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A rapidez com que ocorrem as mudanças no mundo dos negócios leva 

uma empresa a pensar em sua sobrevivência e manutenção, dessa 

maneira, surgem conceitos primordiais de gestão, planejamento e 

empreendedorismo. Como o ato de empreender torna--se a cada dia 

mais complexo, para o alcance do sucesso é necessário inovar diante 

da concorrência para se ter diferencial competitivo. Diante deste 

cenário surge o plano de negócios, que busca a diminuição dos erros e 

a otimização das potencialidades e chances oferecidas. Nesse sentido, 

esse artigo objetiva apresentar as etapas de um plano de negócios e 

examinar as vantagens trazidas pelo mesmo para uma empresa do 

setor de hortifruti, para isso, utilizou-se da metodologia de estudo de 

caso com uma pesquisa qualitativa do problema, relacionada à revisão 

bibliográfica dos conceitos, entrevistas e observações. Propôs-se, 

então, um melhor controle e planejamento da produção através de um 

estudo de demanda, foco na qualidade dos produtos, investimento em 

tecnologia, publicidade e propaganda para maior destaque frente à 

concorrência e, além disso, mudança de layout para atrair mais 

clientes e melhorar o ambiente de trabalho dos colaboradores.  

 

Palavras-chaves: Plano de negócio, hortifruti, planejamento, 

empreendedorismo  
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1. Introdução 

Mudanças no ambiente de negócios e a velocidade com que ocorrem têm levado empresas a 

enfrentarem desafios constantes por melhorias em suas atividades de trabalho e 

competitividade. Diante deste cenário surgem conceitos de gestão e planejamento, fatores 

fundamentais para a sobrevivência e manutenção de uma organização. Assim, percebe-se que 

o ato de empreender torna-se a cada dia mais complexo, e que para obtenção do sucesso é 

necessário planejar e inovar, consolidando diferenciais de mercado. Ainda, é fato que a 

inovação é fundamental, pois através desta as organizações tornam-se capazes de gerar 

riqueza contínua e, assim manterem-se e/ou tornarem-se competitivas em seus respectivos 

nichos de atuação. 

Ao se idealizar um negócio faz-se necessário que o empreendedor tenha pleno conhecimento 

do mercado em que irá atuar e quais dificuldades serão enfrentadas.  Dentre os métodos 

adotados para planejamento e gerenciamento, tem-se o plano de negócios. Este constitui-se 

uma representação do modelo de negócio a ser seguido, buscando principalmente minimizar 

os erros e otimizar as potencialidades e oportunidades oferecidas por um determinado setor.  

Tendo em vista a importância desses fatores no âmbito empresarial, este artigo surge do 

seguinte problema de pesquisa: “qual a importância do planejamento no ato de empreender a 

partir do desenvolvimento de um plano de negócios de uma empresa inovadora do setor de 

hortifruti?” Assim, visando responder a questão proposta delimitou-se como objetivo 

principal apresentar as etapas de um plano de negócios e examinar as vantagens trazidas pelo 

mesmo através de um estudo de caso. Justifica-se esse estudo devido à necessidade de 

ampliar-se as informações acerca desses aspectos, relevância das temáticas analisadas, e 

pontos positivos trazidos pelos conceitos envolvidos. Especificamente, faz-se necessário: 

mostrar o conceito de empreendedorismo, evidenciar a importância e vantagens do 

planejamento para uma empresa, apresentar a inovação como um diferencial de mercado, 

relacionar e interligar o empreendedorismo e a inovação.  

O artigo foi estruturado em sete seções da seguinte maneira: Na introdução apresentou-se o 

delineamento do estudo. Na segunda seção, apresenta-se a metodologia da pesquisa realizada. 

Na terceira, inicia-se o desenvolvimento da fundamentação teórica, analisando o conceito do 

empreendedorismo. Uma abordagem acerca de inovação como um elemento de diferenciação 
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no mercado é apresentada na quarta seção. Posteriormente, apresenta-se, na quinta seção, uma 

conceituação para o desenvolvimento de um plano de negócios. Na sexta, encontra-se o 

desenvolvimento do estudo de caso com identificação da empresa e do setor no qual está 

inserida, e análise de aspectos e problemas encontrados os relacionado às etapas de 

elaboração de um plano de negócios. Por fim, na sétima, são feitas as considerações finais. 

2. Metodologia 

Este artigo caracteriza-se como um estudo de caso, pois buscou investigar, através de 

entrevistas e observações, o quão vantajoso é, para uma empresa do ramo de hortifruti, a 

elaboração de um plano de negócios.  

Para atingir os objetivos propostos a pesquisa foi do tipo explicativa, pois foram feitas 

análises e interpretações a partir dos pontos observados na empresa. Segundo Gil (2008), a 

pesquisa explicativa tem como objetivo primordial identificar fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência de fenômenos. É uma pesquisa muito sujeita a erros (porque 

dependem de interpretação, o que acarreta subjetividade), mas de grande utilidade, pois 

geralmente possui aplicação prática.  

A pesquisa adota ainda uma abordagem qualitativa, tendo em vista que não há controle por 

parte dos pesquisadores sobre os eventos abordados, devido à sua participação apenas de 

forma passiva (YIN,2005). Além disso, é uma forma de relatar aspectos pertinentes na 

organização que demonstram a necessidade de um plano de negócios eficiente. 

Para o embasamento teórico do tema abordado, inicialmente, foram utilizadas pesquisas 

bibliográficas que se relacionassem ao problema de pesquisa, visando o alcance dos objetivos 

pretendidos. 

3. Empreendedorismo 

Para empreender, é necessário um comportamento pró-ativo, desejando “aprender a pensar e 

agir por conta própria, com criatividade, liderança e visão de futuro, para inovar e ocupar o 

seu espaço no mercado, transformando esse ato também em prazer e emoção” (DOLABELA, 

2008).  

Chiavenato (2005) considera como empreendedor uma pessoa que consegue fazer as coisas 

acontecerem, pois é dotado de sensibilidade para os negócios, tino financeiro e capacidade de 

identificar oportunidades. Com tudo isso, o empreendedor consegue transformar idéias em 

realidade, e idéias simples e mal estruturadas em algo concreto e bem-sucedido. 
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O que pode ser observado é que, em alguns lugares existe uma profunda ligação com o 

empreendedorismo, cidades e regiões que por algum motivo despertam mais em seus cidadãos 

a vontade de liderar, o que acontece é que dessa forma essas regiões se destacam perante as 

outras e o crescimento e desenvolvimento se instalam rapidamente.  

Dolabela (2008) “afirma que, o empreendedorismo é um fenômeno cultural, ou seja, é fruto 

de hábitos, praticas e valores das pessoas. Existem famílias (assim como cidades, regiões e 

países) mais empreendedoras do que outras”.  

Em muitos lugares o caráter empreendedor não é ensinado às pessoas e o que se caracteriza 

muitas vezes é a atitude de ser empreendedor não pela aspiração, mas sim pela necessidade.  

Quando se fala em empreendedorismo por oportunidade, o Brasil cai para décima posição, 

quando se trata de empreendedorismo por necessidade, no entanto, ocupamos a quinta posição 

[...] Isso significa que grande parte do empreendedorismo realizado no Brasil resulta de uma 

questão de sobrevivência. (RICCA, 2004). 

O empreendedorismo não é ainda uma ciência, embora esteja entre as áreas em que mais a 

pesquisa se publica. Isso quer dizer que, por enquanto, não existem paradigmas, padrões que 

possam, por exemplo, nos garantir que, a partir de certas circunstâncias, haverá um 

empreendedor de sucesso. (DOLABELA, 2008). 

4. A inovação como um diferencial de mercado 

O poder de criar, construir, ter a idéia de algo jamais feito ou visto antes, ou simplesmente dar 

novos significados a coisas já existentes pode ser caracterizado como inovação. A inovação 

está presente em nosso dia-a-dia, em objetos e lugares que por muitas vezes passam 

despercebidos, e fica cada vez mais difícil inovar, diante do cenário atual, onde o crescimento 

é incomensurável e as tecnologias chegaram a lugares nunca imaginados.  

Neste sentido, é normal, ao pensarmos no significado de inovação, nos prendermos apenas ao 

pensamento tecnológico, mesmo sendo um erro. Segundo o SEBRAE (2011), a diferenciação 

funciona como uma forma de enxergar nichos de mercado, não só atribuída ao 

desenvolvimento e lançamento de produtos, mas também a possibilidade de criar novos 

modelos de negócio e novos relacionamentos com o mercado. “A diferenciação consiste em 

distinguir o produto perante os clientes, criando algo que seja considerado exclusivo do 

mesmo” (PIRES e CARPINETTI, 2000, p. 48). 
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A inovação não é ciência e tecnologia, mas, sim, sociedade e economia. Há uma forte relação 

entre investimento em inovação e crescimento de receitas. As pequenas empresas brasileiras 

podem inovar mais para ter benefícios econômicos, que podem ser diretos e de curto prazo 

(quando o foco é melhoria com baixo volume de investimentos) e também de médio e longo 

prazos (quando o foco são inovações mais elaboradas que melhoram substancialmente seus 

produtos e processos, com mais investimentos). (SEBRAE, 2011) 

Por outro lado, a competência para inovar consiste em um conjunto de fatores que 

combinados atuam de forma mais produtiva. E é possível ver nas MPEs um ambiente cômodo 

para a introdução e geração de inovação, já que esses lugares têm uma hierarquia menos 

rígida, são flexíveis e reagem mais facilmente as mudanças de forma positiva. 

Uma pesquisa, publicada pelo Observatório do Sebrae-SP, identificou que as empresas 

consideradas inovadoras percebem, em relação às não-inovadoras, um aumento no volume de 

produção, aumento de faturamento e produtividade por funcionário. Ou seja, quem inova 

mais, tem maior competitividade e ganha mais. (SEBRAE, 2011). 

5. Plano de negócios 

No mundo empresarial, a cada dia que se passa, o planejamento bem detalhado é fator crítico 

de sucesso. Modelar uma empresa, lançar um produto, reposicionar uma marca exige muita 

projeção e para isso que existe o Plano de Negócios. 

Plano de Negócios é nada mais nada menos que um documento que contém a caracterização e 

a forma como vai operar. As principais estratégias, o plano para conquistar uma determinada 

fatia do mercado e a projeção das despesas envolvidas no desafio, bem como as receitas e os 

resultados financeiros. (SALIM, HOCHMAN, RAMAL E RAMAL, 2001. p. 16). 

Um bom planejamento norteia na procura das informações necessárias sobre o ramo dos 

negócios, os produtos e os serviços que serão oferecidos, sobre os clientes, fornecedores, 

concorrentes e, principalmente, sobre os pontos fortes e fracos do negócio, colaborando para a 

identificação da viabilidade da idéia. 

Atuando como uma manual dentro da organização, um plano de negócio é um documento que 

descreve por escrito os objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para que 

esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. Um plano de negócio 
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permite identificar e restringir seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado. 

(ROSA, 2007) 

Tendo que ser um idioma comum entre os colaboradores da empresa, o plano de negócios é 

uma linguagem para descrever de forma completa o que ou o que pretende ser uma empresa. 

A mesma pergunta: “O que é a sua empresa?” induzia a diferentes respostas, dependendo de 

para quem era dada: banco, fornecedor, cliente, distribuidor, sócio potencial, investidor etc. 

(DOLABELA, 2006, p.89) 

 

Inúmeras estruturas de plano de negócios, de diversas fontes, estão disponíveis para 

implementação, porém o esqueleto em todas é o mesmo contendo Sumário Executivo, Plano 

de Operações, Plano de Marketing e o Plano Financeiro. 

O sumário Executivo segundo Rosa (2007) é um resumo do Plano de Negócio. Não se trata de 

uma introdução ou justificativa e, sim, de um sumário contendo seus pontos mais importantes. 

Nele pode conter o enunciado do projeto, a competência dos responsáveis, Os produtos e a 

tecnologia, o mercado potencial – a oportunidade, elementos de diferenciação, previsão de 

vendas, rentabilidade e projeções financeiras e as necessidades de financiamento. 

O Plano de Operações no plano de negócios está dentro do item que fala dos aspectos da 

empresa, como missão, os objetivos da empresa e a Estrutura Organizacional. No Plano de 

Operações são abordadas características da Administração, Comercial, Controle de 

Qualidade, Terceirização, Sistemas de Gestão e Parcerias. 

O Plano de Marketing é constituído pela Análise de Mercado, voltada para o conhecimento de 

clientes, concorrentes, fornecedores e ambiente em que a empresa vai atuar, para saber se o 

negócio é realmente viável, e pela Estratégia de Marketing, em que se faz o planejamento da 

forma como a empresa oferecerá seus produtos ao mercado, visando otimizar suas 

potencialidades de sucesso. (DOLABELA, 2006, p.163) 

O Plano Financeiro tem que mostrar em números todas as ações que foram planejadas 

referentes ao empreendimento e as constatações, através de futuras projeções, de sucesso do 

negócio. Essa seção deve conter itens como: fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, balanço, 

lucratividade prevista, necessidades de investimento, prazo de retorno sobre investimentos 

etc. 
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O Plano de Negócios é um instrumento de planejamento de extrema valia. Atuando como um 

mapa de direcionamento da organização, ele deve ser acompanhado constantemente. 

O mundo e o mercado estão sujeito a mudanças; a cada dia surgem novas oportunidades e 

ameaças. Assim sendo, procure adaptar seu planejamento às novas realidades. É por este 

motivo que um plano de negócios é “feito a lápis”, para que possa ser corrigido, alterado e 

ajustado. (ROSA, 2007) 

6. Estudo de caso 

Após o embasamento teórico acerca dos conceitos apresentados, buscou-se a aplicação dos 

mesmos dando enfoque aos dados referentes ao plano de negócio, e de que maneira estes 

poderiam auxiliar as estratégias e ao desenvolvimento da empresa, de forma a alcançar 

vantagem competitiva e oferecer serviços personalizados a seus clientes.   

6.1. Caracterização da empresa  

O local estudado foi uma empresa do ramo de hortifruti localizada no centro de Natal/RN. A 

mesma já atual nesse local a cerca de dois anos, através de um acordo feito pelo atual dono 

através sistema de arrendamento. A empresa vende os mais variados tipos de frutas e 

hortaliças encontrados em nossa região, como também, possui um pequeno acervo de 

produtos industrializados para eventuais compras extras dos seus clientes. 

Atualmente, a organização conta uma população de trabalho de sete funcionários: dois caixas, 

três abastecedores-vendedores, o dono e um assistente para a realização das compras de 

mercadorias e pagamentos de fornecedores e funcionários. A empresa também possui um 

funcionário terceirizado para a entrega de pequenos pedidos, oferecendo dessa maneira o 

serviço de delivery a seus clientes. Durante um período a organização chegou a trabalhar com 

vendas pela internet, porém por falta de planejamento e controle o fornecimento de produtos 

on-line foi desativado. 

No tocante aos produtos comercializados, a empresa presa pela qualidade, não trabalhando 

com estoques, somente com produtos comprados para a comercialização no mesmo dia, 

através de uma fidelização com seus fornecedores que garantem para a mesma, produtos 

frescos e de qualidade. O horário de trabalho é de segunda à sexta, das 7hrs00min às 

17hrs00min, e aos sábado das 7hrs00min às 12hrs00min. A seguir o organograma da empresa: 

Figura 1 - Organograma da Empresa 
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Fonte: Elaboração própria 

 

6.2. Análise do setor de Hortifruti 

Nos últimos anos, o setor de hortifruti vem crescendo aos poucos acompanhado do 

crescimento vertical da população brasileira. No geral, há um ligeiro aumento da área dos 

hortifrutícolas por conta da melhor capitalização dos produtores em 2009, isso tudo devido a 

consumidores mais emergentes e cada vez mais exigentes. Segundo o Centro de Estudos 

Avançados em Economia Aplicada – CEPEA (2009), esse crescimento está também 

relacionado ao fato de que os produtos estão sendo relacionados à saúde, conveniência e 

praticidade. 

As regiões norte e nordeste estão sendo as mais beneficiadas, devido ao poder aquisitivo e o 

acesso ao crédito, tornando muito mais fácil a expansão de negócios relacionados a esse setor. 

Figura 2 - Exportações para 2010 

 
Fonte: Secex (2000-2009) Projeção Hortifruti Brasil/Cepea 2010 

 

Na figura 1 pode-se visualizar como se deu o crescimento das exportações desse setor, 

mostrando como as frutas e verduras brasileiras são valorizadas por outros países, porém, 

antes de haver essa valorização externa, o Brasil, até o ano de 2006 vinha sofrendo uma 

grande desvalorização em seu mercado interno, em relação ao setor de hortifruti, pois mesmo 
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com o aumento da produtividade de 32% desse mesmo ano, não foi possível superar a receita 

produzida (24%), segundo dados do IBGE (2008). 

Para mudar esse cenário foi realizada uma estratégia pelos produtores, principalmente os auto-

sustentáveis, que foi a agregação de valor para seus produtos comercializados, na qual essa 

agregação de valor segue uma linha raciocínio bem especifica: a chamada inovação , na qual 

os produtores a buscar meios de atrair uma maior valorização de suas frutas e hortaliças 

através da tecnologia (investimento em pesquisa), promoção ao consumo, dentre outros. Essa 

estratégia resultou em boas perspectivas para o mercado doméstico, crescimento da economia 

acima de 6%, também segundo dados do CEPEA (2009). 

6.3. Análise do setor de vendas pela internet 

Atualmente, especificamente no ano de 2010, segundo pesquisa do e-Bit, o faturamento do 

comercio virtual pode ter chegado aos R$ 13,60 bilhões, um aumente de 30 % com relação ao 

ano anterior, o que pode ser visualizado no gráfico a seguir: 

Figura 3 - Evolução do Varejo Online 

 

Fonte: eBit 

 

Assim, por esses modelos estatísticos podemos perceber que o comercio eletrônico, 

principalmente com relação à internet vem gerando grandes lucros para o país, além se uma 

praticidade de realizar todas as suas compras nesse meio multi-interativo numa sociedade tão 

sem tempo, como é visto atualmente. 

Com relação ao RN, podemos dizer que a maioria das pessoas que usam internet, atualmente, 

utilizam-na para fazer comprar muitas vezes relacionados a serviços no geral. Podemos 

observar na tabela a seguir como se dá essa divisão: 
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Tabela 1 - Coeficiente de variação das estimativas de percentual das pessoas que utilizaram a 

Internet para cada finalidade, na população de 10 anos ou mais de idade que utilizou a 

Internet, no período de referência dos últimos três meses, por finalidade do acesso à Internet, 

segundo as Unidades da Federação e as Regiões Metropolitanas/2005-2008. 

 

Fonte: IBGE 

 

Pode-se observar, mediante essa tabela que no Rio Grande do Norte, a maioria das pessoas 

usa a internet para realizar as mais diversas compras e nos mais variados setores de serviços, 

comprovando que uma empresa, sendo inovadora ou talvez não, tem todos os pré-requisitos 

para estabilizar seu negócio nesse mercado.  

6.4. Relação entre os aspectos/problemas encontrados e as etapas de elaboração de 

um plano de negócios 

A partir dos cenários mercadológicos expostos percebe-se a oportunidade que o setor de 

hortifruti oferece, porém a empresa objeto do estudo de caso não realizou nenhum tipo de 

planejamento para entrar em funcionamento, levando-a a enfrentar constantes dificuldades no 

seu nicho de atuação. A adoção de ferramentas a fim de programar suas atividades seria de 

fundamental importância para o alcance do sucesso almejado. 

Relacionado alguns aspectos observados na organização com os fatores englobados por um 

plano de negócio, classificaram-se os problemas encontrados de acordo com as etapas 
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presentes na elaboração de um plano de negócio, o que é possível visualizar na tabela a 

seguir: 

Tabela 2 – Aspectos observados relacionados ao PN 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Percebe-se que referente ao sumário executivo, a empresa apresenta alguns pontos negativos 

como a falta de planejamento e de controle da produção, já que a demanda é estabelecida 

apenas pela experiência do proprietário. O elemento de diferenciação da organização trata-se 

da extrema qualidade dos produtos e do serviço de entrega, apesar de não possuir um 

enunciado definido para o projeto, atua-se com foco na atividade realizada.  

A competência dos responsáveis é um fator imprescindível para o êxito empresarial. Segundo 

Dolabela (2006), se a ciência necessária (conhecimento) não for de domínio de quem planeja, 

ela pode ser procurada e alcançada. Nesse sentido, no estudo de caso realizado notou-se a 

participação de partes envolvidas como a necessidade do serviço de um contador para a 

análise financeira. 

Com relação ao plano de marketing não foi realizado nenhum tipo de pesquisa de mercado 

(análise de clientes potenciais, fornecedores e concorrentes) para estudo da viabilidade do 

projeto e da localização da empresa. Não há o investimento em novas tecnologias, enfatizando 
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a ausência de conhecimento em técnicas que podem contribuir para o crescimento da 

instituição. Promoções e campanhas de publicidade não são realizadas com frequência 

determinada, levando a um baixo nível de reconhecimento de mercado perante os 

concorrentes que investem fortemente neste tipo de divulgação. O preço dos produtos 

comercializados é definido de acordo com as safras dos hortifrutis, devido à qualidade das 

frutas, verduras e legumes vendidos o custo dos produtos torna-se maior quando comparado 

ao dos concorrentes. Em virtude do serviço de delivery a empresa possui cerca de 1.500 

clientes cadastrados e têm entregas diárias/semanais certas. 

No plano operacional, encontraram-se dificuldades no que diz respeito ao layout da 

instituição, a estrutura física da empresa encontra-se em uma situação um pouco inadequada 

para a comercialização de produtos do setor alimentício. A capacidade da empresa não foi 

definida, não havendo planos de previsões de vendas. O controle de qualidade é realizado 

desde a escolha e parcerias com fornecedores até a entrega do produto ao cliente. 

De acordo com os aspectos observados que referem-se ao plano financeiro percebe-se que a 

falta de planejamento deixa a empresa em uma situação que não é possível investir devido a 

possibilidade de perder capital já que o proprietário não é legalmente o dono. Atualmente, a 

organização possui um lucro liquido de cerca de 20.000 R$ mensais. Trabalha com mão de 

obra indireta apenas no serviço de delivery, já que este é terceirizado. Os custos fixos 

correspondem a gastos com energia, entrega, funcionários e embalagem, totalizando 

aproximadamente 10.000 R$ por mês. Os custos variáveis relacionam-se ao valor de 

aquisição dos produtos dependendo de fatores como safra e/ou previsão de vendas. 

6.5. Propostas de Melhoria 

A fim de alcançar melhorias ou de manter a estabilidade da empresa são lançadas propostas 

como solução de problemas encontrados em todo o planejamento empresarial. Por não ter 

ocorrido a formação de um plano de negócios no momento de pré-fundação da empresa, 

alguns pontos não ficaram esclarecidos, ou foram respondidos de forma errônea. 

No que se refere ao plano executivo podemos considerar mudanças como o estabelecimento 

de um controle e planejamento da produção, através de um estudo da demanda obtida até o 

presente dia, pois assim poderiam ser estipulados valores mais reais do que os que são obtidos 

de acordo, somente, com o conhecimento do proprietário. 
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A empresa necessita também, se reconhecer como diferente das demais através da qualidade, 

usar essa caracterização como base de sua atividade, para assim poder ser valorizada pelos 

clientes. Visto que os funcionários da empresa possuem conhecimento delimitado em suas 

áreas (vendedores, compradores...) é notável a falta de alguém que realize a contabilidade da 

organização, com a presença de alguém que tenha as competências necessárias nessa área, 

podendo então ter uma noção certa do que acontece financeiramente na empresa, se é possível 

investir mais, ou se existe lucro ou prejuízo, sendo assim é sugerido que ocorra a contratação 

de um contador. 

É necessário que a empresa invista em tecnologia para que alem de crescimento, ela possa se 

destacar entre as demais, é aconselhável que sejam procuradas tecnologias que auxiliem no 

processamento do produto, como novas técnicas de congelamento sem que a integridade do 

material seja alterada, novas máquinas que permitam armazenamento correto das frutas e 

verduras, polimentos que possibilitem maior durabilidade do produto, entre outros. 

É a partir de promoções e propagandas que uma marca fica conhecida entre os seus clientes, 

dessa forma é preciso que os investimentos sejam constantes, para que novos clientes sejam 

alcançados regularmente, é sugerido assim que as campanhas publicitárias da empresa sejam 

programadas, assim como as promoções e outras atratividades para os clientes, a fim de que a 

empresa seja sempre lembrada e atraia clientes novos.  

A estrutura física de uma empresa é algo que modifica toda a produção, se for bem 

organizada, com um layout que facilite as relações entre os setores pode diminuir o tempo de 

produção e facilitar as movimentações dos funcionários, se estiver em perfeito estado físico 

pode evitar acidentes e fazer com que os funcionários trabalhem mais dispostos, tendo essa 

visão é necessário que a empresa modifique o seu layout para que esse se torne mais útil e 

pratico na divisão de tarefas, a fim de aumentar a produtividade da empresa, alem de melhorar 

a sua aparência física, quando a pintura e ventilação, lugares limpos e agradáveis atraem os 

clientes e os fazem confiar na integridade do produto. 

É necessário que a empresa calcule o quanto pode produzir/vender em momentos de pico, 

quando as vendas chegam ao seu máximo, pois só assim saberão se conseguem ou não 

atender a demanda que recebem. Se não for atendida, ocorre a possibilidade dos clientes não 

quererem mais aqueles serviços, se sentirem lesados, levando a possibilidade de duas opções, 

aumentar a demanda através de modificações na empresa ou diminuindo as propagandas, de 
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forma que não atraia novos clientes, porém, se a capacidade for maior que a demanda é 

imprescindível  que os clientes sejam atraídos para haver um equilíbrio. 

Para se abrir uma empresa é preciso se certificar que tudo é de posse do proprietário, a marca, 

o estabelecimento (mesmo que seja através de aluguel), para que após um longo trabalho de 

consagração da marca através de grandes investimentos, essa não seja retirada do mesmo. É 

de grande importância que o proprietário da empresa busque o domínio da marca com que 

trabalha e de compra ou aluguel de forma correta, juridicamente. 

7. Considerações Finais 

Considerando-se o objetivo do presente estudo, ou seja, apresentar as etapas de um plano de 

negócios e examinar as vantagens trazidas pelo mesmo para uma empresa do setor de 

hortifruti numa visão empreendedora, faz-se necessário alinhas os aspectos mais marcantes 

nesta área de atuação. 

Em primeiro lugar, através de um bom planejamento, é possível visualizar o empreendimento 

como realizável ou não, lucrativo ou não. Assim, se vê a importância do plano, a necessidade 

de transportar para o futuro o que ainda não foi feito, a fim de diminuir de toda forma o 

prejuízo que ocorreria se um negócio fosse fundado sem o mínimo de conhecimento.  

Dessa forma, comprovou-se que vários problemas enfrentados pela empresa possuem relação 

com os aspectos englobados pelas etapas de elaboração de um plano de negócios (PN). Dessa 

maneira, percebe-se que o PN favorece as chances de êxito empresarial já que reduz as 

possibilidades de riscos e dificuldades. 

Percebeu-se ainda, que a adoção de vendas virtuais durante um período favoreceu o 

desenvolvimento da organização analisada, gerando diversos aspectos positivos, como mais 

um fator de diferenciação no mercado, porém devido à falta de planejamento não se 

conseguiu a efetivação deste tipo de sistema de comercialização de mercadorias. 

Compreende-se a oportunidade existente, porém por falta de planos e antecipação de idéias 

não atingiu-se a efetivação de vendas pela internet.  

Em segundo lugar, nota-se que, existe sim a possibilidade, mesmo que remota, de uma 

empresa ser fundada sem que haja planejamento sobre operações, vendas, propagandas entre 

outros e render muitos lucros para os fundadores, porém, nada garante que ela continue assim 

nos próximos dias, levando a compreensão que a variável que fornecerá para uma organização 
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a confiança de que todo o seu trabalho renderá bons frutos a longo prazo será o resultado do 

seu planejamento, que lhe indicará todos os passos para atuar de maneira positiva para 

alcançar o sucesso almejado. 

Por fim, é de fato imprescindível para uma organização a formação de um plano de negócios 

que a guie de forma cautelosa, pois o mercado na maioria das vezes está instável, e depende 

das escolhas da empresa para que ela se mantenha firme em sua área de trabalho. É visível 

que, quando as decisões são tomadas de forma pensada e estudada a probabilidade de os 

resultados serem positivos é bem maior do que se fossem realizadas ao acaso.  
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