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RESUMO 

 

 
O empreendedorismo busca visualizar oportunidades de sucesso a partir de ideias 

inovadoras, o crescimento da competividade no mundo dos negócios faz com que o 

empresário empreendedor obtenha mais sucesso em suas empresas, pois aplica estratégias 

de planeamento e metas bem estabelecidas para se destacar junto ao mercado. Teve sua 

origem no Brasil na década de 90 através de entidades que tem como objetivo principal o 

crescimento de micro e pequenas empresas. O objetivo geral desta pesquisa consiste em 

analisar a importância do empreendedorismo junto ao mercado, este como ferramenta de 

inovação e crescimento, para o desenvolvimento de uma proposta de intervenção 

empreendedora inovadora para uma empresa de Informática nominada Mobile House 

Teleinformática, localizada na cidade de Pato Branco-PR. O empreendimento estudado, por 

abrange duas das áreas que mais crescem atualmente, Informática e Telefonia, com as 

entrevistas e estudos de caso possibilitou apontar como uma das fraquezas da empresa 

sendo a falta de um plano de negócio estruturado. A busca por aperfeiçoamento das novas 

tecnologias é evidente para o ramo em que a empresa se encontra, sendo uma 

oportunidade, um nicho de mercado, devido ambas serem essenciais tanto para empresas 

como para a sociedade em geral. Conclui–se, que através do pensamento empreendedor de 

seus proprietários, que a empresa possui características inovadoras e esta utiliza o 

empreendedorismo para alcançar seus objetivos, riscos estes que são baseados em um 

planejamento, estudo do mercado e dos concorrentes. Sendo assim o empreendedorismo 

orienta para a tomada de decisões possibilitando o crescimento e sucesso da empresa. 

 
Palavras-chave: Empreendedorismo, Estratégia de negócios, inovação. 
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Introdução 

 

 
O empreendedorismo busca visualizar oportunidades de sucesso a partir de ideias 

inovadoras, o crescimento da competividade no mundo dos negócios faz com que o 

empresário empreendedor obtenha mais sucesso em suas empresas, pois aplica estratégias 

de planeamento e metas bem estabelecidas para se destacar junto ao mercado. 

De acordo com Sebrae (2007) empreendedores são vistos hoje como organizadores 

que assumem os riscos necessários para uma economia e um crescimento produtivo para as 

empresas, estimulando a geração de empregos nas mais diversas áreas de atuação. 

Empreendedorismo significa, segundo Dornelas (2003) mudar a situação atual, 

buscando inovações em novas oportunidades de negócios, tendo como foco principal a 

criação de valores junto as empresas, o empreendedor desempenha importante papel junto a 

empresa, em todos seus setores, pois suas ações têm repercussão pois a metas e o 

planejamento apontam sempre para o todo, objetivando o crescimento completo da empresa. 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar a importância do 

empreendedorismo junto ao mercado, este como ferramenta de inovação e crescimento, 

para o desenvolvimento de uma proposta de intervenção empreendedora inovadora para 

uma empresa de Informática nominada Mobile House Teleinformática, localizada na cidade 

de Pato Branco-PR. 

Baseando-se nos fundamentos do empreendedorismo e como as ferramentas de 

planejamento, sua vantagem junto as empresas foi levantada a questão de como elaborar 

uma proposta inovadora para a empresa Mobile House Teleinformática? A Hipótese aborda o 

empreendedorismo como ferramenta primordial para o crescimento e desenvolvimento das 

estratégias para o sucesso da empresa. 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: 
 

No capítulo I – foram abordados conceitos teóricos sobre empreendedorismo, origem do 

empreendedorismo, o empreendedorismo no brasil, características dos empreendedores e 

estratégias de negócios. 
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Capítulo II – descreve a a empresa Mobile House Teleinformática, histórico, setores, 

objetivos, marketing e equipamentos utilizados na prestação de serviços. 

Capítulo III – proposta de intervenção empreendedora inovadora, para buscar uma resposta 

clara e objetiva para tal questionamento foi realizada uma pesquisa junto a empresa em 

questão cujos métodos e técnicas estão descritos neste capítulo. 
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Capítulo 1 
 
 
 

1. Conceitos De Empreendedorismo 

 
 

Nos dias de hoje, todo empreendedor deve estar atualizado as mudanças do mundo 

dos negócios, pois o mesmo está cada vez mais competitivo e se atualizando diariamente. 

Assim utilizar do empreendedorismo como base para pôr em prática técnicas, conseguir 

competir com concorrentes e buscar a satisfação das necessidades dos clientes é de suma 

importância para o sucesso no negócio, procurando sempre enfrentar tais desafios de forma 

coerente e inovadora. Para Leite (2000), empreendedorismo é a união de pessoas e 

organizações, implementando ideias de forma criativa transformando um desejo mútuo em 

realidade, mesmo passando por um certo risco. 

Empreendedor é o indivíduo que possui a iniciativa de promover o empreendimento 

seguindo um comportamento criativo e inovador, conciliando o que gosta de fazer com a 

geração de resultados através de dedicação, otimismo e transformação de contextos. O 

empreendedor deve identificar ideias e oportunidades, focando suas atitudes 

empreendedoras tanto nas empresas como nas pessoas envolvidas no projeto, tais atitudes 

serão fundamentais para um resultado positivo ou negativo. (MENEZES, 2003). 

Segundo cita Longenecker, et al, (2004, p.9). “Um estereótipo comum do 

empreendedor enfatiza características como uma enorme necessidade de realização, uma 

disposição para assumir riscos moderados e uma forte autoconfiança”. 

Várias características devem fazer parte do perfil de um empreendedor, destacando 

inciativa, autoconfiança, saber calcular e minimizar riscos e gostar do que faz. 

 
1.1 Origem Do Empreendedorismo 

 
 

Desde os primórdios na evolução humana, podemos afirmar que o homem primitivo 

utilizava de atitudes empreendedoras à medida que necessário, para sobreviver, inovando na 

construção de diversas ferramentas para agilizar a caça de animais. 
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Segundo Dolabela (2008), desde a primeira ação humana inovadora o 

empreendedorismo já fazia parte do cotidiano da raça humana, tendo como objetivo a melhor 

relação entre os homens e com a natureza. “Os indivíduos são atraídos para o 

empreendimento por inúmeros incentivos prazerosos ou recompensas”. (LONGENECKER; 

MOORE; PETTY, 2004, p.6). (figura 1) 

 
 
 

 

Compensações de um 

empreendimento 

 
 
 
 
 

Lucro 

Libertação dos limites de 

pagamento padronizado 

para trabalho padronizado 

 

Independência 

Libertação da supervisão e 

regras de organizações 

burocráticas 

 

Estilo de vida prazeroso 

Libertação da supervisão e 

regras da rotinae 

empregos não- 

desafiadores 

 

Figura 1: Incentivos para empreender 

Fonte: Longenecker; Moore; Petty, 2004, p. 7. 

 

A palavra empreendedor foi usada pela primeira vez em 1725 por Richard Cantillon, 

um economista irlandês para designar o indivíduo que assumia riscos, tal palavra é derivada 

da palavra francesa entrepeneur que significa “aquele que está entre” ou “intermediário”. 

 
Empreendedorismo é o processo de criar algo novo com valor, 

dedicando o tempo e o esforço necessários, assumindo os riscos 

financeiros, psíquicos e sociais correspondentes e recebendo as 

consequentes recompensas da satisfação e independência 

econômica e pessoal. (SEBRAE, 2007, p. 15). 

 

Segundo Hitt; Ireland; Hoskisson (2008), o princípio do empreendedorismo seria 

identificar e explorar as oportunidades empreendedoras da melhora forma, oportunidades 

essas que outros indivíduos não identificam ou não reconhecem seu potencial comercial. 
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No processo do empreendedorismo o resultado, produtos e métodos de produção já 

existentes são substituídos por algo novo, sempre procurando atender as necessidades do 

mercado de uma forma que qualquer crise seja enfrentada explorando oportunidades e 

situações adversas com inovação e criatividade. 

“O termo empreendedorismo aponta para a execução de planos ou impulsos para a 

realização de um negócio ou para a introdução de uma inovação de gestão numa 

organização já estruturada”. (CAMARGO; FARAH, 2010, p.22). 

Dornelas (2008), cita que o empreendedorismo é a transformação de ideias em 

oportunidades, através da interação entre pessoas e processos. Possibilitando a criação de 

inovações em diversas áreas, promovendo ao empreendedor a possibilidades de uma 

realização pessoal. (SEBRAE 2008). 

Segundo SEBRAE, (2007,p.2) “Atualmente os empreendedores são reconhecidos 

como componentes essenciais para mobilizar capital, agregar valor aos recursos naturais, 

produzir bens e administrar os meios para administrar o comércio”. Sendo assim o papel do 

empreendedor dentro das organizações passa a ter mais destaque, através de um trabalho 

eficiente juntamente com a inserção de novas possibilidades de trabalhos proporcionando 

novas posturas de trabalho, trazendo maior rendimento tanto de produção quanto financeira 

para as empresa. 

Ser empreendedor segundo Leite (2002), é a ter a capacidade de iniciativa, conceber 

ideias originais que e lhe tragam possibilidades de oportunidades de negócios, ter a 

motivação de criar e pensar e modificar ideias, percebendo mudanças como oportunidades. 

 
 
 

1.2 O Empreendedorismo no Brasil 

 
 

Com o surgimento de entidades na década de 1990, com o Sebrae (Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e Softex (Sociedade Brasileira para Exportação de 

Software), começou a ser formado o movimento do empreendedorismo do Brasil, com 

grandes dificuldades para os empreendedores pois não existiam muitas informações sobre 

como e qual seria o papel do empreendedor dentro das empesas, mais a partir da criação 

destes órgãos e fundações estaduais e federais de incentivo a pesquisa, possibilitou a 
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inserção de novos cursos e programas sobre empreendedorismo, junto as escolas de 

negócios e universidades. (DORNELAS, 2001). 

Através de programas de capacitação para empreendedores, como por exemplo, o 

programa Brasil Empreendedor, do governo federal, tendo como seu objetivo inicial o de 

estimular o desenvolvimento das MPE (Micro e Pequenas Empresas). Segundo Dornelas 

(2001), os agentes responsáveis pela implementação deste programa foram os bancos do 

Brasil, do Nordeste, da Amazônia e Caixa Econômica Federal, proporcionado através das 

capacitações elevarem o nível empresarial possibilitando um aumento de oferta de 

empregos. 

Grandes empreendedores se destacaram no Brasil, trazendo riquezas ao país, dentre 

eles pode-se destacar Irineu Evangelista de Sousa, o Barão de Mauá, responsável 

inicialmente pela fabricação de caldeiras a vapor para engenhos de cana de açúcar, além de 

diversos outros empreendimentos. (ALFREDO, 2009). 

A legalização de micro e pequenas empresas, é um grande desafio para o governo e 

para isso buscou-se diminuir impostos e oferecer maiores garantias para empresários em 

diversas área de atuação, pois é de extrema importância o suporte para que estas empresas 

cresçam e consigam oferecer oportunidades de trabalho para a população em geral (COSTA, 

2009). 

 
1.3 Características dos Empreendedores 

 
 

O termo empreendedor, é usado no dia-a-dia como sinônimo do termo empresário, 

mais existem diferenças relativas entre os dois termos, nem todo empreendedor é ou será 

um empresário, mais seria primordial que todos empresário fosse um empreendedor. 

Pode-se definir que o empreendedor tem a capacidade de analisar e observar os 

objetivos com clareza, traçando planos e identificando novas oportunidades, já empresários 

são mais conservadores, limitando apenas em administrar sua empresa, muitas vezes 

resistindo a novas ideias e inovações. (DORNELAS, 2005). 

Para que uma empresa tenha maior sucesso em seus negócios é de suma 

importância que o empresário tenha a personalidade empreendedora, pois em momentos de 

crise ou mudanças o empreendedor não terá dificuldade em executar as mudanças 
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necessárias para alcançar seu objetivo final, pois o mesmo conta com a criatividade e 

capacidade de identificar oportunidade, em épocas de instabilidade. 

Segundo o SEBRAE (2007), pode-se identificar um empreendedor através de 

algumas características como: pessoas que tenham iniciativa, agindo de forma espontânea, 

aquelas que reconhecem oportunidades de bons negócios, que são persistentes, que 

buscam a todo instante por informações, com isso trazendo a qualidade no trabalho a ser 

desenvolvido, ser eficiente, ser autoconfiante, e ter poder de persuasão, utilizando–se de 

técnicas de influencias e com isso convencer e influencias os que estão a sua volta, ser 

comprometido com o pessoal do trabalho, monitorar e ter assertividade na solução de 

problemas, reconhecer que tem limitações, ter a capacidade de analisar e tomar decisões 

rápidas para soluções de problemas e não ter medo de empreender, de fazer mudanças 

significativas para alcançar seus objetivos. 

A essência do empreendedor é de uma pessoa que tem a capacidade de idealizar um 

sonho e trabalhar para que este seja realizado a melhor maneira possível, identificando e 

implementando sua ideia como negócio. (MAXIMIANO, 2006). 

Segundo Drucker (1986) o empreendedor é capaz de demostrar comportamento 

inovador, identificando oportunidades de negócios, a partir de definir metas e riscos 

calculados, buscando novas informações, sendo este comprometido, persuasivo e realizando 

um planejamento de suas ações, buscando melhor satisfação de seus clientes. 

Segundo Tranjan (2010), pode-se definir sete perfis para empreendedores, para que 

com isso seja possível a identificação as motivações e razões que levaram o empreendedor 

tomar algumas decisões. 

a) O Guerreiro: este pode ser identificado como uma pessoa extremamente 

aplicada, sendo seu maior objetivo ganhar a batalha, não medindo esforços, para 

alcançar seus objetivos. 

b) O Jogador: para este perfil o importante é sempre ganhar, simplesmente 

competir não basta, busca sempre os melhores colaboradores, não importando os 

métodos para que seus objetivos sejam alcançados, em suma para eles todos os 

concorrentes são rivais e estes devem ser destruídos custe o que custar. 

c) O Curioso: este não vê o mercado como uma ameaça ao seu empreendimento, 

mais o observa como um lugar a ser desbravado, busca sempre o conhecimento 
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independente de sua área de atuação, buscando sempre oportunidades, não pensa 

em disputas mais em descobertas. 

d) O Perito: Este utiliza seu conhecimento como papel primordial para a solução 

dos problemas, valorizando o aprendizado quanto o conhecimento no ambiente de 

trabalho. 

e) O Artista: este prioriza a auto expressão, vê o mercado como uma tela em 

branco, onde existem muitas oportunidades de negócios, para o Artista o cliente deve 

ser conquistado todos os dias, não se importa com a concorrência, pois analisa seu 

empreendimento como único em seu setor. 

f) O solidário: Para este perfil o empreendedor coloca a ética e a integridade 

acima de tudo, fazendo um bom trabalho, ganhando dinheiro mais não passando por 

cima dos concorrentes, intende que todos tem seu lugar no mercado, valoriza a 

relação de transparência entre seus cliente, investidores e fornecedores. 

g) O Cultivador: para este perfil o importante é fazer a diferença deixando seu 

legado, sempre trabalha para unir os seres humanos, buscando um mundo melhor, 

nunca coloca o lucro em primeiro lugar. 

Para cada perfil apresentado, pode-se analisar algumas características são muito 

parecidas, como o jogador e o guerreiro, que buscam sempre ganhar, gerando ambientes de 

trabalhos como muita competição, aumentando a possibilidade de acidentes, fazendo os 

seus colaboradores trabalharem sempre num alto nível de stress. Já para o curioso, o artista 

e o perito, estes observam o mundo de forma diferente, enxergam oportunidades nos mais 

diversos lugares. Para os empreendedores solidários e os cultivadores, existe outra relação 

com o mercado, estes pensam sempre em somar e não dividir, buscam com inciativa criar 

um lugar melhor para a humanidade. 

Pode-se observar que cada perfil determina um tipo de abordagem ao mercado de 

negócios e de como uma empresa se molda a este mercado, e cabe a cada empreendedor 

analisar como quer que seu empreendimento se organize, quais suas estratégias e estilos de 

liderança em momentos de crises e mudanças. 

 
1.4 Estratégias de Negócios 



PUC 
RIO 

 

 
 

Pode-se definido como conceito de estratégia um conjunto de ações, que deve ser 

entendida pelas pessoas para orientar as decisões dentro de uma organização, estas sempre 

estiveram relacionadas as ciências militares, através das estratégias exércitos em guerras 

obtiveram sucesso. (CAVAGNOLI, 2010), 

As utilizações de estratégias bem definidas buscam ter vantagens sobre a 

concorrência, identificando oportunidades e falhas dentro dos empreendimentos. O papel do 

empreendedor é criar diversas estratégias caso a primeira que foi implementada não tenha o 

sucesso desejado, isso ocorre através da capacidade criativa de um empreendedor, pois o 

mesmo leva em conta os concorrentes, comportamentos do mercado, buscando estratégias 

para solucionar problemas encontrados no decorrer de todo o processo, para a obtenção do 

sucesso da empresa. 

Os Planos de negócios são documentos que fazem parte das estratégias e 

planejamento elaborados para suprir as necessidades do negócio. 

Segundo Longenecker, et.al, (2004) o plano de negócio é o primeiro passo para a 

criação de um empreendimento, o empreendedor inicia o processo de criação a partir de uma 

ideia metal e a segunda de forma mais concreta através de um plano de negócio. A figura 

02 apresenta um esquema de plano de negócios. 

 
 
 

 
Figura 2: Usuários de um plano de negócios 

Fonte: Longenecker, et.al. 2004. p. 163 

Empreendedores influenciam o desenvolvimento econômico do pais, sendo de suma 

importância para as organizações, pois estes conseguem avaliar as necessidades das 

empresas em que trabalham e buscam soluções rápidas para os problemas encontrados, 

Plano de negócios do novo empreendimento 

 
Gerenciamento do novo negócio (uso interno) 

Investidores 

Fornecedores 

 
Clientes 
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adotando novas posturas fazendo com que as empresas sejam um centro espontâneo 

criativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulo 2 

 

 
2. Histórico da empresa Mobile House Teleinformática 
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A empresa Mobile House Teleinformática foi constituída em 23 de fevereiro de 2013, na 

cidade de Pato Branco, Paraná. Sua sede física, está localizada na rua Tapajós 460, Centro, 

estrutura essa onde são atendidos todos os clientes. Observa-se na figura 03 a fachada 

principal da empesa. 

 
 
 

 

Figura 3: Fachada criada no início da empresa 

 
 

A ideia por parte de um dos proprietários de empreender surgiu devido a sua carreira 

profissional se desenvolver ramo de informática a mais de 20 anos, passando por várias 

empresas e também por vários setores, adquirindo assim um conhecimento tanto técnico 

como comercial no setor de informática. 

Outro motivo que o levou a empreender foi a demanda de serviços, nos dias de hoje, 

novas tecnologias foram criadas e assim possuímos muitos equipamentos para nos auxiliar 

tanto no trabalho como em nossa vida cotidiana. Celulares, tablets, notebooks, são um 

exemplo da quantidade de produtos disponibilizados pelo mercado para nosso comodismo e 
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devido à grande utilização dos mesmos é criada a demanda de conserto e manutenção de 

tais equipamentos. 

O setor administrativo é de responsabilidade de um dos proprietários, além disso sendo 

também é responsável pelo setor financeiro e todos os demais atos que forem necessários 

para a representação da empresa, como por exemplo, assinar cheques e contratos, saques e 

contratação de funcionários e de créditos em geral. 

Cabe ao outro sócio a responsabilidade da parte comercial e também a parte técnica, 

da parte comercial, devido a necessidade dos clientes receberem por muitas vezes 

consultorias da empresa para análise de aplicações de equipamentos em suas próprias 

empresas, da parte técnico o mesmo fica responsável pela realização de cursos para 

repassar o conhecimento técnico para os funcionários da empresa e também gerenciar o 

laboratório técnico onde são consertados os equipamentos dos clientes. 

O quadro de funcionários conta com colaboradores, onde todos possuem vínculo 

empregatício com a empresa, que auxiliam na assistência técnica dos equipamentos levados 

pelos clientes a empresa. 

Tais colaboradores são técnicos em informática e eletrônica, sendo em sua maioria 

treinados pelo próprio Sr. Marco André devido a falta de mão de obra qualificada na região 

em que se situa a empresa, todos possuindo assim qualidade e experiencia no ramo. 

O proprietário da empresa e seus colaboradores tem como objetivo prestar serviços 

com qualidade e inovação, buscando sempre se atualizar perante as novas tecnologias 

criadas onde as mesmas atualmente estão se renovando em um período curto de tempo, 

priorizando o atendimento de qualidade e a satisfação dos clientes, buscando também ser 

referência em sua área de atuação na região onde atua, com isso, até mesmo a expansão da 

empresa. 

A empresa Mobile House Teleinformática é uma empresa prestadora de serviços e 

fornecedora de equipamentos que está há mais de 4 anos no mercado se destacando no 

atendimento de equipamentos portáteis, tablets, celulares, gps, notebooks, entre outros. Na 

figura 4, mostra o banner de divulgação da empesa, apontando alguns dos serviços 

prestados. 
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Figura 4: Banner de divulgação 

 
 

Alguns dos serviços disponibilizados pela empresa: 

a) Assistência técnica; 

 
b) Venda de equipamento e suprimentos; 

 
c) Consultoria e Assessoria em Informática; 

 
d) Atualização e desbloqueio de software; 

 
e) Recolhimento de lixo eletrônico. 

 
 

Com o intuito de preservar o meio ambiente, a empresa dispõe aos clientes e a 

comunidade em geral o serviço de recolhimento de lixo eletrônico e seu descarte correto, já 

que a mesma, por comercializar equipamentos eletrônicos, acaba ajudando a inserir no 

mercado tais resíduos. (Figura 5) 
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Figura 5: Recolhimento de lixo eletrônico 

 

 
A empresa Mobile House Teleinformática possui equipamentos de última geração, 

possibilitando assim uma chance maior de reparo nos aparelhos encaminhados pelos 

clientes. (Figura 6 e 7) 

 
 

Figura 6: Equipamentos utilizados pela assistência técnica 

 

 
Segue alguns equipamentos utilizados pela assistência técnica: 
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a) Estação de ressolda BGA; 

 
b) Máquina separadora de LCD/TOUCH; 

 
c) Estação de retrabalho SMD; 

 
d) Fonte de alimentação assimétrica; 

 
 

Os equipamentos de remoção de LCD/TOUCH auxiliam que os técnicos consigam 

consertar a peça original do cliente, mantendo a mesma peça e não havendo necessidade de 

substituição da peça completa, barateando o serviço para o cliente e consequentemente 

aumentando os orçamentos repassados. 

A empresa Mobile House Teleinformática realiza a divulgação de seus serviços e 

produtos através de publicidade veiculada em rádios da cidade, que o qual abrange toda a 

região, e através de flyers de divulgação. (figura 7). 

Figura 7: Folder para divulgação. 

 

 
Utiliza-se também da distribuição de cartões de visitas entregues aos clientes que tem 

interesse em nossos serviços. 

Outra forma de divulgação que a empresa se utiliza para divulgar sua marca seria nos 

meios digitais, site da empresa, mídias digitais (Facebook, Instagram) meios estes que 

auxiliam além da divulgação também na comunicação da empresa com o cliente. 
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Capítulo 3 

 
 

 
3. Proposta de Intervenção Empreendedora Inovadora 

 

Para a proposta de intervenção empreendedora como estratégia de negócio para 

empresa Mobile House Informática localizada na cidade de Pato Branco-PR, foi realizada 

uma pesquisa de campo, objetivando maior compreensão sobre a situação atual da empresa 

e assim possibilitando traçar metas e um planejamento adequado, mostrando a importância 

do empreendedorismo para a estratégia deste negócio. 

A empresa tem como objetivo a prestação de serviços na área de informática e venda de 

produtos, ou seja, presta serviços de qualidade e inovação aos clientes, buscando ser 

referência em sua região. 

A metodologia utilizada para a pesquisa foram: 
 

a) Estudo de caso estruturado, onde forma analisados os aspectos voltados ao 

empreendedorismo; 

b) Observação sistemática: observados e analisados os procedimentos aplicados no 

processo de prestação de serviços e venda da empresa; 

c) Entrevista com os proprietários: foram observados os dados e a evolução histórica do 

empreendedorismo na empresa, como suporte para desenvolvimento do estudo de 

caso. 

Observou-se com o estudo de caso as observações e as entrevistas que os 

proprietários tem um espírito empreendedor fazendo com que a empresa obtivesse um 

crescimento e reconhecimento por parte de clientes e concorrentes. Observa-se ainda que o 

empreendedorismo está relacionado a práticas pró-ativas e inovadoras que fazem com que a 

empresa se destaque no seguimento de mercado a que pertence, procurando novas 

oportunidades com inovação, criatividade e ousadia. 

Através de sua persistência, os empresários empreendedores não desistiram nas 

primeiras dificuldades encontradas, realizam acompanhamento diariamente sobre o mercado 
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e sobre o surgimento de novas tecnologias, demonstrando assim suas características 

empreendedoras. 

Para a empresa o empreendedorismo pode ser visto com uma ferramenta primordial 

para uma estratégia de negócios, pode pode-se observar benefícios como maior agilidade na 

tomada de decisões e no aprimoramento tecnológico, que é fundamental em uma área em 

que as inovações tecnológicas são de extrema importância na visualização de oportunidades 

e no fechamento de contratos, a mesma assume riscos calculados, pois o empreendedor 

investe em equipamentos caros com o suporte de um planejamento e a certeza de que seu 

investimento terá retorno, pois já estudou o mercado e os concorrentes e visualizou esta 

necessidade e antecipação da visualização da viabilização financeira de um determinado 

investimento. 

A proposta para a intervenção para empresa Mobile House Informática, inicia-se com 

um plano de negócios, objetivando retratar os serviços prestados, agindo de forma 

estratégica e planejada para alcançar os objetivos principais da empresa. 

O plano de negócios é um documento usado para descrever um 

empreendimento e o modelo de negócios que sustenta a empresa. Sua 

elaboração envolve um processo de aprendizagem e autoconhecimento, e 

ainda, permite ao empreendedor situar-se no seu ambiente de negócios. 

(DORNELAS, 2008, p.84). 

 

Ainda segundo Dornelas (2008), busca-se priorizar as particularidades da empresa em 

questão sendo elaborado o plano de negócios a partir da seguinte estrutura: resumo 

executivo; descrição geral da empresa; plano de serviço e produtos; plano de marketing; 

plano gerencial; plano operacional; plano de recursos humanos e plano financeiro. 

Será adotado um plano de negócio pois contatou-se através de pesquisa realizada na 

empresa que a mesma não possui um plano estruturado, e como relatado anteriormente um 

bom plano de negócio aumenta a chances de sucesso da mesma. 

O planejamento da empresa é realizado de forma informal utilizando alguns métodos 

de planejamento mais apenas para conferencia e controle das atividades realizadas, não 

conseguindo de forma clara atingir os objetivos idealizados pelos proprietários. 
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A atuação de um empreendedor junto a empresa é de suma importância, sua visão 

real da situação em que a empresa se encontra, o planejamento de riscos e buscando traças 

metas para atingir todos dos objetivos propostos. 

Para a proposta de intervenção buscou-se traçar metas concretas para alavancar a 

empresa junto ao mercado que ela se encontra através de incialmente um Plano de Negócios 

com uma estrutura padronizada, auxiliando o empreendedor na tomada de decisões 

estratégicas, aumentando as oportunidades no mercado e posteriormente o incremento de 

ações de marketing para que possa aumentar sua visibilidade diante do mercado, 

possibilitando que a mesma seja conhecida por mais pessoas da cidade e da região. 

A postura a empresa é empreendedora pois os proprietários tem um comportamento 

criativo e inovador, pois observa-se o entusiasmo, dedicação e os investimentos em 

equipamentos realizados pela mesma, com a aplicação da proposta de intervenção com 

base nos pressupostos teóricos desenvolvidos neste trabalho possibilitará um novo 

pensamento e orientando os proprietários na tomada de decisão para seu negócio tenha 

sucesso. A tabela 1 mostra um modelo resumido do plano de negócios da empresa. 

 
INFORMAÇÃO GERAL 

 

Nome da Empresa 
 
Mobile House Teleinformática 

Detalhes de Endereço e 

Contato 

Rua Tapajós 460 Sala A 

atendimento@mobilehouseinfo.com.br 

DETALHES DO NEGÓCIO 

Data de Criação da 

Empresa e Status Legal 

da Empresa 

27/03/2013 Simples Nacional 

Nome & Função de 

Fundadores 

Nome: Sócio 01 Função: Gerente Suporte 

Nome: Sócio 02 Função: Financeiro 

mailto:atendimento@mobilehouseinfo.com.br
mailto:atendimento@mobilehouseinfo.com.br
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Acionistas Correntes Sócio 01 – 51 % 

Sócio 02 – 49 % 

No. de Empregados (incl. 

os fundadores) 

5 colaboradores 

Estrutura Organizacional  
 

Gerente de Suporte Financeiro 

 
 
 
 
 

Técnico 01 Técnico 02 Técnico 03 

Tabela de Conteúdos 

1 - Resumo executivo 

2- A Empresa disponibilizara profissionais qualificados e produtos de alta qualidade aos 

clientes. 

Um resumo conciso das vantagens competitivas oferecidas pelos principais produtos e 

serviços 

3 - Com o aumento da comercialização de dispositivos portáteis (celular, tablets e  

notebooks) a empresa atenderá todos os clientes que possuírem tias dispositivos. 

4 -Utilizando de mídias tanto digitais como impressas, a empresa divulgará seus serviços 

e produtos para atrair clientes. 

5 -Será necessário um empréstimo de R$ 50.000,00 para aquisição de equipamentos e 

ferramentas, também será utilizado para pagamento de aluguel e salário dos funcionários 

durante 12 meses, até a empresa se estabilizar e criar uma carta de clientes. 

6 - Estimativa de ganho bruto mensal de até R$ 19.000,00 no primeiro ano e depois de 2 
anos o valor será R$ 25.000,00. 

Tabela 01: Modelo Resumido do Plano de Negócios da Empresa Mobile House Teleinformática. 
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Conclusão 

 

O sucesso ou o fracasso de uma empresa está diretamente ligado a compreender o 

mercado em que atua, o empreendedorismo é a ferramenta mais importante para que um 

empreendimento obtenha sucesso, para isso o empresário deve ser empreendedor. 

Empreendimento estudado foi uma Loja de Teleinformática, por abranger duas das 

áreas que mais crescem atualmente, Informática e Telefonia, podendo-se dizer que tais 

áreas se completam, pois, suas tecnologias são muito parecidas, mesmo sabendo que tais 

tecnologias estão em constante inovação. 

Pontos positivos e negativos foram abordados junto aos proprietários para conseguir 

traçar o plano de negócio, dentre estes pode-se apontar como uma das fraquezas da 

empresa estudada é a falta de um plano de negócio estruturado, com objetivos claros para 

obtenção de sucesso da mesma. 

A busca por aperfeiçoamento das novas tecnologias é evidente para o ramo em que a 

empresa se encontra, sendo uma oportunidade, um nicho de mercado, devido ambas serem 

essenciais tanto para empresas como para a sociedade em geral. 

A empresa disponibiliza aos seus clientes toda a linha de equipamentos e acessórios 

para ambas as áreas, assistência técnica especializada, tanto na parte de Hardware como na 

de Software, abrangendo assim o máximo possível todos os nichos deste mercado. 

Conclui–se, que através do pensamento empreendedor de seus proprietários, que a 

empresa possui características inovadoras e esta utiliza o empreendedorismo para alcançar 

seus objetivos, riscos estes que são baseados em um planejamento, estudo do mercado e 

dos concorrentes. Sendo assim o empreendedorismo orienta para a tomada de decisões 

possibilitando o crescimento e sucesso da empresa. 
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