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“... ainda que eu tivesse o dom de falar bonito, ou de fazer milagres... se eu não tivesse Amor, eu não seria nada! O Amor é 
paciente, o Amor é prestativo; não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura 
seu próprio interesse, não se irrita, nem guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor 
tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta... Tudo vai desaparecer: só o Amor não acaba nunca! ... Há três coisas 
importantes: a Fé, a Esperança e o Amor. A maior delas, porém é o Amor!”(1 Cor 13,1-13).
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RESUMO

 

A maioria das novas empresas acabam falindo antes mesmo de completar um ano de existência, devido a 

falta de planejamento e analise sobre a empresa a ser criada. Em muitos casos com um bom planejamento 

o fracasso muitas vezes poderia ser evitado. Os comerciantes que conseguem sobrevir no mercado, são 

empresários que vêm se destacando pelo modo de introduzir inovações seja na forma de administrar, 

vender, fabricar, distribuir, seja na forma de fazer propaganda dos seus produtos e/ou serviços, agregando 

novos valores, chamando assim a atenção do publico alvo. Tornado suas empresas em empreendimentos 

confiáveis. Em alguns caso pessoas como está nem sempre conseguiam atuar com sucesso no mercado, 

mas através de dedicação e sendo capaz de aprender com os próprios erros e os erros de outras pessoas. 

Com base em casos como  estes pesquisadores provaram que a teoria de que o empreendedor de sucesso, 

era a pessoa que herdava de seus familiares o “dom” de empreendedorismo, não é verdadeira, mas 

constatou-se que o empresário empreendedor é um ser social, produto do meio em que vive, portanto 

qualquer pessoa que viva em uma sociedade em que o empreendedorismo seja visto como algo positivo,  

terá motivação para criar o seu próprio negócio. Um empreendedor é formado através da influência do 

meio em que vive, podendo assim considerar o empreendedorismo como um fenômeno cultural. O termo 

empreendedorismo vem da tradução da palavra entrepreneurship, que tem como um dos significados a 

criação de empresas. Para que uma pessoa possa ter um auxilio na criação de uma empresa ou no 

desenvolvimento de um novo produto e/ou serviço é importante que faça um Plano de Negócios. 

Evitando diminuição da probabilidade do fechamento precoce das empresas, uma vez que a maioria dos 

riscos e situações operacionais adversas serão previstas no processo de elaboração do Plano de Negócios. 

Um Plano de Negócios, é um documento utilizado para avaliar mudanças no ambiente econômico, 

tecnológico, mercado ou mudanças internas da empresa, auxiliando os empreendedores,  nos principais 

aspectos a serem definidos na criação e desenvolvimento de um empreendimento. Tendo por finalidade 

testar a idéia em vários aspectos, iniciando pela organização e análise da estrutura necessária para o 

negócio, verificando a viabilidade operacional e financeira, e a definição da necessidade de recursos. Ao 

ter uma idéia, não basta somente o empreendedor vislumbra-la  e não coloca-la em prática. Para isto a 

melhor forma é o planejamento detalhado do negócio, e a forma de concretizar este detalhamento é o 

desenvolvimento do Plano de Negócios. Este projeto apresenta o desenvolvimento do protótipo do 

software, o SPN (Software de Plano de Negócios), que auxilia ao empreendedor na análise geral dos 

dados necessário para o desenvolvimento do Plano de Negócios. O software abrange de forma 

simplificada os principais  tópicos que são necessários para o planejamento da empresa, dentre eles: 

definição da empresa, plano de marketing e plano financeiro. O protótipo desenvolvido, na realidade, não 

é um produto final, mas fornece uma grande base para que futuramente um produto de software que 

desenvolve planos de negócios seja desenvolvido. O objetivo do Software de Plano de Negócios (SPN) é 

auxiliar o empreendedor no desenvolvimento de um planejamento detalhado do negócio. O software guia 

o empresário na coleta e validação de informações que compõe a empresa. 
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