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MATÉRIA: INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO

� Curso: Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas

� Semestre: 2°

� Ano: 2015/2



O QUE FAZER NUM PROJETO?



DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PROJETO

� O trabalho final a ser desenvolvido nessa

disciplina é a elaboração de um Plano de

Negócios.



DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PROJETO

1. Capa

2. Sumário

3. Sumário Executivo

4. Descrição da Empresa

5. Produtos e Serviços

6. Mercados e Competidores

7. Marketing e Vendas

8. Análise Estratégica

9. Plano Financeiro

10. Anexos

Estrutura do Plano 

de Negócios



DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PROJETO

� Um bom plano de negócios deve mostrar

claramente a competência da equipe, o potencial

do mercado-alvo e uma ideia realmente

inovadora; culminando em um negócio

economicamente viável, com projeções financeiras

realistas



OBJETIVOS DO TRABALHO / PROJETO

� Elaborar uma nova ideia de negócio em

Tecnologia de Informação, ou;

� Reestruturar um negócio já existente, mas

adicionando novas características, ou seja,

trazendo inovação.



OBJETIVOS DO TRABALHO / PROJETO

� A ideia é desenvolver um novo produto ou serviço,

dentro da área de tecnologia.

� Analisar o possível mercado consumidor desse

novo produto ou serviço

� Analisar preço

� Analisar a tecnologia envolvida

� Analisar a viabilidade do novo negócio



OBJETIVOS DO TRABALHO / PROJETO

� Qual o perfil do comprador?

� O que ele está comprando atualmente?

� Por que ele está comprando?

� Quais fatores influenciam a compra?

� Quando, como e com que periodicidade é feita a

compra?

� Onde ele se encontra? Como chegar até ele?

Essas são algumas perguntas que devem ser 

respondidas



METODOLOGIA

� O trabalho deverá ser realizado em grupo de no

máximo 6 pessoas.

� Não serão permitidos trabalhos individuais

� Cada grupo deverá ter um nome (Use a

criatividade)

� Preencher o Formulário de Identificação do grupo

e devolver ao professor, através do Moodle.



METODOLOGIA

� O trabalho pode ser feito seguindo-se o padrão

para a elaboração de um Plano de Negócios,

disponível na aula 13, ou;

� Usar a Ferramenta de Software do SEBRAE –

MG (recomendável).

� Baixar o software em: www.sebraemg.com.br



METODOLOGIA

Dica:

� Utilizar o próprio ambiente do Instituto para

realizar uma pesquisa ou enquete sobre o novo

produto ou serviço.

� Se houver a possibilidade, busque empresas que

possam ter atividades semelhantes para obter

informações.



DATA PARA ENTREGA

� Entrega parcial (etapas 1 a 5) : 06/10/2015

� Entrega final (todas as etapas): 01/12/2015

� A apresentação dos trabalhos será feita no dia:

15/12/2015

Caso haja qualquer alteração nas datas, estas 

serão comunicadas previamente



FORMATO PARA ENTREGA

� A entrega final do trabalho deverá ser feita

através do Ambiente Virtual Moodle, realizando o

upload do arquivo, em local específico para tal.

� O formato para a entrega será única e

exclusivamente em formato .docx ou .odt, não

sendo aceitos arquivos no formato .pdf



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

� 1º Entrega (N1): 20% da nota

� Atividades em sala (N2): 20% da nota (estudos de

caso e outras atividades que serão realizadas em

datas posteriormente combinadas)

� 2º Entrega + apresentação (N3): 30% da nota

� Avaliação Individual (N4): 30% da nota

Todas as notas serão atribuídas de 0 a 10, 

aplicando-se os pesos posteriormente



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Nota Final = (N1 * 20%) + (N2 * 20%)

+ (N3 * 30%) + (N4 * 30%)



ORIENTAÇÕES ADICIONAIS

� Use e abuse do site do SEBRAE MG :

www.sebraemg.com.br

� Nele há muito material e dicas sobre o Plano de

Negócios.

� Procure discutir muito com seu grupo antes de

decidir sobre o produto ou serviço a ser

desenvolvido.

� Busque informações disponíveis sobre o assunto



ORIENTAÇÕES ADICIONAIS

� Caso seja um produto inédito, busque

informações sobre produtos semelhantes.

� Os cálculos de valores devem ser verídicos e

representar o mais fielmente possível a realidade.

� O SEBRAE tem muito material para ajudar.



ALINHAMENTO COM EMPRESA JR.

� Esse projeto de pesquisa está alinhado com a 1ª e

a 2ª Fase da Empresa Jr., que envolve a pesquisa

e a análise, além do desenvolvimento de novos

produtos.

� Aproveite esse espaço e esse trabalho para

pensar em algo que pode se tornar seu futuro!

� Nos centros de pesquisa é que nascem grandes

oportunidades de negócios!



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?



Prof. André Luís Belini

E-mail: prof.andre.luis.belini@gmail.com / 

andre.belini@ifsp.edu.br

Blog: http://profandreluisbelini.wordpress.com/

Página: www.profandreluisbelini.com.br


