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APRESENTAÇÃO 

 

O ato de empreender vem sendo discutido mundialmente como uma 

alternativa de acender profissionalmente no mercado, onde os indivíduos 

aproveitam as oportunidades para (re)inventar. Dentro do campo biblioteconômico, 

o empreendedorismo tem a informação como estratégia competitiva para a tomada 

de decisão e inovação, com a finalidade de suprir as demandas informacionais dos 

usuários, nesse caso, seus clientes.  

Diante disso, percebe-se a imprescindibilidade do bibliotecário pensar fora 

da caixa e ir além do seu campo de atuação tradicional. Todavia, a expressão aqui 

utilizada, pensar fora da caixa, não deve ser considerada no sentido literal, e até 

clichê, da palavra, onde o bibliotecário abandonará todas suas vivências e 

conhecimentos para aventurar-se cegamente pelo mercado. Na verdade, refere-se 

aos padrões que limitam o pensamento e impedem que este expanda sua 

criatividade. 

A solução desta questão está em como utilizar o que já existe dentro dessa 

‘caixa’ e trazer um novo significado a partir do que se busca no externo, ir além do 

conhecimento técnico-normativo e aperfeiçoar-se progressivamente. É uma 

mudança desafiante. Aquele que deseja ser empreendedor deve adotar ações 

concretas, efetivas e sistemáticas, visto que é um resultado de esforços prévios em 

identificar estas oportunidades inovadoras, definir propósitos, planejar e gerenciar 

seu potencial, principalmente em tempos de inovação como diferencial competitivo.  

Para isso, elaborou-se este produto informacional como resultado da 

dissertação de Arysa Cabral Barros, sob a orientação da Profa. Dra. Maria Cleide 

Rodrigues Bernardino, realizada no Programa de Pós-Graduação em 

Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri (PPGB/UFCA). Este material tem 

por finalidade propor um modelo de negócios a fim de contribuir para as 

habilidades e competências do bibliotecário empreendedor, bem como explanar as 

possibilidades de espaços favoráveis, dinâmico e fluido para o bibliotecário que 

deseja empreender no mercado informacional. 
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EIXOS TEMÁTICOS DE ATUAÇÃO PARA O 

BIBLIOTECÁRIO EMPREENDER 

 

Para construir os eixos temáticos na área informacional, 

utilizou-se como alicerce o diretório de atuação da entidade 

americana Association of Independent Information Professionals 

(AIIP) - em português, Associação de Profissionais de Informação 

Independentes - concatenada a facultar serviços de 

gerenciamento e tecnologia da informação. Nesse sentido, os 

eixos temáticos na área de informação foram definidos com base 

na área de “Pesquisa de Diretório de Negócios por especialização 

no assunto”, disposta no site da AIIP. 
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Na categoria Negócios, a entidade americana descreve que o atendimento pode 

ser realizado para os empresários e executivos que necessitam de informações 

precisas para mantê-los em nível de competição com a concorrência (AIIP, 2020). 

Neste caso, os serviços concentram-se na inteligência competitiva a partir de 

informações estratégicas para antecipar às exigências do mercado, como também, 

práticas orientadoras direcionadas à tomada de decisão, pesquisa de mercado e de 

tendências sociais/culturais. 

 

Figura 1 - Oportunidades para se empreender no eixo de negócios 

 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

Negócios

• Os serviços nesse eixo variam de testes de
conceito/produto, avaliação de marca/imagem,
segmentação de mercado, estudos de viabilidade e
planos de marketing eficazes para a base de
consumidores.

Inteligência Competitiva

• Por meio dela, é possível executar evidências que
indicam a possibilidade de sucesso de uma
estratégia. Viabiliza o atendimento das necessidades
dos clientes ao produzir conteúdo e programas
originais para o aprimoramento dos negócios.

Pesquisa de Mercado

• A busca de anterioridades dará ciência ao
idealizador se o produto/processo já está protegido
por patente. Também possui a finalidade de obter
informações mais atualizadas em relação ao estado
da técnica, evitando desta forma duplicação de
esforço e perdas financeiras.

Patenteamento de 
Produtos através da busca 

de anterioridades

• Serviços direcionados ao web design e
gerenciamento de mídias sociais, a fim de apoiar o
processo de negócios por meio de ambientes
digitais.

Curadoria Digital

(Arquitetura da 
Informação)
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Nota-se que as práticas ilustradas estão diretamente relacionadas à 

recuperação, análise e representação da informação, isto é, exige tanto o 

conhecimento técnico do bibliotecário, quanto à aplicação dos recursos tecnológicos 

digitais. Dada perspectiva da atividade empreendedora, o bibliotecário tem a 

possibilidade de ofertar serviços de arquitetura da informação em ambientes inseridos 

na web, proporcionando uma organização e curadoria, bem como assistência na 

produção do conteúdo digital. Logo, os clientes conseguem ter acesso e uso das 

informações empresariais com excelência.  

 

MARKETING DIGITAL 

 

Arte de gerar valor ao serviço/produto. Kotler e 

Kartahaya (2017) classifica-o em quatro fases: centrado 

no produto (1.0); voltado para o consumidor (2.0); 

direcionado aos valores humanos (3.0) e, por fim, o 

marketing na Era Digital (4.0). 

 

 

Conhecer os princípios que embasam o marketing, principalmente aqueles 

direcionados às Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs), pode 

trazer benefícios como alavancar a divulgação dos serviços, e assim, atingir com maior 

precisão o público-alvo do empreendimento. Estes princípios são: idealizar planos e 

estratégias de marketing; compreender os clientes e mercados; e desenvolver 

compostos de marketing (consumo do produto) (KOTLER; KARTAHAYA, 2017). 

 Para se empreender nesse eixo, o bibliotecário deve ser flexível, dinâmico, 

ousado, proativo e, principalmente, com práticas inovadoras voltadas para o futuro. 

Por esse motivo, destaca-se a necessidade da formação extracurricular do 

bibliotecário com o propósito de aprimorar seus conhecimentos sobre gestão de 

empresas. Pois, estas competências administrativas, tanto valem para seu exercício no 

mercado, como abrem caminhos para orientar outros empreendimentos na área de 

negócios. 
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No viés Jurídico, predomina o monitoramento de publicações especializadas, 

fornecendo gerenciamento de informações legislativa sobre jurisprudência, leis, 

decretos, estatutos, andamento de processos, recursos ou argumentos informacionais. 

Essas soluções podem ser utilizadas por advogados de defesa e/ou acusação em um 

julgamento, ganho ou perda de causa judiciais, entre outras ações executadas por 

escritórios de advocacia e agências de investigação profissional. 

 

Figura 2 - Oportunidades para se empreender no eixo jurídico 

 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

 

 

Jurídico

• Acompanhamento de publicações em materiais físicos
e/ou na web, as quais podem ser arquivadas em
bancos de dados para consultas imediatas ou
posteriores. Realizado por intermédio de uma análise
dos dados existentes no campo jurídico como: normas
legislativas, produção científica da ciência jurídica,
sites governamentais, sistemas e bases de dados etc.

Clipping

• Gestão da informação jurídica. O assessor jurídico
tem como clientes advogados, professores e juízes
que buscam um profissional qualificado, que possa
aconselhar ou prestar algum tipo de serviço
especializado que auxilie na solução de alguma
demanda (BATISTELA; SCHUTEL, 2011).

Consultor informacional ou 
Assessor Jurídico                          

• Serviços direcionados ao web design e
gerenciamento de mídias sociais, a fim de divulgar as
informações jurídicas por meio de ambientes digitais.

Curadoria digital

(Arquitetura da Informação)
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“O insucesso é 

apenas uma 

oportunidade para 

recomeçar com 

mais inteligência”. 

Henry Ford 

Nesse eixo bibliotecário atuará na área de informação jurídica. Segundo Paiva e 

Pother (2012), a informação jurídica está relacionada com assuntos especializados 

em Direito, dando subsídios para a tomada de decisões dos envolvidos no âmbito 

deste contexto. Essas soluções podem ser utilizadas por escritórios de advocacia e 

agências de investigação profissional objetivando transmitir conhecimento e permitir 

a tomada de decisões de forma otimizada. 

Para aprimorar estes serviços, o bibliotecário pode criar parcerias com as 

seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para oferecer o serviço de 

captura de intimações, incluindo as publicações que abranjam o estado e processos 

judiciais nos Diários Oficiais, bem como, trabalhar para escritórios de advocacia 

utilizando a informação como ferramenta estratégica. Baseado nisso, o bibliotecário 

poderá empreender juntamente com o profissional do Direito, de modo a rastrear 

em menor tempo possível, as informações mais relevantes para a solução de um 

caso.  

 

 

  

https://www.pensador.com/autor/henry_ford/
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No campo da Saúde, está incluso uma gama de serviços que envolvam a 

disponibilização de fontes gerais ou especializadas de informação, tais como 

desenvolvimento de aplicativos; programas e sistema de informação; 

organização/criação de prontuários eletrônicos para facilitar a tomada de decisão e o 

acesso remotamente; cursos/treinamentos/oficinas de pesquisa em base de dados; 

consultorias na elaboração de projeto sociais/culturais para pacientes em hospitais e 

clínicas etc. 

 

Figura 3 - Oportunidades para se empreender no eixo da saúde 

 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

Saúde

• Serviço que auxiliará os profissionais da saúde
(médicos, enfermeiros, nutricionistas, técnicos etc.) a
subsidiar políticas públicas sobre área e promover
programas de prevenção às doenças.

Monitoramento de 
Publicações Especializadas 

• Atividades mediacionais entre as equipes clínicas e a
informação especializada atualizada, buscando as
melhores evidências científicas a serem tratadas pelo
corpo clínico e analisando os dados segundo cada caso
de saúde (BERAQUET et al., 2007).

Mediação da Informação em 
Saúde

• Os aplicativos (apps) são ferramentas fundamentais no
processo de acesso e uso da informação em saúde. É
nítido que os aplicativos de informações especializadas
devem ser elaborados por uma equipe de profissionais
de qualificados, sendo desenvolvidos ao longo de
pesquisas científicas.

Desenvolvimeno de 
Programas de 

Computador/Celular

• Gerenciamento de arquivos com o propósito de
garantir que os documentos (prontuários, receituários,
fichas de atendimento etc.) sejam seguros, acessíveis e
utilizáveis. Este serviço pode subsidiar os processos de
decisão da equipe médica, e assim, minimizará as
dificuldades encontradas ao identificar a informação
correta.

Implantação e 
Gerenciamento de 

Bibliotecas e Repositórios 
Digitais
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INFORMAÇÃO SALVA VIDAS! 

 

É aqui que entra o bibliotecário com suas competências 

e habilidades para contribuir na criação desses apps 

direcionados para a informação em saúde, tanto com 

pesquisas em fontes especializadas, como aplicando às 

técnicas arquitetônicos da informação.  

Além disso, outra maneira de operar o 

empreendedorismo nesse eixo, é através das mídias sociais. O 

bibliotecário tem a possibilidade de promover a 

conscientização da saúde pública, buscando e divulgando 

informações relacionadas às medidas preventivas, sucedendo 

no combate as fakes news (notícias falsas).  

Nesta conjuntura, surge a viabilidade de se empreender 

mediante à educação objetivando impugnar à desinformação 

através da produção e transmissão de conhecimentos técnico-

científicos. 
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No eixo da Ciência e Tecnologia, o bibliotecário tem a possibilidade de fornecer 

informações para o embasamento e a consolidação de pesquisas de profissionais de 

todas as áreas do conhecimento (AIIP, 2020). Neste campo, inserido no mercado 

informacional de tendência, evidencia-se os serviços biblioteconômicos relacionados 

às pesquisas de teor científico e tecnológico realizadas por colaboradores inseridos 

em instituições públicas e privadas (docentes, pesquisadores e terceirizados). 

 

Figura 3 - Oportunidades para se empreender no eixo da ciência e tecnologia 

 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

Ciência e 
Tecnologia

• Serviço direcionado aos fundamentos da ciência,
desenvolvendo reflexões críticas sobre o saber
científico. Esse tema desdobra-se em questões como
o estudo do método de investigação científica e,
principalmente, o papel da ciência e sua aplicação
nos trabalhos acadêmicos.

Mentoria Acadêmico-
Profissional 

• Consultoria sobre os trâmites burocráticos para o
registro de ISBN e ISSN. Este serviço pode se
desempenhado ao disponibilizar a documentação
exigida, formulários necessários e boletos com as
taxas que deverão ser pagas para efetivação do
registro da obra intelectual.

Consultoria sobre os 
registro de publicações 
bibliográficas e seriadas

• Propor esse serviço é pensar nas dúvidas e
dificuldades dos envolvidos no processo de
comunicação científica (autores, avaliadores e
editores). Sendo assim, o bibliotecário pode
aproveitar a oportunidade e orientar os
pesquisadores em relação aos trâmites do processo
de avaliação e publicação do trabalho.

Publicação em Periódico 
Científico

• Atividades voltadas para normalização de
documentos; análise de trabalhos técnicos científicos,
a organização e, gestão em espaços físicos e/ou
digitais, independentemente do suporte, bem como a
diagramação.

Editor de Periódicos 
Científicos
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Nessa mesma vertente, há um leque de oportunidades para se empreender no 

ramo informacional e digital já mencionados, destacando-se aqui o desenvolvimento 

de: a) aplicativos, programas e sistema de informação; b) pesquisas de mercado para 

patenteamento de novos produtos; c) mapeamento de fontes gerais e especializadas 

de informação; d) criação de repositórios institucionais em universidades; e e) web 

design: elaboração de guia e manuais das diversas áreas do conhecimento. 

 

CAMPOS DE ATUAÇÃO TECNOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURADORIA DIGITAL                                

 

O profissional tem a possibilidade de integrar e gerenciar equipes em todas as 

fases do processo de implantação de ambientes tecnológicos digitais nas instituições 

de ensino e no âmbito empresarial. A partir da representação, armazenamento e 

transferência da informação, o bibliotecário poderá contribuir e auxiliar no 

desenvolvimento dos Parques Científicos e Tecnológicos, promovendo a cultura da 

inovação, da competitividade e da capacitação empresarial.  

 

INDÚSTRIA 4.0 

 

Esse novo ciclo, fruto da fusão das tecnologias emergentes e de sua interação 

no meio digital, fora suscitada por um conjunto de tecnologias com enfoque na 

inteligência artificial, robótica, internet das coisas, nanotecnologia, biotecnologia e 

ciência de materiais etc. (SEBRAE, 2018). Desse modo, o bibliotecário deve estar 

atento aos avanços das TDICs e aproveitar as oportunidades que o campo possibilita 

aos profissionais que utilizam a informação como estratégia competitiva nos negócios.   
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MODELO DE NEGÓCIOS E SUAS ETAPAS 

 

Um modelo de negócios é um conteúdo textual capaz de 

flexibilizar o processo da tomada de decisão estratégica e facultar 

o percurso para se instituir um empreendimento na área da 

informação.  

De acordo com o SEBRAE (2013), o modelo de negócio é a 

possibilidade de visualizar a descrição do negócio, das partes que o 

compõem, descrevendo a lógica de criação do negócio. Dessa 

forma, este capítulo apresenta a seguinte estrutura: 

 O que vou fazer? 

 Para quem estou fazendo? 

 Como vou fazer? 
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IDEAÇÃO E MOMENTO OPORTUNO  

 

Com efeito, é preciso reconhecer que o 

empreendimento bem-sucedido (seja ele novo ou já 

estabelecido) não se resume apenas à conquista de 

um objetivo, muito mais que um fim, ele é um 

conjunto de meios, é o próprio modo de agir em 

direção ao um alvo determinado, à uma 

oportunidade empreendedora. 

A oportunidade antecede o próprio ato de empreender. Esse ensejo atemporal 

que se manifesta repentinamente, segundo Heredia (2015), pode ser denominado de 

Carpe Kairós. O momento no qual o empreendedor toma consciência que pode ir além 

daquilo que é previsível ou impossível, e assim, através de suas competências e seu 

instinto, aproveitar essa ocasião favorável para suprir uma necessidade da sociedade.  

 

A LIÇÃO DO CARPE KAIRÓS DIZ:  

“É PRECISO SABER APROVEITAR O MOMENTO OPORTUNO!”.  

 

 

Ao evidenciar as crises como oportunidades, Silva (2020) expressa o 

significado de crise em chinês. Essa palavra é composta por dois ideogramas: “wei” 

(perigo/risco) e “ji” (oportunidade). Isto é, o autor explana que a crise é uma situação 

em que o perigo e a oportunidade têm o mesmo peso, são bilaterais e reversíveis. 

Dessa forma, aquele que vive esse momento oportuno, tem o critério exclusivo de 

mudar seu rumo e sair de uma circunstância fatal, alcançando transformações 

individuais e coletivas. 

Quando se fala em geração de uma ideia e/ou reconhecimento de uma 

oportunidade: etapa-chave no processo empreendedor, pode ser explorada mediante 

cinco diferentes tipos de oportunidades: novos produtos e serviços, novos métodos 

de produção, novos mercados, novas formas de organização e novas matérias-primas. 

A essência do reconhecimento de oportunidades é o acesso às informações e seu uso 

eficaz. 
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Ter uma ideia e reconhecer uma oportunidade é apenas uma etapa. Para isto, 

os recursos necessários para iniciar uma nova empresa inclui as informações sobre 

mercados, questões ambientais e legais, recursos humanos; habilidades, 

conhecimentos, motivações e energia que serão a força de ação do novo 

empreendimento; e os recursos financeiros, o capital necessário para iniciar o negócio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sabendo que, dentro do campo biblioteconômico, o empreendedorismo tem a 

informação como estratégia competitiva para a tomada de decisão e inovação, com a 

finalidade de suprir as demandas informacionais dos usuários, nesse caso, seus 

clientes, deve-se levar em conta as demandas do mercado informacional. 

Para isso, a inovação é uma ação fundamental e que deve ser ponderada no 

planejamento estratégico dos empreendimentos, a fim de obter vantagens nos 

ambientes de negócios. Porquanto, aqueles que almejam uma posição sustentável na 

área, precisam buscar outras possibilidades de se empreender e ampliar suas práticas 

para conseguir um diferencial competitivo, procurando implementar estratégicas que 

anteciparão às tendências do mercado. 
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SEGMENTO DO CLIENTE E PROPOSTA DE VALOR  

 

Ao estabelecer ou reinventar o seu negócio, o 

empreendedor deve refletir sobre o que está 

oferecendo, do ponto de vista das necessidades dos 

clientes, relacionando-os com os serviços/produtos 

que a empresa pretende oferecer. Isto é, para criar 

valor para um negócio, é necessário criar valor para 

o cliente. 

Com base no Business Model Canvas idealizado por Alex Osterwalder e Yves 

Pigneur (2011), para chegar nesse encache de mercado, a primeira ação a ser 

executada é traçar o perfil do consumidor, a partir da análise de suas tarefas e seus 

ganhos, dessa forma a empresa conseguirá segmentá-los em grupos por similaridade 

e interesse. 

  

 

 

A partir da análise das características elencadas acima, o bibliotecário poderá 

propor serviços e produtos cada vez mais dinâmicos e condizentes à realidade da 

Sociedade da Informação em rede, buscando atender aos clientes com qualidade e 

precisão, naquilo que condiz às suas necessidades. Dessa forma, ao delimitar seu 

segmento, pode-se enfim estabelecer a proposta de valor.  

  

 

TAREFAS DO CLIENTE 

 

Tarefas funcionais: clientes que estão tentando realizar uma tarefa ou 

resolver um problema específico. 

Tarefas sociais: clientes que estão tentando melhorar sua imagem ou 

ganhar status. 

Tarefas emocionais: clientes que procuram atender a um estado 

emocional. 
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Isto posto, o profissional deve listar todos os 

produtos e serviços que sua empresa oferece, dentre os 

quais são classificados como: 

 
 tangíveis (produtos físicos); 

 virtuais (downloads, recomendações on-line); 

 intangíveis (direitos autorais, garantia de qualidade);  

 financeiros (fundos de investimento, serviços de 

financiamento). 

 

A proposta de valor não se refere meramente ao 

retorno financeiro. Na verdade, é uma solução para a 

demanda do cliente, ela precisa responder claramente o 

“por que” do seu negócio ser escolhido dentre os demais. 

Por isso que, antes de estabelecê-la, deve-se conhecer com 

precisão as necessidades dos potenciais consumidores, para 

assim diferenciar sua marca e/ou solução da concorrência, 

despertando o interesse do seu público com transparência. 

Para criar uma proposta irrecusável e conquistar o cliente, 

faz-se necessário determinar os ganhos que ele terá com 

sua empresa.  

 

 

 

 

 

GANHOS DO CLIENTE 

 

Ganhos fundamentais: são ganhos essenciais que um cliente espera da 

sua solução.  

Ganhos esperados: são ganhos que os clientes esperam da sua solução.  

Ganhos desejados: são ganhos que superam as expectativas. São 

aqueles que os clientes pediriam se fossem perguntados. 

Ganhos inesperados: são ganhos que vão além das expectativas. Algo 

que não imaginariam caso perguntados. 

 

 

 
 

Uma pesquisadora dá área 

de Engenharia de Matérias 

desenvolveu um novo 

produto. Agora ela precisa 

registrar o que criou 

como sua propriedade e, 

assim, impedindo que 

outros pesquisadores 

reproduzam sua ideia e 

reclamem sua autoria 

posteriormente. Contudo, 

diante do prazo curto e 

considerando a burocracia 

do processo, optou por 

terceirar a busca de 

interioridades. 

 

Neste caso, a 

pesquisadora possui uma 

tarefa funcional, ou seja, 

deseja resolver um 

problema específico e 

pode ter como ganho 

fundamental a agilidade 

no processo de 

patenteamento, quanto 

ao estado da técnica, 

duplicação de esforço e 

perdas financeiras. 

 

NA PRÁTICA 
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Após compreender os possíveis ganhos que o cliente poderá receber, deve-se 

destacar um benefício exclusivo que sua solução pode oferecer, destacando-se o que 

torna seu serviço/produto único. É aqui que entra a inovação. O que você tem de 

diferencial? Quais são os bônus que podem ser incluídos? As respostas para estas 

perguntas vão delinear sua proposta de valor. 

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E VENDAS 

 

Identificando a proposta de valor e o segmento de clientes, chega o momento 

de definir os canais através dos quais serão entregues os serviços/produtos e os tipos 

de relacionamento que se estabelecerá entre consumidor e fornecedor, a fim de 

conquistar e manter uma boa relação entre as partes. 

Nesse processo, opte por uma linguagem clara e objetiva. Ao comunicar sua 

proposta de valor, seja em canais diretos ou indiretos, ela deve ser transmitida com 

total nitidez. Isso inclui uma linguagem de fácil acesso que permita a qualquer pessoa 

entender a mensagem transmitida. Posto que, nesses canais inclui todo o fluxo 

comunicacional que envolve: conhecimento sobre o serviço/produto; avaliação da 

proposta de valor; aquisição; entrega; assistência pós-venda e feedback do cliente. 

Abaixo são ilustrados os tipos de canais de comunicação, distribuição e vendas. 

Antes de selecioná-los, você precisa compreender as particulares e implicações de 

cada canal que podem influenciar na escolha de uso, principalmente quando se fala de 

espaço físico ou meio digital. 

 

  

TIPOS DE CANAIS

Direto / Próprio

Forçãs de vendas

Vendas online 

(E-commerce)

Indireto / Parceiros

Lojas próprias (físicas)
Lojas parceiras

Atacadistas
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“Já não basta simplesmente satisfazer 

clientes: é preciso encantá-los”. 

 

Philip Kotler 

 

 

Por fim, esta etapa finaliza com o bloco de relacionamento com clientes, que 

pode ser motivado pela ampliação de vendas, conquista e/ou retenção de clientes. 

Com base no “Guia essencial para novos empreendedores” de Rosa, Couto e Gomes 

(2015), será apresentado a seguir as principais formas de relacionamento com 

clientes: 

 

 

Fonte: adaptado de SEBRAE (2015). 

 

 

 

ASSISTÊNCIA PESSOAL

• É baseado na interação. O cliente se comunica
diretamente com um representante da empresa durante
a venda ou pós-venda na loja, pelo telefone ou e-mail.

ASSISTÊNCIA PERSONALIZADA

• Envolve um representante para cada cliente. Esse tipo
de relação é comum, por exemplo, nos serviços especiais
de bancos, onde um gerente se dedica a atender um
grupo de clientes de alta renda.

SERVIÇOS AUTOMATIZADOS

• Para esse tipo de relacionamento é preciso combinar
atendimento automatizado com processos definidos. Por
exemplo, lojas virtuais que ofertam produtos de acordo
com compras anteriores.

COMUNIDADES

• Muitas empresas mantêm comunidades on-line que 
permitem aos usuários trocar conhecimentos. 
Comunidades podem ajudá-lo a conhecer melhor seus 
clientes.
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PLANO DE AÇÃO 

 

 Para executar com maestria o que foi 

estabelecido nos blocos anteriores, mostra-se 

necessário organizar as ideias e planejar como serão 

colocadas em prática. É hora da ação! 

Em síntese, o plano de ação é uma lista de 

ações a serem executadas para o alcance de um 

determinado objetivo. Pense nele como um mapa que irá guiá-lo nas melhorias que 

serão realizadas em seu modelo de negócios, seja uma ação promocional, um plano 

de marketing, mudanças ou incrementos operacionais. Para isso, em concordância 

com SEBRAE-SP (2019), deve-se executar as seguintes etapas1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Para mais informações confira o e-book “Como fazer um plano de ação” do Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (SEBRAE-SP), disponível em:  
http://arquivos.sebraesp.com.br/AnexosConteudoApoioPublicacao/234/Como_fazer_um_plano_de_a
ção.pdf.  

DEFINA SEU(S) 

OBJETIVO(S) 

 

ESTABELEÇA  

AS AÇÕES 

 

ORGANIZE AS AÇÕES 

POR PRIORIDADES 

 

DESCREVA AS AÇÕES: 

 QUAIS? 

 COMO? 

 QUANDO? 

 POR QUÊ? 

 QUE? 

 ONDE? 

 QUAIS OS CUSTOS? 

DEFINA METAS E 

CONTROLE  

AS AÇÕES 

 

COLOQUE EM 

PRÁTICA E 

ACOMPANHE O 

PROCESSO 

 

http://arquivos.sebraesp.com.br/AnexosConteudoApoioPublicacao/234/Como_fazer_um_plano_de_ação.pdf
http://arquivos.sebraesp.com.br/AnexosConteudoApoioPublicacao/234/Como_fazer_um_plano_de_ação.pdf
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FICA A DICA! 

 
Embora haja diversos programas de 

incubadoras empresariais e de 

parque tecnológicos direcionados 

para o desenvolvimento das 

microempresas, ainda existe uma 

parcela considerável de iniciativas 

empreendedoras que optam pela 

economia informal. 

isso acontece devido aos 

trâmites burocráticos para a 

abertura e manutenção das empresas, ou até mesmo, à falta de 

informação sobre como efetuar o processo de formalização, seja 

microempresa OU Microempreendedor Individual (MEI). 

 

COMO FORMALIZAR UMA MICROEMPRESA 

 

 

1º passo - Verifique sua situação fiscal

2º passo - Faça uma consulta prévia do nome empresarial

3º passo - Elabore um contrato social (contém o regimento interno do
negócio)

4º passo - Abra um CNPJ

5º passo - Providencie os alvarás de funcionamento

6º passo - Faça a Inscrição Estadual

7º passo - Cadastre sua empresa junto à Receita Federal e Previdência
Social

COMO POSSO 

FORMALIZAR O 

MEU NEGÓCIO? 
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COMO SE TORNAR UM MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) 

 

Quanto ao MEI, é considerado uma nova oportunidade de os 

microempresários formalizarem seu trabalho de maneira autônoma, 

efetuando suas obrigações fiscais legalmente, para garantir uma futura 

aposentadoria, aquilo que o emprego informal não garante.  

Em síntese, é necessário cumprir alguns requisitos para que um 

empresário seja enquadrado como MEI: 

 trabalhar por conta própria; 

 não ser sócio ou titular de outra empresa; 

 ter um faturamento anual inferior a R$ 60 mil; 

 ter, no máximo, um funcionário que receba um salário-mínimo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

1º passo - Conheça as regras e benefícios do MEI dispostos
na Lei nº 128/2008

2º passo - Verifique as atividades permitidas para o MEI e
certificar-se que seu negócio se enquadra nas diretrizes

3º passo - Preencha as informações cadastrais no
formulário de inscrição disponpivel no site Gov.br
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