmenPMà primordiMlà doà

plMneÓMmenPobà demosProucseà comà muiPMà clMrezMà osà MmNienPesà inPernosà eà exPernosà

dMsà orgMnizMçõesà eà osà conceiPosà deà missã obà Qisã oà eà QMloresBà J áà nMà ferrMmenPMà

inoQMdorMà doà BSFbà foiàmosPrMdoà Podoà surgimenPobà conceiPoà eà oà queà deQeà serà feiPoà

pMrMàMàelMNorMçã oàdeàumàMMpMàesPrMPégicoBà

Aà cMrMcPerizMçã oàdoàNMirroà foià ouProà oNÓePiQoà MlcMnçMdoàdoà PrMNMlOobà ondeà foià

possíQelàinQesPigMràeàPrMzeràinformMçõesàimporPMnPesàpMrMàoàpresenPeàPrMNMlOobàcomoà

MàorigemàdoànomebàdMdosàsoNreàoàNMirroàeàinformMçõesàsoNreàMàidenPidMdeàculPurMlàeà

comerciMlàdoàJ oã oàPMuloBà

Oà oNÓePiQoà gerMlà doà PrMNMlOoà foià demonsPrMrà Mà uPilizMçã obà ouà nã obà doà

plMneÓMmenPoàesPrMPégicoàeàseusàelemenPosànosàcomérciosàcomàmMisàdeà10àMnosàdeà

MPuMçã oànoàBMirroàdoà J oã oàPMuloBàOàproNlemMàdeàpesquisMà foiàseàoàusoàouànã oàdoà

plMneÓMmenPoà esPrMPégicoà eà seusà elemenPosbà MfePMmà oà comércioà doà NMirroà doà J oã oà

PMuloBà
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GiMnPeà disPobà Mpósà Mà MplicMçã oà dosà quesPionáriosà eà Mnáliseà dosà dMdosà

colePMdosbàconsPMPoucseàqueàMàmMioriMàdosàempresáriosànã oàpensMmàsoNreàoàfuPuroàeà

suMsà ferrMmenPMsà deà plMneÓMclosBà EmànenOumàmomenPoà dMà Mnáliseà dosà resulPMdosbà

oNserQoucseàMàuPilizMçã oàdeàMlgumMàferrMmenPMàdoàplMneÓMmenPoàesPrMPégicoBàPMrMàMà

MplicMçã oàdMàMMPrizàSRoPbàosàempresáriosàprecisMmàPeràumàNomàconOecimenPoàsoNreà

oà seuà MmNienPeà inPernoà eà exPernobà pMrMà Mssimà conseguiremà definirà quMisà sã oà suMsà

ForçMsbà OporPunidMdesbà FrMquezMsà eà AmeMçMsBà FonPudobà oà conOecimenPoà dosà

responsáQeisàpelMsàempresMsàéàNemàNásicoàsoNreàessesàMssunPosBàà

FomàNMseànoàexposPobàficMàeQidenPeàqueàMsàempresMsàesPudMdMsàpeloàMuPorbà

pMrMàMàelMNorMçã oàdoà PrMNMlOobànã oà fMzemàoàusoàdMsà ferrMmenPMsàdoàplMneÓMmenPoà

esPrMPégicoBà

Asà empresMsà queà serQirMmà deà oNÓePoà deà pesquisMà proà presenPeà PrMNMlOobà

exisPemà Oáà 10à Mnosà ouà mMisbà porPMnPoà podecseà MfirmMrà queà sã oà empresMsà

consolidMdMsànoàmercMdoàMsàquMisàMPuMmBàà

GesPMà formMà concluímosà quebà mesmoà semà Msà empresMsà Peremà elMNorMdoà

MlgumMàferrMmenPMàdoàplMneÓMmenPoàesPrMPégicobàcomoàoàBSFàeàMàMMPrizàSRoPbàesPMsà

empresMsà conseguirMmà seà mMnPerà MPuMndoà noà mercMdobà MlgumMsbà MPéà comà cerPoà

sucessoBàà

PorPMnPoà consPMPMcseà queà Mà nã oà uPilizMçã oà doà plMneÓMmenPoà eà seusà

elemenPosbànã oàMfePMmàdeàmMneirMàsignificMPiQMàoàcomércioàdoàNMirroàdoàJ oã oàPMuloBà

PMrMà mudMrà esPeà pMnorMmMbà deQecseà inQesPirà emà poliPicMsà deà conscienPizMçã oà dosà

empresáriosàquMnPoàMoàusoàdeà ferrMmenPMsàdMàMdminisPrMçã obàosàseusàNenefíciosàeà

comoàMàMplicMçã oàdMsàmesmMsàpodeàgerMràfruPosàposiPiQosàpMrMàosàempreendedoresBà

Oà SerQiçoà BrMsileiroà deà Apoioà Ú sà Microà eà PequenMsà EmpresMsbà SEBRAE bà fMzà umà

PrMNMlOoà muiPoà imporPMnPeà eà significMPiQoà pMrMà osà Microempresáriosbà Microà

empreendedoresàindiQiduMisàeàempresáriosàdeàpequenoàporPebàexisPemàcursosbàliQrosà

digiPMisbà guiMsà eà ouProsà diQersosà mMPeriMisà soNreà ferrMmenPMsà queà MuxiliMmà Msà

empresMsbàdenPreàelMsàoàplMneÓMmenPoàesPrMPégicoBà

Oà usoà doà plMneÓMmenPoà esPrMPégicoà podeà MÓudMrà Msà empresMsà esPudMdMsà Mà

cresceremà eà seà desenQolQerBà BMseMndocseà noà quesPionárioà MplicMdobà consPMPoucseà

queàosàempresáriosàcMrecemàdeàconOecimenPoàPécnicobàcomàoàusoàdoàplMneÓMmenPoà

possiQelmenPeà osà empresáriosà poderã oà desenQolQercseà noà mercMdoà queà esPã oà
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inseridosà Mà mMisà deà 10à Mnosà eà MPingiremà umà fMixMà deà rendMà mMiorà doà queà esPã oà

conseguindoàMPuMlmenPeBà

PoràfimbàrecomendMcseànoQosàesPudosàsoNreàoàMssunPoàdoàpresenPeàPrMNMlOobà

oàcomércioàdoàNMirroàdoàJ oã oàPMuloàéàmuiPoàMmploàeànoQMsàpesquisMsàpodemàserQirà

pMrMàsuMàmelOoriMàeàquMlificMçã oBàà

à

à

à

à
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deà àaà àa osàà

d a i aàdeà àa osà

.àEs olaidadeà

aE sioàFuda e talàààà

E sioàM dioàI o pletoà

àE sioàM dioàà

d E sioà“upe ioà
I o pletoààà

e àE sioà“upe ioà

fàP s-G aduaç oààà

g Outoà

.àEstadoà i il:àà

a“olteioààà

C asadoààà

Dio iadoààà

d V iúoà

à .àB ai oàdeà esid ia:à
_______________________à

“OB REàOàTRá B á L H Oà

.àP ofiss o:à
_______________________
________à

.àTe àoutaàfoteàdeà
e da?àà

aàN oà

à“i à
ual?__________________
_____ààà

.àRe daàpessoalà diaà
e sal:àà

àaàat àR$ , ààà

àdeàR$à , àaàR$à
, à

àdeàR$à , àaàR$à
, ààà

d àdeàR$à , àaàR$à
, ààà

e àdeàR$ , àaàR$à
, à

fàdeàR$à , àaàR$à
, ààà

g àa i aàdeàR$à , àà

.àQua toàte poàaà
e pesaàe isteà fo alàouà
i fo al e te ?àà

àaà e osàdeà àa oàààà
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à

àdeà àaà àa osààà

àdeà àaà àa osàààà

à

d àdeà àaà àa osàààà

e àdeà àaà àa osààà

fàa i aàdeà àa osà

à .àQualàfoiàaàpi ipalà
az oàpaaàa iàoà eg io?à

aàNeg ioàdeàfa íliaà

àFiouàdese pegadoàeà
oà oseguiuàu à ooà

e pegoà

àIde tifiouàu aà
opotuidadeàdeà eg ioà

d àP ediuàde iss oàdoà
e pegoàeàa iuàoà eg ioà

e àá poeitouà
fa ilidades/i e tiosàdoà
goe oà

fàN oà oseguiuàt a alhoàeà
pe isa aàdeà e daà

g àP aaàte àu aà e daà
elhoà

.àOà ueà o àfaziaàa tesà
deàa iàoà eg io?à

aFu io ioàe àu aà
e pesaàpiadaà

Fu io ioàPúlioà

Estuda teàdeàe sioà
dioà

d Estuda teàuie sit ioà

e Dese pegadoà

fDoaàdeà asaà

g T a alhadoàaut o oà

h
Outos:_________________
_____________à

.àQualàaàpatiipaç oàdeà
suaà e daàe pesaialàpaaà
fo aç oàdaà e daà
fa ilia?à

aP i ipalàpateàdaà e daà
daàfa íliaà

Ú iaàfoteàdeà e daàdaà
fa íliaà

Co ple e taàaà e daàdaà
fa íliaà

à

“OB REàOàNEGÓ C IOà

.àQualà àsuaàatiidade/à
eg io?à

àaàCo ioàataadistaà

àá çougue/àfeiasà

àEst tiaàeà elezaà

d àH ot is/àestalage sà

e àJoalhe ia/à elojoaiasà

fàLi aia/àpapelaia/à
a asà

g àB i uedosàeà e eaç oà

hàLojaàdeà oupas/à
a ess ios/àsapatosà

ià estaua tes/à aes/à
la hoetesà

jàP adaias/à uffetà

kà“upe e ados/à
o e i iaà

làCosultoiaà ot il/à
ad oatíia/àgest o/à
i oili iaà

àCat ioà

àCo ioàdeà ate ialàdeà
ostuç oà

oàFa iasà

pàla àhouse/àse içosàdeà
i fo tiaà

àLojaàdeà
eletodo stios/à udio/à
ídeo/à eisà

àV ete i io/àse içosàpaaà
petsà

s àá ade ia/àlojaàdeà
suple e tosàeàatigosà
espotiosà

t à“e içosà
fi a eios/lot iaà

uàFloiultua/àlojaàdeà
pese tesà

àCha eio/à ose toàdeà
e uipa e tosà

à“e içosàdeàsaúde/à
lí ias/àla oat ioà

àEduaç o/auto-
es ola/usoàdeàidio asà

à à“e içosàauto otios/à
aluguel/à a ute ç oà

z àà“e içosàdeà ostuç o/à
a uitetua/àe ge haiaà
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à

aaà“e içosàdeàe t ega/à
ta spote/à
a aze a e toà

à
outos:_________________
______àà

.àá àe pesaàte à
egisto?à

aàsi àà
C NPJ:__________________
______________àà

à oàà

.àQualàfoiàaàfoteàdeà
e usoàpaaà ota àaà
e pesa?à

aàe oo ia/àpoupa çaà
p piaà

ài esti e toàdeà
fa iliaesà

ài esti e toàdeàa igosà

d àe p sti oà o à a o/à
i stituiç esàfi a eiasà

e àseguoàdese pego/à
fudoàdeàgaa tiaà

fàoutosà

.àV o àte eàajudaàpaaà
egist a àaàe pesa?à

aà o,àfizàtudoàsozihoà

àsi ,àdeàu àa igo/à
fa iliaà

àsi ,àdeàu à otadoà

d àsi ,àdoà“e aeà

e àoutos.à
_______________________
______à

.àV o àsa eà ualà àoà
egi eàt i ut ioàdaàsuaà
e pesa?à

àa“i plesàNa ioalà

Lu oàP esu idoà

Lu oàRealà

d Des oheçoà

à .àV o àsa eàdize à o oàaà
e pesaàseà lassifia/à
e uad a?à

aM EIà M i oà
E pee dedoàI diidualà

M Eà M i oe pesaà

EP P à E pesaàdeàP e ue oà
Pote à

d M diaàouàG a deà
e pesaà

e Des oheçoà

.àCo oà o àa aliaàoà
pog essoàdoàseuà eg io?à

àaàM uitoà o à

à o à

à egulaà

d à ui à

e àpssi oà

à .àE à elaç oàaà
o o ia,àaàsuaà
e pesaà :à

àà

aà elhoà

àigualà

à e osàat atiaà

d à oàseià

à .àV o à osegueà ita à
seusà o o e tesà
pi ipais?à

_______________________
_____________________à

_______________________
_____________________à

.àe à elaç oàaosàseusà
fo e edoes,àaàsuaà
e pesaà

aàte àu aà elaç oà
duadouaà o àelesà

àte àu à adastoàeàfazà
osultasàpaaàes olhe àe à
adaàsituaç oà

àte àfo e edoàúio/à
epese taç oà

d à oàte àfo e edoàfioà

e àfazà o paàdietaà

fà oàseiàa aliaà

g à
outos:_________________
__________à

.àV o àte àalgu aà
ati idadeàte eiizada?à

àaà oà

àli pezaàouàsegua çaà

àte ologia/àsiste aàdeà
i fo aç oà
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à

d à ota ilidadeà

e àpuliidadeàeàpopaga daà

fà
outos._________________
________à

à .àE à elaç oàaàseusà
e pegados/ajuda tes:à

aà oàt àauiliaes,àfazà
tudoàsozihoà

às oàe pegadosà
egist adosà

às oàe pegadosàse à
egistoà

d às oàfa iliaesà

e às oàajuda tesà
te po iosà

fàs oàestagi iosàouà
ape dizesàlegaisà

.àE iste à ua tosà
e pegados/ajuda tesà
atual e teà aàe pesa?à

àaà e hu à

à àaà à

à àaà à

d à àaà à

e à àaà à

g à aisàdeà à

à .à“eàaàe pesaàte à
e pegadosàdeàalgu àtipo,à
o oà o àt a alhaàsuaà
elaç oà o àeles?à

aà Relaç oàdeà
a aadage ,àse à í ulosà
fo aisà

à N oàh àpoessosà
egulaesàeàfo alizados,à
de is esàs oàespot easà

à P tiasàeàpoessosà
egulaes,àfeitosàse peàdaà
es aàfo aà

d à Polítiaàfo alàdeàgest oà
deàpessoas,à o àpessoaà
espe ífiaà espos elàpeloà
setoàeàsuasàde is esàà

e à Re usosàhu a osà
espe ializadoà o à
pofissioalàeàdepata e toà
espos elàeà aduoàpaaà
t ataàoàassutoà

à

.àCo oà à ealizadoàoà
otoleàfi a eioàdoà
eg io?à e t adaàeàsaídaà
deàdi heioà

aN oà à ealizadoà

M e tal e teà

Cade eta/àli oàfísioàà

d Cotadoà

e Co àu àsoft ae/à
siste aà oà o putadoà

fOuto:à
__________________à

.àE à dia,à ualàoà
fatua e toàa ualàdaà
e pesa?à

aàat à ilà ilà s à

àdeà ilàat à à ilà deà
ilàat à ilà s à

àdeà ilàat à ilà deà
ilàat à ilà s à

d àdeà ilàat à , ilh esà
deà ilàat à ilà s à

e àa i aàdeà , ilh esà
a i aàdeà ilà s àà

.àV o à ostu aàpe sa à
oàfutuoàdaàe pesaàeà
egist a àsuasàid ias?à

aà N oà osigoài agi aàaoà
e to.àCostu oàpe saà aisà
oàte poàpese te.à

à N oàpe soàso eàisso,à
oside oàu aàatiidadeà
passageia.à

à â sà ezesàpe so,à asà oà
es e oàso e.à

d à Te toài agi aàdeà
aodoà o àoàpla eja e toà
p -defi idoàeà sà ezesà
alte oàesteà asoàsejaà
pe iso.à

e à Te hoàu ài stu e toà
fo alàdoàpla eja e toà
est at gioà o à etasàeà
ojetiosàt açadosà

.àV o àjàpe souàe à
uda àdeà a oàdeà

ati idade?à

aà o,àsouàsatisfeitoà o à
euà eg ioà

à o,àjàgasteià uitoàpaaà
hegaàodeà hegueià
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àsi ,àpouaàu à
e pegoàfo alà

d àsi ,àfaze à o usoà
púlioà

e àsi ,àa iàoutaàe pesaà

fàouto.à
_______________________
_____________à

.ààE à elaç oàaosàseusà
lie tes:à

aàte hoà lie tesàfiesàeà
fe ue tesà

àte hoàu àfluoà
satisfat ioàdeà lie tesà

àpe isoàdeà aisà lie tesà
paaà a te àoà eg ioàà

d àse peàfaçoàpo oç esàeà
diulgaç oàpaaàataià aisà
lie tesà

e à oàte hoà otoleàso eà
issoà

.àDeà a eiaàge al,à o à
est àsatisfeitoà o àoà
eg io?à

aà uitoàsatisfeitoà

àsatisfeitoà

àpouoàsatisfeitoà

d ài satisfeitoà

e à oàseiàa aliaà

à

á P L IC á DORE“:___________
_______________________
_______________________
___________________à

Dá Tá :à
_______________________ààà

H ORá RIO:à
_______________________
_______à
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