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RESUMO 
 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma intervenção inovadora de mercado no 

ramo de bares, com o intuito de uma futura implementação de alimentação, na cidade de 

Campo Grande-MS, e também abranger o conhecimento sobre as atividades necessárias 

para a prestação de serviços de qualidade nesta área, apresentado teorias e situações 

relativas ao setor trabalhado, abordando temas como: o empreendedorismo nacional, e 

as ferramentas de auxilio para melhor gestão do negócio, planejamento e analise de 

ambiente e público alvo. O objetivo da pesquisa foi aplicar as ferramentas 

disponibilizadas durante o curso de Educação Empreendedora e também ressaltar e ao 

mesmo tempo analisar a importância das três principais vertentes que formatam o 

desenvolvimento do ensino por competências que é o aprender fazendo. Destaca o 

planejamento, mediação e a avaliação como a base norteadora responsável por 

consolidar os passos da metodologia para o desenvolvimento das competências. A 

metodologia de desenvolvimento de competências enquanto uma metodologia de ensino 

neste projeto se propõe a conscientizar e ao mesmo tempo disseminar uma cultura 

voltada para o ensino profissional que se desenvolve. A missão de uma escola é formar 

cidadãos para o mundo. Assim, entende-se que ela deve formar em seus alunos as 

competências necessárias para que eles sejam adultos bem-sucedidos. Ou seja: as aulas 

de empreendedorismo na escola são um diferencial na preparação para o mercado de 

trabalho. Quando adultos, alunos que receberam noções de empreendedorismo têm mais 

condições de atingir o sucesso em suas carreiras. 

. 
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INTRODUÇÃO 

O mundo dos negócios tem exigido cada vez mais dos empresários a pró 

atividade em relação a sua forma de agir ou de identificar de forma antecipada as 

demandas do mercado. Para que consigam êxito nos negócios uma alternativa essencial 

é a inovação seja qual forma ela seja implementada, pois é através da inovação que as 

empresas conseguirão obter maiores fatias de mercado, novos clientes, desenvolvimento 

de tecnologia entre outros aspectos que de forma direta ou indireta irão colaborar de 

forma significativa para o sucesso nos negócios. Apresentaremos nesse trabalho a 

importância de sermos empreendedores em nossa vida tanto profissional quanto pessoal, 

utilizaremos a ferramenta SWOT para análise dos pontos fortes, fraquezas, 

oportunidades e ameaças para inovação de nossos produtos e serviços. Vários aspectos 

relacionados à inovação, competitividade serão apresentados no presente trabalho 

visando identificar quais situações são positivas para que o empresário busque na 

inovação mudanças que proporcionem resultados satisfatórios aos seus negócios. 

Também abordaremos como ponto relevante desse trabalho de conclusão de curso a 

multiplicação da experiência vivenciada em meu próprio negócio aplicando em sala de 

aula através da metodologia CAV- Ciclo de aprendizagem vivencial, uma aprendizagem 

significativa. 
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JUSTIFICATIVA 

Este trabalho se justificativa pela intenção de estudar melhorias no meu 

próprio negócio, localizado na cidade de Campo Grande-MS, em um bairro de classe 

média/alta há sete anos e por conta da própria competitividade no mercado sentimos a 

necessidade de inovar em produtos e serviços e também em marketing de divulgação do 

negócio. 

Quanto ao interesse pessoal e acadêmico entendo que uma vez atuando de 

forma prática e utilizando as teorias aprendidas no curso conseguirei transmitir 

academicamente e de forma mais objetiva e interessante o que é empreender e quais 

características estão presentes em nós. Acredito que com os erros cometidos na 

metodologia aplicada em sala de aula, ensinar torna-se mais interessante e desafiador, 

quando a teoria está alinhada a prática, pois leva a um mundo de desafios que estimulam 

a criatividade, flexibilidade e inovação. 

Realizaremos uma análise de ambiente conhecida no mundo dos negócios 

como SWOT/FOFA (forças; fraquezas; ameaças e oportunidades) para identificar 

nossas necessidades de inovação e entrada em novo mercado, delimitando nosso tema 

de estudo, o que nos permitirá mostrar os elementos antecedentes do problema e a sua 

relevância. Em seguida realizarei pesquisas sobre os problemas identificados utilizando 

os conhecimentos construídos ao longo do Curso, para então argumentar com as 

possíveis contribuições esperadas. Assim, detalharemos nossa iniciativa de melhorias no 

negócio buscando minimizar riscos, ganhar mercado e manter nossa sustentabilidade. 
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CAPÍTULO 1 

 

 
EMPREENDEDORISMO, COMPETIÇÃO GLOBAL E INTENSIFICAÇÃO DO DESEMPREGO. 

 

 

 

 
Com a entrada do século XXI têm sido marcadas por grandes mudanças nos 

mercados, aceleração de processo de inovação, agressiva competição global e extenso 

acesso à informação. Tal cenário culminou com a intensificação do desemprego, que é 

considerado um dos maiores problemas enfrentados pela maioria das economias 

capitalistas. As grandes inovações tecnológicas implantadas pelo setor produtivo 

geraram grande aumento de qualidade e capacidade produtiva; contudo extinguiu-se um 

grande número de postos de trabalho. O mercado de trabalho em muitos momentos se 

torna saturado e por conta disso fica altamente competitivo, ser um empreendedor pode 

ser uma forma de atuar profissionalmente e gerar mais empregos. Ser empreendedor 

pode também trazer vantagens em termo de autonomia, flexibilidade de horário, gostar 

do que se faz e manter a sustentabilidade. 

Quem se compromete a abrir um negócio e a oferecer algum tipo de produto 

ou serviço ao cliente deve fazê-lo da melhor forma possível, buscando sempre  

satisfazer as necessidades de seu público, observando continuamente as expectativas de 

seus clientes, através disso buscar   mudar, melhorar para continuar no mercado, o qual 

é cruel e não oferece oportunidades para quem não é visionário e não se adapta às 

mudanças. 

Nosso negócio já está em atividade há sete anos, e no decorrer desse tempo 

observamos muito o comportamento de nossos concorrentes os quais são criticados 

pelos nossos clientes, que alegam frequentar nosso estabelecimento  por  conta  de 

nosso produto que no caso é bebida e está extremamente gelada, por outro lado somos 

cobrados em relação a oferecer algum tipo de alimento, tipos  porções  para  

incrementar o negócio, é nesse nicho de mercado que gostaríamos de entrar. 

. Dessa forma apesar de empreendedorismo não estar nas raízes da nossa 

cultura nacional, nasceu nossa vontade de empreender, com essa iniciativa nos tornamos 

mais sustentáveis. 
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Outro fato que merece ser abordado é o transformar essa experiência em 

educação empreendedora, fazendo com que as pessoas aprendam fazendo. 

 

 
EM BUSCA DA INOVAÇÃO 

 
Durante o período em que estamos atuando em nosso negócio percebemos a 

necessidade de agregar produtos e serviços aos nossos clientes, buscando inovar, atingir 

novo nicho de mercado que seria agregar alimentação, para tanto necessitamos tomar 

decisões amparadas por ferramentas de análise de mercado o que utilizaremos a partir 

de agora. 

Como também atuamos na educação profissional discorremos sobre a 

importância de transformar o ensino aprendizagem relevante para o sujeito que está 

recebendo a informação através de metodologias que provem a aprendizagem 

significativa. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 
Nesse sentido, pretendemos investigar através das ferramentas disponibilizadas 

no decorrer do curso de Educação Empreendedora nosso posicionamento de mercado, 

na busca de melhorias de nosso negócio, inovando em produtos e serviços, e também 

provar que o ensino aprendizagem torna-se mais significativo quando a aprendizagem 

vivencial é efetiva, assim através de nossa vivencia aplicaremos treinamento e 

desenvolvimento que possibilitem não apenas a apresentação de conceitos teóricos, mas 

estimulam a refletir e analisar nossa realidade. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fazendo uso da ferramenta SWOT pretendemos avaliar nosso 

posiconamento no Mercado, verificando se nosso ambiente é favorável para tal 

implementação. 

Convencer os educadores que a aprendizagem significativa é mais  

coerente e interessante de ser aplicada na educação empreendedora, pois 

aprendemos na prática, desenvolvendo projetos. 
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METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 
Primeiramente discorremos sobre a metodologia Ciclo de Aprendizagem 

Vivencial (CAV) processo que usa a experiência para trazer resultados direto para a 

vida pessoal e profissional, pois, aprender é uma maneira de mudar nossas concepções e 

visões de mundo, ampliando nosso horizonte de conhecimento. Aprendemos ao ler um 

livro ou ver um filme, mas também com as vivências cotidianas. 

Em seguida com a aplicação da ferramenta SWOT, identificaremos nossas 

fraquezas e forças o que permitirá elaborar um diagnóstico para em seguida criarmos 

um plano de ação buscando a inovação em nosso negócio, decidindo de forma assertiva 

o que ofereceremos para atender a necessidade de nossos clientes. 

Para Peter Drucker, a inovação é uma forma de criar alterações úteis ao  

potencial econômico e social das empresas além de ser indispensável uma disciplina de 

gestão empresarial. 

Outra fonte observada por Reis (2004) está na capacidade da empresa de 

interpretar as necessidades do mercado e identificar possíveis mutações de preferência 

do utilizador. Além das fontes já citadas é importante ressaltar a interação com os 

fornecedores, pois são fontes importantes para a inovação e competitividade. 

Para Reis (2004) as empresas ao buscarem a inovação estão assumindo riscos 

com a expectativa de assumir vantagem competitiva em relação às demais na forma de 

lucros diferenciados, devendo ser suficiente para compensar os enormes riscos ao tomar 

a decisão de inovar. 

Portanto o presente trabalho limita-se a identificar as condições favoráveis de 

implementação da inovação na empresa e multiplicação para a educação como um todo. 
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CAPÍTULO 2 

 

 
TRANSFORMANDO EMPREENDEDORISMO EM APRENDIZADO E EXPERIÊNCIA. 

 

 

Utilizando-se das ideias de Dornelas (2001, P. 37), podemos definir a palavra 

empreendedorismo ao observamos que existe a ideia de inovação e criação, essa 

definição foi citada pelo autor quando utilizou em sua obra a seguinte citação: “O 

empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de 

novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela 

exploração de novos recursos e materiais”. (JOSEPH SCHUMPETER, 1949, citado por 

DORNELAS, 2001, P. 37). Para esse mesmo autor, citado por Dornelas (2001), o 

empreendedor cria um novo negócio, mas também pode inovar um negócio já existente. 

Podemos dizer baseados nesses mesmos autores, que o termo empreendedorismo 

se intensifica no Brasil no final da década de 1990. O interesse pelo termo vem 

crescendo cada vez mais devido a preocupação com a criação de novas pequenas 

empresas e a taxa de falência ou mortalidade das mesmas e também para que grandes 

empresas consigam aumentar sua competitividade mantendo-se no mercado, e ate 

mesmo crescendo e melhorando. 

Em um grande número de casos o empreendedorismo é aplicado à criação de 

novos negócios, pois com o aumento do desemprego, as pessoas sem alternativas 

acabam se empenhando e investindo em um negócio que cresce e se desenvolve 

rapidamente dentro ao instinto empreendedor, como é citado por CHIAVENATO 

(2005): 

 
 

“O empreendedor... é a energia da economia, a alavanca de 

recursos, o impulso de talentos, a dinâmica de ideas. Mais 

ainda: ele é quem fareja as oportunidades e precisa ser muito 

rápido, aproveitando as oportunidades fortuitas, antes que 

outros aventureiros o façam”. (CHIAVENATO, 2005, P. 3) 

 

Comparando as ideias de Schumpeter e Chiavenato, vemos que o 

empreendedor é aquela pessoa que tem autoconfiança, que faz as coisas 



14 
 

 

 

acontecerem, sabendo aproveitar o melhor das oportunidades, fazendo dos riscos 

algo para seu beneficio próprio e da comunidade. 

O sucesso de um empreendimento dependerá do comportamento do 

empreendedor, dependerá das decisões tomadas, da visão de negócio e de transformar as 

situações boas e ruins em oportunidades. 

Das necessidades nasce o comportamento empreendedor e suas características. 

Principais Características do empreendedor 

 Estabelecimento de metas

 Planejamento e acompanhamento de metas

 Busca de informações

 Busca de oportunidades e iniciativas

 Persistência

 Comprometimento

 Exigência de qualidade e eficiência

 Correr riscos calculados

 Persuasão e rede de contatos

 Independência e autoconfiança

 

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA APLICANDO A METODOLOGIA CAV CICLO DA APRENDIZAGEM 

VIVENCIAL. 

 

CAV quer dizer ciclo de aprendizagem vivencial é um tipo de aprendizagem 

que ocorre a partir do momento em que um grupo cria um grau de análise através da 

atividade realizada. O termo teve origem nas pesquisas do psicólogo americano David 

Kolb (1990). 

A Aprendizagem Vivencial é a experimentação e ocorre quando uma pessoa se 

envolve numa atividade, faz uma análise crítica e consegue extrair um significado dessa 

vivência. A base vem do Ciclo de Aprendizagem de Kolb e pode ser aplicada em 

qualquer dinâmica ou atividade que envolva desenvolvimento de pessoas. A 

aprendizagem vivencial é estimulada pelo educador por meio de 5 etapas: Vivência, 

Relato, Processamento, Generalização e Aplicação, levando em consideração a 

experiência adquirida no mercado podemos concluir através da aplicação dessa 

metodologia que o educando participa efetivamente do aprendizado. 
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Figura 1 

1ª. Vivência: Nesta fase é onde acontece à atividade, é o momento onde os participantes 

vivem uma experiência com a condução do educador/instrutor. A atividade pode ser um 

jogo, uma dinâmica, um estudo de caso, ou qualquer outra que envolva os participantes 

em uma possível experimentação. 

Os cuidados do educador/instrutor nessa etapa são em garantir que se tenha teoria e 

prática (não ficar apenas em conceitos), preparar o material com antecedência e 

conduzir os alunos para que reproduzam a realidade a ser trabalhada. 

2ª. Relato: O relato é a fase em que os participantes compartilham, de maneira 

descritiva, os acontecimentos da atividade. Quais foram as percepções, os sentimentos e 

o clima de trabalho? O educador/instrutor pode pedir para que os participantes 

trabalhem com recursos que facilitam a expressão, como por exemplo carinhas de 

expressão, figuras, palavras-chave, baralho de sentimentos, cores, símbolos, etc. 

O gerenciamento do tempo nessa etapa é fundamental, para que não se torne cansativo o 

relato dado pelos envolvidos na atividade. Caso sejam duplas ou trios, cada equipe pode 

compartilhar suas percepções em 1 ou no máximo 2 minutos. 

3ª. Processamento: Este é o momento em que a presença do educador/instrutor é 

fundamental. Ele conduzirá com os participantes um diálogo embasado nas 

experiências, comportamentos, sentimentos e aprendizados que a atividade 

proporcionou. 

Essa é a fase em que o educador/instrutor faz com que o grupo avalie sua performance 

na atividade, fale sobre suas dificuldades e facilidades, falhas e acertos. Este momento 

deve ser preparado antecipadamente pelo educador/instrutor, que poderá usar um dos 

instrumentos, como: Questionários individuais ou em subgrupo; Perguntas de “alta 
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categoria” (aquelas que vão além do sim e não); Uso de recursos visuais (símbolos, 

figuras, cartazes, etc); Painel de apresentações (palco simulado, onde os representantes 

das equipes expõem as conclusões). 

Lembre-se: a aprendizagem vivencial prevê que cada pessoa passe pela experiência e 

forme seus conceitos. O educador/instrutor (conforme diz o próprio nome) não é a 

estrela. Permita que o grupo brilhe e evite incluir-se com falas, palestras ou exposição 

de suas percepções. Este é o momento onde o educador/instrutor fica à margem das 

discussões. 

4ª. Generalização: É o momento em que os participantes transferem as generalizações 

para as situações do dia-a-dia e relacionam comportamentos mais assertivos. Estimule 

as analogias, peça aos participantes que estabeleçam semelhanças e divergências do que 

ocorreu na atividade e o que ocorre no cotidiano. 

Esta fase é a mais importante, pois faz com que as pessoas entendam os motivos 

daquela atividade tão lúdica e que, aparentemente, não tinha nada a ver com o trabalho 

ou a função de cada um. 

5ª. Aplicação: Por último, fala-se da aplicação dos aprendizados onde são 

compartilhados os comportamentos a serem mudados e, principalmente, os que devem 

ser mantidos e multiplicados. É neste momento que o educador/instrutor obtém o 

comprometimento do grupo através de um instrumento formal (Plano de Metas, Plano 

de Melhorias, Plano de Mudança, Contrato de Aprendizagem, etc). 

No atual cenário, os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para os 

profissionais que estão atuando no mercado são inúmeros. Mas o planejamento, a 

organização e a capacidade de tomar decisões e delegar são fundamentais para se ter 

resultados e fazer com que os outros também o tenham. A dinâmica do mercado pede 

atualização constante e dinâmica. O aprendizado efetivo, segundo Dryden e Vos (1996), 

se dá com mais efetividade quando se leva em conta a busca pela melhor condição para 

a aprendizagem, o que pode permitir trabalhar um formato de apresentação que envolva 

todos os sentidos e traga melhores condições de “praticar” o que aprendeu. Esse é um 

dos pressupostos do treinamento experiencial ou vivencial. 

O ciclo de aprendizagem experiencial ocorre quando, a partir de determinada 

atividade, o grupo estabelece certo grau de análise através dos resultados obtidos. Desta 
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análise, extraem-se analogias para o dia-a-dia organizacional para que seja realizado um 

balanço das práticas que o grupo adota em seu cotidiano, aumentando a percepção dos 

participantes no que podem melhorar além de entender as melhores práticas que devem 

ser preservadas. 

Uma pessoa passa por uma experiência concreta, depois reflete sobre a situação 

e disso abstrai ou internaliza algum significado. Essa "bagagem" que passa a fazer parte 

dos conhecimentos, valores ou crenças dessa pessoa, pode então ser utilizada em outras 

situações, muitas vezes bastante diferentes da primeira. O ciclo é iniciado novamente. 

 
 

ANÁLISE SWOT - STRENGHTS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES E THREATS. EM 

PORTUGUÊS: FORÇAS, FRAQUEZAS, OPORTUNIDADES E AMEAÇAS). 

 

 

Albert Humphrey foi um consultor de gestão em negócios que dizia que,  

não se pode ter um bom planejamento estratégico em marketing ou em comunicação 

corporativa sem uma cautelosa análise SWOT. Identificar os ambientes interno e 

externo permite um posicionamento melhor da corporação diante das oportunidades e 

ameaças. Os pontos fortes da organização devem ser constantemente reforçados e os 

fracos, atenuados. 

 
A análise Matriz SWOT, também conhecida como FOFA ,  dentro 

da Gestão do Desempenho Empresarial, é uma das ferramentas mais 

simples e ao mesmo tempo úteis que uma empresa tem ao seu dispor 

para entender o ambiente em que está inserida e criar a base de 

informações necessárias para planejar seu futuro. 

 
O termo SWOT é o acrônimo para Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats que quando traduzimos para o português 

temos a sigla FOFA que significa Forças, Fraquezas, 

Oportunidades e Ameaças. (Albert Humprey, 2004, pg.27). 

https://www.treasy.com.br/blog/gestao-do-desempenho-empresarial-o-que-e-cpm-bpm-ou-epm
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A partir destes quatro termos podemos gerar uma matriz como esta abaixo 

 

Figura 2 - A Matriz SWOT avalia a empresa olhando para suas forças e fraquezas e também 

levando em consideração os fatores internos e externos a organização. (Chiavenato, 1999, 

pg.12). 

 
Entendendo seu conceito e o que cada quadrante, bem como a palavra que compõe seu 

nome representa: 

 

S (strengths ou forças) 

 
Como o próprio nome diz, neste quadrante devemos elencar todas as forças, as 

vantagens internas da empresa em relação a seus concorrentes. Algumas perguntas 

que podem ajudar aqui são: 

 
 Quais nossas melhores atividades e processos?

 Quais nossos melhores produtos?

 Quais nossos melhores recursos?

 Qual nossa maior vantagem competitiva?

 

W (weaknesses ou fraquezas) 

 
Aqui  temos  o   oposto.   Neste   quadrante   precisamos   levantar   quais   as   

principais desvantagens internas da empresa em relação às empresas concorrentes. De 

forma bem sincera e honesta, é preciso saber quais são as fraquezas da organização de 

prejudicam de alguma forma o negócio, fazendo perguntas como: 

 
 Nosso pessoal está devidamente capacitado?

 Nossas matérias-primas são de qualidade?

 Nossos processos são confiáveis?

 Conhecemos nossa concorrência?

 

O (opportunities ou oportunidades) 
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São as forças externas que influenciam positivamente o negócio, os aspectos com 

potencial de fazer crescer a vantagem competitiva da empresa. Por serem fatores 

externos, não temos como influenciar estes aspectos, porém é extremamente importante 

conhecer cada um deles para que sua empresa possa se preparar para aproveitar estas 

oportunidades. Algumas perguntas que podem ajudar a conhecer estes fatores são: 

 
 Alguma política pública de ampliação de crédito que possa alavancar as vendas?

 Alguma redução temporária de impostos que possa nos beneficiar?

 Algum evento esportivo ou cultural na região que possamos aproveitar?

 

T (threats ou ameaças) 

 
Por fim temos os aspectos negativos e com potencial de comprometer a vantagem 

competitiva da empresa, ou seja, o oposto das oportunidades. As ameaças devem ser 

tratadas com bastante cautela, pois podem prejudicar não apenas o planejamento 

estratégico da empresa, mas também os resultados. Aqui, as perguntas sobre o cenário 

econômico continuam valendo, mas olhando pela ótica negativa, como: 

 
 Alguma nova politica de tributação pode afetar nossa Margem de Contribuição?

 A variação cambial pode tornar inviável a importação de matérias-primas?

 Algum grande concorrente entrando em nosso mercado?

 

Ao utilizar a Matriz SWOT, temos as análises divididas em duas grandes óticas: 

 
 Análise do ambiente interno: quando fazemos a análise das Forças e 

Fraquezas, estamos falando aqui de fatores internos e gerenciáveis. Ou seja, 

uma vez que sua empresa conheça quais são suas forças, ela pode trabalhar para 

manter e tornar estes pontos mais fortes e cada dia. E conhecendo as fraquezas, 

pode tomar as ações necessárias para corrigi-las ou evita-las.

 Análise  do  ambiente  externo: já  as Oportunidades  e   Ameaças são  

fatores externos a organização e não temos como manipulá-los diretamente. 

Mas nem por isto sua empresa deve deixar de monitorar as oportunidades e 

ameaças. Uma vez que sua empresa conhece quais são as oportunidades do 

ambiente em que está inserida, pode atuar pró-ativamente para aproveitar estas 

oportunidades. E conhecendo as principais ameaças do cenário em que se 

encontra, é possível atual para minimizar os riscos e impedir que estas ameaças 

afetem os resultados da companhia.

https://www.treasy.com.br/blog/como-calcular-a-margem-de-contribuicao-de-seus-produtos
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O objetivo desta análise para Wright (2000) é permitir que a empresa se 

posicione tirando vantagens de determinadas oportunidades do ambiente e evite ou 

minimize as ameaças ambientais. Possibilita também enfatizar seus pontos fortes e 

moderar o impacto de seus pontos fracos. A comparação das informações sobre o 

ambiente com o conhecimento das capacidades da empresa permite à administração 

formular estratégias realistas para que seus objetivos sejam atingidos. 

 
CAPÍTULO 3 

 
 

ANÁLISE DO NEGÓCIO 

 
Como já contextualizado anteriormente estamos no mercado ha aproximadamente sete 

anos, necessitamos inovar para não perder mercado e também para satisfazer as 

necessidades de nossos clientes, assim abaixo apresentaremos a análise SWOT 

desenvolvida em nosso negócio: 

 

PONTOS FORTES: 

 
1. Temos um nível alto de competência. 

2. Temos habilidade competitiva. 

3. Temos experiência em culinária. 

4. Temos uma ótima reputação com os clientes. 

5. Temos aprovação total de nossos pratos. 

6. Não temos concorrentes fortes em nossa região que oferecem o serviço que 

estamos querendo implementar. 

7. Temos habilidades técnicas superiores 

8. Temos como buscar capital para investir 

 
PONTOS FRACOS 

1. Nós não temos direção estratégica clara. 

2. Nossas instalações estão obsoletas. 

3. Somos lentos na implementação das estratégias. 

4. Estamos com alguns problemas operacionais. 

5. Muitos clientes mensalistas o que impacta no nosso fluxo de caixa. 

 
OPORTUNIDADES 
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1. Há mercados ou segmentos novos de mercado para entrar. 

2. Nós podemos ampliar nossa linha de produtos/serviços para satisfazer as 

necessidades dos clientes. 

3. Nós podemos diversificar pratos de acordo com a cultura da nossa região. 

4. Não temos concorrentes nesse nicho de mercado. 

5. Já estamos adaptados às exigências regulatórias. 

6. Há grupos de clientes adicionais que podemos atingir. 

 
AMEAÇAS 

1. Vendas de produtos substitutos estão aumentando. 

2. O mercado está crescendo mais lentamente que nós esperamos. 

3. Exigências reguladoras estão se tornando onerosas. 

4. Somos vulneráveis a mudanças ou recessões nos negócios. 
 
 

O mercado é bastante amplo dado à diversidade de tipos de lanchonete (fast- 

food, natural, étnicos, etc.). Hoje o setor de alimentação fora do lar (incluindo bares, 

restaurantes e lanchonetes) representa 2,4% do PIB brasileiro, além disso, o hábito de 

alimentação fora de casa é cada vez mais crescente e já corresponde a 26% dos gastos 

dos brasileiros com alimentos, sendo ainda responsável pela geração de 6 milhões de 

empregos em todo o Brasil. 

O mercado alvo esta em busca de produtos de consumo rápido e prático, tais 

como: prato feito, refrigerantes, sucos, salgados, vitaminas, hamburguês e outros e 

também em busca de Happy Hour para retirar o estresse do dia a dia maçante. 

 
Concluímos através das análises realizadas com a ajuda da SWOT no decorrer 

do curso de educação empreendedora que ainda somos competitivos e temos todas as 

chances de inovar em nosso negócio. Temos um público disposto a pagar por isso, 

exigente, que demonstra querer um ambiente agradável, com opções diversas. 

Nossos pontos fortes são favoráveis às mudanças, o que está faltando para que 

tudo aconteça seria nossa atitude, coragem para enfrentar o desafio, investir sem medo, 

buscar esse investimento no mercado financeiro, com essa inovação conseguiríamos 

melhorar nosso faturamento e melhorar nossa margem de contribuição, agregando mais 

valor ao nosso produto em consequência melhorando nossa lucratividade. O mais 

interessante durante o curso de educação empreendedora foi aplicar toda metodologia 
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apresentada no nosso próprio negócio e preparar as estratégias necessárias para que tudo 

aconteça. 

 
Quanto a nossas fraquezas, ficou calro que estamos desprovidos de uma cozinha 

condizente com aquilo que pretendemos oferecer e esta variável depende 

exclusivamente de nossa ação, pelo fato de estarmos com um pouco de dificuldade de 

caixa vamos prorrogando nossa decisão o que não é interessante, pois corremos o risco 

de ter novos entrantes em nosso ambiente. 

 
Como a análise SWOT em seus pontos fraco e forte trabalha com variáveis 

internas que são aquelas que estão em nossas mãos e que podemos modificar, agora é 

mudar nosso comportamento e buscar a inovação. 

 
Quanto a aplicação do CAV Ciclo de aprendizagem vivencial concluímos que: 

“O aprender a aprender vem de encontro a uma realidade que vivemos hoje, que é a 

necessidade de atualização constante. Sob esse aspecto, o papel da escola não é dar só o 

conteúdo X ou Y, mas sim tornar o aluno capaz de buscar o aprendizado por conta 

própria”. Isso porque cada vez mais as oportunidades de aprimoramento não estão só 

em instituições tradicionais, como a escola. O ensino por competência, por exemplo, é 

uma realidade que elimina distâncias e potencializa o acesso à educação, mas também 

exige muito mais do aluno, que deve ser mais prativo no processo para aprendizagem 

com os colegas e os professores. 

 

CAPÍTULO FINAL 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Este trabalho procurou refletir sobre o impacto da aplicação da 

metodologia CAV – Cilco de Aprendizagem Vivencial na aprendizagem dos estudantes 

de cursos profissionalizantes, destacando a relevância de um modelo de educação 

menos tradicional, mais eficiente e eficaz à realidade do mundo do trabalho 

contemporâneo, com destaque à inovação e ao empreendedorismo. 
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Sabemos que teoria e prática se complementam, e a partir do momento que 

vivencio meu próprio negócio torno-me mais apta a ser um agente multiplicador do 

conhecimento que adquiri, buscando estimular meus alunos a se transformarem em 

empreendedores de sucesso. 

Trabalhamos em sala de aula miniempresas onde realizamos aplicabilidade 

da teoria na prática percebi pelo posicionamento dos estudantes um grande impacto da 

aplicação da metodologia em suas vidas, que foi possível pelo processo da 

aprendizagem vivencial, facilitado pelo Ciclo de Aprendizagem Vivencial (CAV), 

proposto por Kolb (1990) e implementado no decorrer dos encontros, por meio da 

realização das atividades, do relato e compartilhamento reações e sentimentos 

vivenciados e pelo processamento via análise, discussão e comparação em grupo. 

Além da contribuição à preparação dos estudantes aos desafios do mundo do 

trabalho, instigamos a identificarem oportunidades, estimulando-os a planejarem seu 

futuro por meio de atitudes empreendedoras. Essa oportunidade irá possibilitar a 

adequação necessária à implementação de uma prática voltada a uma educação 

empreendedora ainda mais eficiente e efetiva às demandas do mundo do trabalho 

contemporâneo, capaz de contribuir para à qualidade de vida, não somente a sua, mas 

sobretudo, das comunidades onde esses jovens empreendedores estejam inseridos. 

Quanto ao estudo realizado em nosso negócio concluímos que existem 

aspectos na organização que merecem intervenções no sentido de aprimorar o seu 

desempenho, dos pontos fracos destacados o que entendemos dificultar suas ações e 

devem sofrer modificações urgentes são as melhorias nas instalações que se mostram 

obsoletas, outro aspecto é melhorar os recebíveis buscando manter um capital de giro, 

pois existem clientes mensalistas e isso impacta o fluxo de caixa levando a falta de 

capital de giro para repor a matéria prima necessária para desenvolver nosso produto, 

um outro ponto que precisa ser definido de imediato é a estratégia clara, objetiva e 

definição dos pratos a serem servidos buscando a satisfação de nossa clientela. Por  

outro lado, emergiram da pesquisa pontos fortes que favorecem nossa atuação, devendo 

ser potencializados, também no sentido de tornarem-se diferenciais competitivos tais 

como experiência em culinária, ótima reputação com os clientes, alto nível de 

competência, habilidade competitiva. 

A investigação demonstra que temos visão de mercado e conhecemos muito 

bem o ambiente em que estamos inseridos, possuímos características empreendedoras 
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que elevam o nosso negócio, nos relacionamos bem com nossos clientes, somos 

carismáticos o que torna nosso ambiente agradável. 
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