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Planejar



Planejamento é um processo contínuo e dinâmico
que consiste em um conjunto de ações intencionais,
integradas, coordenadas e orientadas para tornar
realidade um objetivo futuro.

PLANEJAMENTO



“Planejar vira um meio de vida”

“Todas flores do futuro estão nas sementes de hoje” 

(provérbio Chinês)



“Planejamento Reduz Riscos”



Planejamento

Provoca modificações em 

Pessoas Tecnologia Processos



PLANEJAMENTO PESSOAS
Planejar a contratação e a capacitação dos 

colaboradores

- A contratação das pessoas deve estar alinhada com a
visão e missão da empresa;

- Quem atende seus clientes na maioria das vezes são
seus colaboradores

- O colaborador capacitado gera riqueza para seu
negócio e reduz processos judiciais.



“ As pessoas 
são pessoas, 
porque se as 
pessoas não 

fossem pessoas 
não fariam o 

que as pessoas 
fazem com as 

pessoas ”



PLANEJAMENTO TECNOLOGIA











1º Mapeie os processos atuais e 
construa fluxos de trabalho

2º Adquira a tecnologia necessária 
para a melhoria de processos

3º Flexibilize atividades para 
melhorar os processos

4º Prepare sua equipe para 
o uso de novos processos

5º Monitore os resultados

PLANEJAMENTO
SISTEMA



1.500,00

6.000,00

10.000,00



“Uma ação planejada não é uma ação 
improvisada; uma ação improvisada é 

uma ação não planejada”













Definição 
do 

Negócio

"Não me ofereça coisas.
Não me ofereça sapatos.
Ofereça-me a comodidade para meus pés e o prazer de 
caminhar.
Não me ofereça casa.
Ofereça-me segurança, conforto e um lugar que prime pela 
limpeza e felicidade.
Não me ofereça livros.
Ofereça-me horas de prazer e o benefício do conhecimento.
Não me ofereça discos.
Ofereça-me lazer e a sonoridade da música.
Não me ofereça ferramentas.
Ofereça-me o benefício e o prazer de fazer coisas bonitas.
Não me ofereça móveis.
Ofereça-me conforto e tranquilidade de um ambiente 
aconchegante.
Não me ofereça coisas.
Ofereça-me ideias, emoções, ambiência, sentimentos e 
benefícios.
Por favor, não me ofereça coisas."
Autor desconhecido





Empreender



“O empreendedor é aquele que 
percebe uma oportunidade e 
cria meios para persegui-la”.

Dr. José Dornelas



Nascemos com características 
empreendedoras ou podemos 

adquirir no ambiente que 
vivemos



O atual mundo dos 
negócios . . .



Concorrência Globalizada



Produtos e 
Preços cada 

vez mais 
Iguais



Clientes bem informados





O 
que 

fazer





-15%



Ou vc pega...



Ou ela te pega.



Identificar e 
avaliar a 

oportunidade

Desenvolver o 
plano de 
negócio

Determinar e 
captar 

recursos 
necessários

Gerenciar o 
negócio

O processo empreendedor

Dr. José Dornelas



Características do Empreendedor



Educação 
empreendedora



Reforma Previdência, Reforma 
Trabalhista e Terceirização



Inovar



“A Inovação é a exploração bem sucedida 
de novas ideias”– InnovationUnit,Reino Unido, 2004 

“Inovação: uma forma diferente de realizar 
melhor algo já conhecido” - Profº Silvio Aparecido dos 
Santos da FEA / USP. 

O que vou fazer amanhã para obter 
melhores resultados do que hoje?



Inovação é transformar conhecimento e 
dinheiro



Inovações científicas e 
tecnológicas 

Inovação – observação da 
necessidade





Como ser inovador e 
empreendedor?

• Estudar muito  (autodidata – empoderar    
mestrado)

• Trabalhar com foco em resultados

• Viajar sempre e observar as oportunidades

• Apaixonar por desafios (jogue a vaquinha
no precipício)

Prof. Victor de Oliveira



Reflexões Finais



Obrigado!


