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Introdução 
Este Manual do Módulo de Empreendedorismo foi desenvolvido para a implementação da 

iniciativa eSkills4Girls em Moçambique, que foi criada no âmbito da presidência alemã do G20 

em 2017 com o objectivo de superar a divisão digital de gênero e promover a participação de 

mulheres e meninas na economia digital.  

 

Objectivos 

A Formação tem por objectivo orientar sobre os seguintes pontos com o apoio da TIC: 

• Desenvolver um Plano de Negócios  

• Demonstrar compreensão das técnicas de Marketing Orientar-se sobre perspectivas de 

carreiras e formações adicionais 

• Utilizar a tecnologia em benefício do seu Negócio 

 

Conteúdos do módulo 

Unidades  Elementos para a descrição Carga Horária (60 

Horas) 

1. Desenvolver 

um Plano de 

Negócios 

• Fazer pesquisa de mercado 

• Elaborar um plano de negócios  

22 Horas 

2. Demonstrar 

compreensão 

das técnicas 

de Marketing 

• Criar um plano de divulgação dos seus produtos 

ou serviços 

• Descrever o seu plano para aumentar o seu 

negócio usando página na Internet, telemóveis e 

vendas eletrónicas (Facebook, Whatsapp e outras 

ferramentas) 

12 Horas 
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• Elaborar um roteiro para divulgação dos seus 

produtos ou serviços 

3. Utilizar a 

tecnologia 

em benefício 

do seu 

Negócio 

• Identificar os custos de arranque ao implementar 

qualquer tipo de sistema de tecnologia de 

informação e comunicação  

• Tomar decisões informadas e lógicas sobre o uso 

da tecnologia no seu negócio 

8 Horas 

 
 

 • Simulação de venda  18 Horas 

Tabela 1 - Conteúdos do módulo 
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UNIDADE 1 - DESENVOLVER 

UM PLANO DE NEGÓCIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 
• Fazer Pesquisa de Mercado 

• Elaborar Plano de Negócios 

CONTEÚDOS 
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1.1. Autoconhecimento 
Para iniciar um negócio, é muito importante que conheça os seus limites, seus pontos fortes 

e que precisa de melhorar. Abaixo algumas perguntas que lhe ajudarão a reflectir sobre si: 

Perguntas para auto-avaliação profissional 

Estas perguntas têm o objectivo de prepará-lo para a auto-avaliação como um profissional e 

também servem como um roteiro. 

i. Quais são os meus pontos fortes? 

Não tenha vergonha de reconhecer o quanto você é bom. Se preciso, pergunte a alguém 

de muita confiança. 

ii. Por que considero estes como sendo os meus pontos fortes? 

Justifique o que o faz pensar assim, sua trajectória de vida pode dar pistas. 

iii. Quais os exemplos concretos (que confirmem tal percepção) posso apresentar? 

Tente usar exemplos profissionais, mas de preferência da empresa onde fez o estágio. 

iv. Como posso usar tais pontos fortes para desenvolver um negócio? 

Agora você precisa descobrir (e mostrar) porque quer abrir um negócio. 

v. Quais meus pontos fracos? 

Pontos fracos muitas vezes podem ser coisas simples de resolver, como a capacitação em 

língua inglesa. Os problemas ficam mais sérios quando se trata de mudar 

comportamentos. Mas não esconda isso: mostre que está trabalhando para melhorar! 

vi. Por que considero estes meus pontos fracos? 

Hora de entender como isso está atrapalhando-lhe no negócio. 

vii. Que tarefas e situações do meu dia-a-dia são afectadas por isso? 

Não gosto de cabos, fios, tubos! Esse é um exemplo em que você deve optar por mudar 

de função ou se capacitar. Veja o que é melhor para você nesse tipo de situação. 
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viii. Como posso trabalhar meus pontos melhorar meu negócio? 

Tente encontrar a solução para o seu problema. Podem ser cursos, auxílio de um mentor, 

ou apenas tomar uma atitude determinada.. 

ix. Existe alguma oportunidade que eu desempenharia melhor se resolvesse meus pontos 

fracos? 

Isso vai lhe incentivar a se superar em busca de seus objectivos. 

x. Existe alguma ameaça ou crise em que meus pontos fortes podem ajudar a resolver 

determinada situação para o mercado? 

Da mesma forma, entender isso pode mudar sua trajectória profissional! 

xi. Onde quero estar daqui a 1 ano? 

Quais suas metas a curto prazo? Suas competências vão ajudá-lo a cumpri-las? 

xii. E daqui a 5 anos? 

É importante ter objectivos claros, 5 anos passam rápido! 

xiii. Qual é meu sonho na vida? 

Será que trabalha para viver a vida de seus sonhos. Fique atento se sua carreira vai lhe 

proporcionar isso! 
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1.1. Fazer Pesquisa de Mercado  
 

Antes de iniciar a sua pesquisa de mercado, pense: O que gostaria de oferecer? Produto ou 

Serviço? 

Ou os dois? 

Qual é a diferença? 

Segundo (Krunheuer, 2016), Frequentemente se diz que produtos são tangíveis, podem ser 

tocados, enquanto serviços são intangíveis, não podem ser tocados. Como ambos são 

resultado de processos de trabalho, a ideia de que produtos são bens materiais que podem 

ser tocados, criados a partir de matérias-primas, pode ajudar a entender a distinção, 

embora nem sempre haja algo concreto envolvido. 

O serviço, por sua vez, não transforma objectos em bens, mas é consumido enquanto é 

prestado. Enquanto produtos podem ser guardados e armazenados em estoque, 

esgotando-se e perdendo prazo de validade, o serviço tem limitações de disponibilidade 

associadas a recursos humanos e materiais, e dependem da participação ou presença do 

cliente para acontecerem. 

Depois de decidir, faça uma pesquisa para perceber como funciona a oferta de serviço ou 

produto na área que escolheu: 

Por exemplo: Se escolheu oferecer serviços de reparação de equipamentos de 

refrigeração. Deverá pesquisar sobre o que uma empresa de refrigeração pode oferecer 

aos seus clientes: 

Faça uma lista e assim poderá ver quais competências tem e quais precisa de melhorar para 

oferecer um serviço de qualidade. 

  

https://contaazul.com/controle-estoque/?utm_source=blog_smb&utm_medium=blog_smb_cta&utm_campaign=blog_smb_cta_posts_/diferenca-entre-produto-e-servico
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O que faz uma empresa de 

refrigeração? 

Quais são as competências que 

tenho ? 

Que competências 

preciso de adquirir ou 

melhorar? 

Montagem, manutenção e 

reparação de ar condicionados 

Sei fazer manutenção de ar 

condicionados  

Montagem e reparação 

de ar condicionados 

industriais 

Montagem, manutenção e 

reparação de frigoríficos 

Sei reparar frigoríficos  

 

A pesquisa de mercado é uma actividade muito importante para a concepção do seu negócio. 

A pesquisa de mercado permite que tenha uma a possibilidade de conhecer melhor os riscos 

e as oportunidades que poderá ter ao iniciar o seu negócio. 

a. Com a pesquisa de mercado, poderá conhecer melhor: 

• CONCORRENTES (O que já existe no mercado, quais são pontos fortes e fracos?) 

• CLIENTES (O que eles desejam? Que problema pode ajudar a resolver?) 

• O TAMANHO DO MERCADO (Qual é a sua área de actuação? Em que região vai operar?) 
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Concorrentes O que faz/ou vende? Pontos Fortes Pontos Fracos O que posso fazer que o 

concorrente não faz? 

     

     

     

Tabela 2- Concorrentes 

 

 



                                          
 

MÓDULO DE EMPREENDEDORISMO eSkills4Girls   P á g i n a  | 14 

Clientes Problema O que desejam? O que posso fazer? 

    

    

    

Tabela 3 – Clientes 
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Área de actuação (Região) Tipo de mercado (Formal, 
Informal) 

Grupo alvo Como posso alcançar o grupo alvo? 

    

    

    

Tabela 4 - Mercado 
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b. Ferramenta digital para estudo de mercado 

Existem várias ferramentas para lhe ajudar a compreender o mercado. Essas ferramentas são 

usadas para ver se o que pretende vender ou oferecer é relevante para o grupo alvo que 

escolheu. Também permite identificar em que altura esse grupo alvo é mais activo na compra 

de produtos/serviços que pretende oferecer. 

i. A ferramenta abaixo descrita chama-se Google Trends (Google Tendências) . Para 

aceder à ferramenta siga os seguintes passos: 

1. Abra o seu navegador e digite: http://trends.google.pt/  

2. De seguida seleccione o seu país: 

 

3. Comece a pesquisar as tendências de acordo com o seu grupo alvo e produto/serviço que 

pretende oferecer. Por exemplo: Vendas 

 

Figura 1 - Google Trends - Seleccionando o seu país 

4. De seguida, poderá filtrar a sua busca, seleccionando categoria de venda. Por exemplo: 

Vestuário. 

http://trends.google.pt/
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Figura 2 - Google Trends - Pesquisa 

5. De acordo com o seleccionado, será exibido o resultado da sua pesquisa sobre Vendas de 

Vestuário nos últimos 12 meses em Moçambique: 

 

Figura 3 - Google Trends - Resultado de uma pesquisa 
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De acordo com os resultados, podemos ver as épocas em que o vestuário é mais vendido. E 

este é um ponto de partida para si. Porque já conhece as épocas em que as pessoas mais 

compram vestuário. 

Também é possível notar-se que os locais mais activos de compras de vestuário são: Maputo 

e Nampula. 

 

ii. Facebook Audience Insights  

Esta ferramenta é muito eficaz para pesquisa de mercado, mas para usá-la deve ter uma conta 

no Facebook. Para aceder, siga os seguintes passos: 

1. Abra o seu navegador e digite no motor de busca: Facebook audience insights  

 

Figura 4 - Facebook Audience Insights 
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2. Clique no link ilustrado na figura acima e será exibida a página do Facebook audience 

insights. 

 

Figura 5 - plataforma Audience Insights 

3. Clique em Entrar e introduza as credenciais da sua conta do Facebook 

 

Figura 6 - Entrar na plataforma Audience Insights 



                                          
 

MÓDULO DE EMPREENDEDORISMO eSkills4Girls   P á g i n a  | 20 

4. Clique em Acesse o Audience Insights 

 

Figura 7 - Acessando o Audience Insights 

5. Agora que já tem acesso ao Audience Insights, escolha o seu grupo alvo. Pessoas da sua rede 

ou todos do Facebook 

 

Figura 8 - Configurar o Audience Insights 
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6. De seguida seleccione a região que pretende efectuar o seu estudo de mercado 

 

Figura 9 - Seleccionar o grupo de pesquisa no Audience Insights 

7. Seleccione também a categoria de negócio 

 

Figura 10 - Pesquisar o campo no Audience Insights 
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8. Podemos verificar os resultados do estudo de mercado de pessoas que utilizam o Facebook: 

 

Figura 11 - Ver o resultado da pesquisa no Audience Insights 

Pela imagem acima, podemos chegar à conclusão que em Sofala, Beira 44% das mulheres 

compram produtos e serviços de moda e 56% dos homens também.  

O melhor grupo-alvo para a venda desses produtos/serviços é o grupo de 18 à 24 anos.  

 

1.3. Plano de Negócio  
 

Após o estudo de mercado, já tem os seguintes dados: 

• A área de negócio 

• A região que pretende actuar 

• O melhor grupo alvo 

• O tipo de produto/serviço que pretende vender 

 

a) Matriz FOFA 

Agora é altura de fazer uma análise fofa para analisar a sua ideia de negócio. A análise FOFA 

significa: Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. 
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Forças – Liste as as forças, as vantagens internas do seu negócio em relação a seus 

concorrentes 

Oportunidades – Liste as forças externas que podem ser uma vantagem no seu negócio 

Fraquezas - Liste as as forças, as desvantagens internas do seu negócio que podem dificultar 

o negócio: Pessoal capacitado, financiamento, material e equipamento 

Ameaças – Liste os aspectos negativos que podem comprometer o desenvolvimento do 

negócio 
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Forças Oportunidades 

Fraquezas 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ameaças 
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Depois de analisar a sua ideia de negócio e chegar à conclusão que as forças e 

oportunidades são maiores que as fraquezas e ameaças, já pode preparar o seu plano de 

negócio. Para tal, vamos utilizar a ferramenta CANVAS que é uma ferramenta que permite 

planificar o seu negócio em blocos. 

 

b) Plano de Negócio Canvas 

O modelo canvas está repartido em 9 blocos: (Siteware, 2018) 

 

Figura 12 - Modelo Canvas 

Fonte: (Siteware, 2018) 
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1. Segmento de Clientes 

Pergunte-se: para quem estamos criando valor? Quem são nossos consumidores mais 

importantes? 

Esse componente define grupos de pessoas/organizações que a empresa tem como público-

alvo.  

2. Proposta de Valor 

Pergunte-se: que valor entregamos aos clientes? Qual problema estamos ajudando a 

resolver? Que necessidades estamos satisfazendo? Que conjunto de produtos e serviços 

estamos oferecendo para cada segmento de clientes? 

Esse componente é relativo ao porque dos clientes escolherem sua empresa. A proposta de 

valor no Canvas deve resolver um problema ou satisfazer alguma necessidade do cliente (de 

acordo com sua segmentação). Dessa forma, aumentar o desempenho dos produtos/serviços 

é uma forma de criar e agregar valor. 

3. Canais 

Pergunte-se: por meio de quais canais nossos segmentos de clientes querem ser contratados? 

Como os alcançamos agora? Como nossos canais se integram? Qual funciona melhor? Quais 

apresentam melhor custo-benefício? Como estão integrados à rotina dos clientes? 

Os canais se referem a forma que sua empresa se comunica com os clientes, desde o momento 

da aquisição do produto até o suporte após a compra. Eles podem ser diretos (time de vendas, 

site) ou indiretos (lojas de revenda). As fases do canal são: 

• Conhecimento: Quando o público irá conhecer sua marca. 

• Avaliação: Como sua empresa é avaliada. 

• Compra: Como é o processo de compra dos seus clientes. 

• Entrega: Como sua empresa entrega valor aos clientes. 

• Pós-venda: Como sua empresa fornece suporte após a compra. 
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4. Relacionamento com Clientes 

Pergunte-se: que tipo de relacionamento cada um dos nossos segmentos de clientes espera 

que estabeleçamos com eles? Quais já estabelecemos? Qual o custo de cada um? Como se 

integram ao restante do nosso Modelo de Negócios? 

O relacionamento com os clientes precisa ser definido de acordo com as motivações da 

empresa em relação à sua conquista, retenção e ampliação das vendas.  

 

5. Fontes de Receita 

Pergunte-se: quais valores nossos clientes estão realmente dispostos a pagar? Pelo que eles 

pagam atualmente? Como pagar? Como prefeririam pagar? O quanto cada Fonte de Receita 

contribui para o total da receita? 

As fontes de receita da sua empresa representam o dinheiro gerado a partir de cada segmento 

de clientes. Para calcular a receita, os custos devem ser subtraídos da renda para gerar o lucro. 

As fontes de receita no Canvas podem incluir a venda de recursos (produtos físicos), taxas de 

uso (quanto mais o serviço é usado, maior o lucro), taxas de assinatura (para uso contínuo), 

empréstimos, aluguéis e licenciamentos. 

6. Recursos Principais 

Pergunte-se: que recursos principais nossa proposta de valor requer? Nossos canais de 

distribuição? Relacionamento com os clientes? Fontes de receita? 

Esses são os recursos que a empresa necessita para criar sua proposta de valor. Eles podem 

ser recursos físicos, como fábricas, máquinas e veículos. Podem ser intelectuais, como 

conhecimentos específicos e patentes; humanos, como equipes conceituadas e eficientes ou 

financeiros, como dinheiro e ações. 

 

7. Actividades-Chave 

Pergunte-se: que atividades-chave nossa proposta de valor requer? Nossos canais de 

distribuição? Relacionamento com clientes? Fonte de receita? 
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As actividades-chave são as actividades que não podem deixar de acontecer para sua empresa 

funcionar bem. Elas são as acções mais importantes a serem executadas. Dependendo do tipo 

de modelo de negócios elas podem ser categorizadas como: produção (desenvolvimento de 

produto, fabricação, entrega); resolução de problemas e plataformas/redes (necessárias para 

o funcionamento do negócio). 

8. Parcerias Principais 

Pergunte-se: quem são nossos principais parceiros? Quem são nossos fornecedores 

principais? Que recursos principais estamos adquirindo dos parceiros? Que atividades-chave 

os parceiros executam? 

São os fornecedores e os parceiros que permitem que o negócio desenvolva de forma 

otimizada e mais econômica. Com essas alianças, fica mais fácil conseguir recursos e reduzir a 

competitividade. 

9. Estrutura de Custo 

Pergunte-se: quais são os custos mais importantes em nosso Modelo de Negócios? Que 

recursos principais são mais caros? Quais actividades-chave são mais caras? 

Essa estrutura pode envolver custos fixos e variáveis. Algumas empresas focam em modelos 

de negócios direccionados pelo custo, portanto, tendem a minimizá-lo em suas actividades ao 

máximo. Dessa forma, utilizam propostas de valor baixo. 
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Estrutura do Modelo Canvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentos de Clientes Relacionamento Propostas de Valor Atividades Chave Parcerias-Chave 

Fontes de Receitas Estrutura de Custos 

Recursos Chave Canais 
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Interpretação dos blocos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. O QUE faz a empresa?  

Produto ou Serviço  

2. A QUEM está destinado?  

Publico Alvo.  

 

3. COMO a empresa faz?  

Recursos, Actividades e Parcerias necessárias.  

Segmentos de 

Clientes 
Relacionamento Propostas de 

Valor 
Atividades Chave Parcerias-Chave 

Fontes de Receitas Estrutura de Custos 

Recursos Chave Canais O QUÊ? QUEM? COMO? 

QUANTO?  

NOME DA EMPRESA 
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4.  QUANTO ganha e QUANTO gasta?  Principais custos e receitas.  

 

 Exemplo 

 

  

 

NOME DA EMPRESA 

Segmentos de Clientes Relacionamento Propostas de Valor Atividades Chave Parcerias-Chave 

Fontes de Receitas Estrutura de Custos 

Recursos Chave Canais 

Useir 
Serviço à 

domicilio 

Qualidade e 

flexibilidade no 

atendimento 

Residências 

Instituições 
EPI Serviços 

Montagem de 

Sistema de Frios 

Reparação de 

Sistemas de 

Frios 

Pessoal com Formação 

básica e média em 

Refrigeração 

Equipamento e 

Ferramentas de trabalho e 

de Protecção 

Promoções nas redes 

sociais 

Folhetos informativos 

Emails promocionais 

Chamadas  

Whatsapp 

Facebook/LinkedIn/Email 

Contractos mensais de assistência à residências e empresas 

Lojas de venda 

de Equipamento 

de Frios 

Contractos com Lojas de venda de Equipamento de Frio 

Pessoal Equipamento, Materiais e consumíveis 

Internet Transporte Publicidade 
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c) Cálculo de Rendimentos 

Para calcular os seus rendimentos, tem de ter em conta alguns conceitos: 

1. Receita – é todo o valor que entra na sua empresa 

2. Despesas – são custos fixos ou variáveis que poderá ter na empresa (Pessoal, 

Internet, infra-estrutura, etc) 

3. Lucro – É o resultado da subtracção da Receita e das despesas (Receita-despesas) 

Exemplo 

Despesas Fixas Despesas Variáveis 

Infra-estrutura Manutenção não programada 

Internet Avaria 

Água Consumíveis 

Energia  

Tabela 5- Despesas fixas e variáveis 

 

d) Como garantir que terei lucros? 

Um dos primeiros passos para garantir que terá lucro nas suas vendas é Definir o número 

mínimo de vendas que deve efectuar num período específico. Por exemplo: 

“A Maria é técnica de Refrigeração. Ela faz Montagem, Manutenção e Reparação de ar 

condicionados”. Depois de elaborar seu plano de negócio e verificar suas despesas, a 

Maria decidiu que o valor que iria cobrar para a manutenção dos ar condicionados seria 

de 2.000,00 dos quais: 
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Descrição Valor 

Receita 2.000,00 

Despesas para execução da obra 1.300,00 

Lucro Bruto  700,00 

Despesas fixas da empresa (mensal) 10.800 

Despesas variáveis da empresa Não teve 

Tabela 6 - Cálculo de lucro 

A meta da Maria é de ter numa primeira fase no mínimo 20.000,00 de lucro por mês.  

Para tal, Maria deve reparar no mínimo 15 ar condicionados por semana  

700,00 X 11 ar condicionados = 7.700,00 (Lucro Bruto Total em uma semana) 

7.700,00 X 4 semanas = 30.800,00 (Lucro Bruto Total em 1 mês) 

30.800,00 – 10.800,00 (do Total das Despesas Fixas+Total das Despesas variáveis)= 

20.000 (Lucro Líquido em 1 mês) 

 

Exemplo de um cálculo de contas de um mês de acordo com os trabalhos semanais: 

 

Tabela 7 – Plano de Contas do mês 
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e) Negócio Formal/ Informal 

EMPREENDEDOR INFORMAL 

Um empreendimento informal é aquele onde não há registo da actividade. Uma salgadeira 

que produz salgados sob encomenda, que não tenha seu negócio registado, actua de maneira 

informal. 

VANTAGENS DO EMPREENDEDOR INFORMAL 

A única vantagem de actuar de forma informal é não ter que arcar com tributos, como uma 

empresa formalizada faz mensalmente. Porém as multas e restrições que esta pessoa pode 

sofrer, não deixa que tal economia seja propriamente dita, uma vantagem, pois existem 

muitos riscos. 

DESVANTAGENS DO EMPREENDEDOR INFORMAL 

Ser informal implica numa série de restrições. Como o negócio não tem registo, não tem 

documentação, o empreendedor não tem como ter acesso a serviços de crédito, afinal não há 

como comprovar sua actividade ou renda. Daí a salgadeira não teria como tomar um 

empréstimo para comprar um fogão industrial ou forno para expandir sua produção. 

Além disso, o empreendedor que actua na informalidade geralmente não contribui com a 

Previdência Social (INSS). Isso lhe impede de ter acesso aos benefícios, como Aposentadoria, 

por Invalidez, Auxílio Doença e/ou subsídio Maternidade. 

EMPREENDEDOR FORMAL 

Um negócio formal é aquele tem um Registo. Ou seja, a empresa é constituída legalmente, 

tem sede, sócios (ou não), alvará de funcionamento e recolhe tributos. Um empreendimento 

formal pode ser um MEI – Micro empreendedor Individual, uma Micro ou Pequena Empresa, 

que pode ser optante por regimes tributários como simplificado ou  

Se tomarmos o exemplo da salgadeira. Caso ela se torne um MEI, ela pode contratar um 

funcionário para ajudar na produção. Pode emitir uma factura, o que aumenta seu leque de 
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clientes, pois caso receba uma encomenda de outra empresa, esta irá exigir a factura e o 

recibo. Além disso, a salgadeira estará amparada pelos benefícios do INSS. 

VANTAGENS EMPREENDEDOR FORMAL 

As vantagens de se ter um negócio formal são que a empresa não é apenas a força de trabalho 

ou o produto final do empreendedor. 

Ela existe no papel e fisicamente. Isso lhe permite planificar crescimento, contratação de 

pessoal, acesso aos serviços de crédito, participar de concorrências e dentre outras rotinas 

que não são possíveis a um negócio informal. 

DESVANTAGENS EMPREENDEDOR FORMAL 

A desvantagem de se ter um negócio formal é que ele gera custos mensais. Seja com tributos, 

pessoal ou taxas. 

No entanto, são gastos que fazem parte do quotidiano de qualquer empresa e se o 

empreendedor busca o crescimento de seu negócio é fundamental que ele se formalize para 

poder expandir. 

O QUE É MELHOR: EMPREENDEDOR FORMAL OU INFORMAL? 

Muitos profissionais que obtiveram sucesso e crescimento em seus negócios começaram do 

zero, de forma informal e improvisada. 

No entanto, todos eles tiveram, em algum momento, que regularizar seus negócios para 

conseguirem expandir, seja pela exigência dos clientes para emissão de nota fiscal, seja pela 

necessidade de obter crédito para investir em equipamentos, seja pela necessidade de ter 

mais amparo e segurança no negócio. 

Formalizar é o melhor caminho para o empreendedor que vislumbra um negócio de 

sucesso. 

 

https://sejakino.com.br/contabilidade-online/abrir-sua-empresa
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EXERCÍCIOS – Unidade 1  
 

1. Responda às questões de Autoconhecimento e apresente para duas pessoas 

do seu círculo familiar 

2. Escolha uma área de mercado em que gostaria de abrir um negócio  

3. Faça um levantamento dos concorrentes, clientes e mercado  

4. Faça uma pesquisa sobre o mercado usando o Google trends ou o Facebook 

audience insigths e diga qual seria o melhor grupo alvo para o seu negócio. 

5. Faça uma análise Fofa da sua ideia de negócio 

6. Elabore o seu plano de negócios usando a matriz da página 28 
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UNIDADE 2 – DEMONSTRAR 

COMPREENSÃO SOBRE TÉCNICAS DE 

MARKETING  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Criar um plano de divulgação dos seus produtos ou serviços 

• Descrever o seu plano para aumentar o seu negócio usando página na Internet, 

telemóveis e vendas eletrónicas (Facebook, Whatsapp e outras ferramentas) 

• Elaborar um roteiro para divulgação dos seus produtos ou serviços 

 

 

 

CONTEÚDOS 
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2.1. Criar um plano de divulgação dos seus produtos ou 

serviços 
Para divulgar os seus produtos/serviços, deve ter em conta três principais passos: 

a) Planificação 

Na planificação defina as suas metas e objectivos. Ou seja, o que pretende alcançar? 

Meta: Encontrar empresas e pessoas que precisem do serviço de manutenção de frios 

b) Implementação 

Na implementação, seleccione as ferramentas e instrumentos que vai utilizar para atingir sua 

meta: 

Para tal, pense em alguns aspectos: 

 

• Onde vai procurar seus clientes? 

• Como vai chegar à eles? 

• Qual é a informação que vai dar? 

• Como vai garantir que eles lhe encontrem? 
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Questão  Resposta 

Onde vai procurar seus clientes? 

 

Nas Lojas de vendas de equipamentos de frios 

Edifícios 

Como vai chegar à eles? 

 

Visitas 

Chamadas 

Panfletos 

Cartas de Promoção de serviço 

Qual é a informação que vai dar? 

 

Que é uma empresa de assistência de Frios e 

divulgar os serviços que pode oferecer 

Como vai garantir que eles lhe encontrem? 

 

Deixar um endereço claro em todos documentos 

que forem enviados 

No caso de uma visita, entregar um cartão de 

visita com contactos e endereço 

Manter o contacto sempre disponível 

Pedir o contacto da empresa e enviar a descrição 

dos serviços de forma digital (No whatsapp, 

emai) 

Tabela 8 - Plano de divulgação do seu negócio 

 

O que deve constar num folheto informatiovo? 

• Dados da empresa (Nome, Endereço, Contacto telefónico, Email) 

• O que a empresa faz (Descrição dos Serviços e produtos) 

• Como o cliente pode obter o seu serviço ou produto? 

• Quanto custa? 

 

 

 

 



                                          
 

MÓDULO DE EMPREENDEDORISMO eSkills4Girls   P á g i n a  | 40 

 

Exemplo: 

 

Figura 13 - Exemplo de um folheto informativo 

Fonte: (Cherulli, 2018) 

c) Avaliação 

A avaliação é um passo muito importante para garantir que o cliente continue a trabalhar 

consigo e que ele traga outros clientes. 

Como posso fazer a avaliação? 
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• Pode criar um formulário para medir a satisfação do cliente (este formulário pode ser 

preenchido no local, por email, ou no whatsapp) 

 

Exemplo de formulário para medir a satisfação do cliente 

O questionário abaixo é muito importante para a melhoria dos nossos serviços. Por favor 

assinale: 

Bom: se está satisfeito; Razoável: Se acha que temos de melhorar; Mau: Se não está 

satisfeito 

1. Como classifica o nível de acesso às informações desta empresa? 

☐Bom    ☐Razoável    ☐Mau 
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2. De modo geral, como você avalia a qualidade do atendimento ao cliente realizado por 

nossa empresa? 

☐Bom    ☐Razoável    ☐Mau 

3. O atendimento de suas dúvidas e preocupações é: 

☐Bom    ☐Razoável    ☐Mau 

4. Como avalia a qualidade do nosso trabalho? 

☐Bom    ☐Razoável    ☐Mau 

5. Qual seu grau de satisfação com nossa empresa no geral? 

☐Bom    ☐Razoável    ☐Mau 

6. Qual a possibilidade, em uma escala de 0 a 10, de você indicar os serviços ou produtos de 

nossa empresa para um amigo ou conhecido? 

 

7. Tem alguma reclamação ou recomendação para a nossa melhoria? 

___________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________

_ 

Muito Obrigado pelo seu tempo! 
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Criar um formulário online: 

Se tiver uma conta na Google (Gmail), poderá usar a ferramenta Google Forms para criar 

formulários digitais e partilhar por email e outras plataformas sociais. Para tal, siga os passos 

abaixo: 

1. Abra o seu navegador e digite o endereço: https://docs.google.com/forms  

 

Figura 14 - Acessando o Google Forms 

2. Para criar um novo formulário, clique no ícone + que fica no canto inferior direito 

 

Figura 15 - Criar um novo formulário no Google Forms 

  

https://docs.google.com/forms
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3. Para adicionar perguntas, clique no ícone + que fica à direita. Seleccione o tipo de pergunta 

que gostaria de criar e digite a sua questão 

 

Figura 16 - Adicionando perguntas ao formulário no Google Forms 
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4. Para garantir que o cliente vai responder todas as questões importantes, habilite o botão 

Obrigatório 

 

Figura 17 - Utilizando o botão Obrigatório no Google Forms 

5. Quando finalizar o seu formulário, poderá partilhar o link por email. Para tal, clique em 

enviar 

 

Figura 18 - Partilhando o formulário do Google Forms 
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6. Para enviar, pode introduzir o email para o qual pretende enviar 

 

Figura 19 - Enviando o formulário por email 

Ou pode copiar o link para enviar por email, whatsapp e outras plataformas sociais. Para 

facilitar, abrevie o link, clicando na caixa Abreviar URL 

 

Figura 20 - Partilhando o formulário através de um link 

.  
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2.2. Descrever o seu plano para aumentar o seu negócio usando 

página na Internet, telemóveis e vendas eletrónicas (Facebook, 

Whatsapp e outras ferramentas) 
 

A internet pode melhorar as possibilidades de melhorar a abrangência do seu negócio. Mas 

como? 

• Poderá aumentar a sua área de actuação 

• Poderá melhorar a sua comunicação com os clientes 

• Flexibiliza as suas actividades 

 

a. Que ferramentas posso usar para aumentar o meu negócio? Normalmente as redes 

sociais são um ponto de partida para aumentar a visibilidade do seu negócio. 

As ferramentas dependem do seu grupo alvo. Se o seu grupo alvo é mais formal, 

direccionado à médias e grandes empresas ou ainda empresas internacionais, o ideal é usar 

plataformas como: 

1. Google meu negócio que segundo (Google meu negócio, n.d.) “Com a conta do Google 

Meu Negócio, você tem muito mais que uma ficha com as informações da sua empresa. 

O perfil de negócio é um recurso que permite que você se conecte com os clientes 

através da Busca do Google e no Google Maps de forma gratuita”.  

2. Para aceder à Plataforma, abra seu navegador e digite https://www.google.com/intl/pt-

BR_br/business/  

3. Clique em Gerenciar para começar a configurar o seu espaço no Google meu negócio 

https://www.google.com/intl/pt-BR_br/business/
https://www.google.com/intl/pt-BR_br/business/
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Figura 21 - Acedendo à plataforma Google meu negócio 

4. Digite o Nome da sua empresa no campo abaixo e clique criar  

 

Figura 22 - Criando a sua empresa na plataforma Google meu negócio 
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5. De seguida insira o nome da sua empresa e clique em Next (“Próximo”) 

 

Figura 23 - Inserindo o nome da empresa na plataforma  Google meu negócio 

6. Introduza o sector de actuação da sua empresa e clique em Next 

 

Figura 24 - Seleccionando a categoria de serviços ou produtos no Google meu negócio 
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7. Seleccione os serviços que a sua empresa oferece e clique em next 

 

 

Figura 25 - Adicionando uma categoria de serviço no Google meu negócio 
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8. Adicione um endereço para facilitar a localização da sua empresa e clique em next 

 

 

Figura 26 - Inserindo endereço da sua empresa no Google meu negócio 
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9. Indique no mapa a localização da sua empresa e clique em next 

 

 

Figura 27 - Registando a sua empresa no Google Maps 
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10. De seguida é exibida uma pergunta: Se trabalha com clientes fora da região onde se 

localiza. Responda sim ou não e clique em next 

 

 

Figura 28 - Configurando o seu perfil no Google meu negócio 
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11. Adicione a seguir, as outras regiões na qual pode oferecer seus serviços 

 

 

Figura 29 - Adicionando as regiões do país onde opera 
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12. Para finalizar, digite o seu contacto telefónico e se achar necessário, confirme a criação 

de um website para a sua empresa 

 

 

Figura 30 - Adicionando informações de contacto no Google meu negócio 
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13. A seguir, é exibida uma pergunta se gostaria de receber recomendações para o seu 

negócio 
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14. Por fim, pode clicar em finalizar e aceda o perfil da sua empresa 

 

Figura 31 - Finalizando a criação do seu perfil no Google meu negócio 
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15. Agora comece a introduzir informação sobre a sua empresa. Introduza o seu horário de 

trabalho 

 

Figura 32 - Definindo o horário de funcionamento no Google meu negócio 

16. Adicione uma descrição básica e clara da empresa 

 

 

Figura 33 - Adicionando uma descrição de negócio no Google meu negócio 
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17. Adicione imagens que poderão ajudar ao cliente a conhecer um pouco mais a sua 

empresa 

 

Figura 34 - Adicionando fotos de seu negócio no Google meu negócio 
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18. Clique em completar e o seu perfil já está pronto. Agora comece a criar a informação da 

empresa 

 

Figura 35 - Completando o seu perfil no Google meu negócio 

 

19. Para verificar a sua informação, clique em Info e veja o que o seu cliente irá encontrar 

quando pesquisar pela sua empresa 

 

Figura 36 - Verificando o seu perfil recém criado no Google meu negócio 
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20. Também pode aceder ao website do Refrego como mostra a figura abaixo 

 

Figura 37 - Visualizando o pequeno website no Google meu negócio 

 Facebook 

Para criar um perfil profissional no Facebook, siga os passos abaixo: 

1. Abra o seu navegador e entre na sua conta do Facebook 

2. Na sua conta, clique em Criar -> Página 
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3. Preencha a o formulário com informação da sua empresa e clique em Criar Página 

 

 

Figura 38 - Criando uma nova página no facebook 
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4. Insira o Logótipo e uma imagem de capa e clique em Guardar 

 

 

Figura 39 - Inserindo a sua foto de perfil 

5. Introduza uma imagem de capa clicando em Editar 

 

Figura 40 - Inserindo uma foto de capa 
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6. De seguida, adicione um botão para melhorar a comunicação com o cliente 

 

 

Figura 41 - Adicionando um botão de interacção com os clientes 

7. São várias as opções de botões. Escolha a funcionalidade que melhor se enquadra 

consigo. Vamos adicionar um botão para o whatsapp. Onde sempre que o cliente clicar 

em contactar, a mensagem irá entrar directamente no seu whatsapp. 

 

Figura 42 - conectando o seu whatsapp com a página de facebook 
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7. Digite de seguida o número de whatsapp e irá receber uma mensagem com um código 

para confirmar. 

8. E já pode adicionar conteúdo sobre a sua empresa para completar o seu perfil 

profissional  

 

Figura 43 - Perfil do Facebook criado 
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UNIDADE 3 – Utilizar a 

tecnologia em benefício do 

seu Negócio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Identificar os custos de arranque ao implementar qualquer tipo de sistema de 

tecnologia de informação e comunicação  

• Tomar decisões informadas e lógicas sobre o uso da tecnologia no seu negócio 

CONTEÚDOS 
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3.1. Identificar os custos de arranque ao implementar 

qualquer tipo de sistema de tecnologia de informação e 

comunicação  
Antes de implementar qualquer sistema TIC no seu negócio, deve fazer um levantamento 

dos custos. Para fazer este levantamento, deverá ter em conta os seguintes aspectos: 

• Para que fim preciso de ferramentas TIC? 

• Quais são as ferramentas mais usadas para esse efeito? 

• Qual é o equipamento que preciso para usar estas ferramentas? 

• Quais são os custos para adquirir o equipamento? 

• Quais são as especificações do equipamento? 

• As ferramentas têm custos fixos? 

• Como faço para garantir a manutenção do equipamento? 
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Coloque as questões numa tabela e comece a planificar 

Para que fim 

preciso de 

ferramentas 

TIC? 

Quais são as 

ferramentas mais 

usadas para esse 

efeito? 

Qual é o 

equipamento que 

preciso para usar 

estas 

ferramentas? 

Quais são as especificações do equipamento? Quais são os 

custos para 

adquirir o 

equipamento? 

As ferramentas 

têm custos 

fixos? 

Comunicar com 

os clientes 

Email 

Redes sociais 

Smartphone 

(Telemóvel) 

Smartphone: 

Deve ter uma câmera  

Deve suportar whatsapp e outras redes sociais, 

Deve suportar Office 

Deve ter um espaço suficiente para armazenar 

imagens e vídeos 

 Internet 

Fazer controle 

das receitas, 

lucros e 

despesas 

Excel Computador ou 

smartphone 

  Não 

Fazer 

publicidade 

Redes sociais  

Email 

Smartphone 

(Telemóvel) 

  Internet 

Figura 44 - Tabela de planificação de uso de TIC 
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3.2. Tomar decisões informadas e lógicas sobre o uso da 

tecnologia no seu negócio 
 

Depois de analisar os custos, deverá fazer um cálculo de investimento e ver em quanto tempo 

pode recuperar o investimento. Lembre-se que deve também fazer o controle para verificar 

se a ferramenta e o equipamento está a ser realmente útil para o seu negócio. 

Vamos imaginar que precisa de 20.000,00 MT para comprar todo equipamento e 1.000,00 por 

mês para internet. 

Os 1.000,00 Mt de internet, devem ser inclusos nos seus custos fixos. 

Os 20.000,00 não são custos fixos, nem variáveis. São referentes à um investimento. E para 

tal, deverá ter um retorno deste investimento. Mas como?  

Adicione o investimento no seu plano de contas e determine um período para o pagamento 

desse investimento. Por exemplo: se definir que irá pagar em 5 meses, significa que irá pagar 

4.0000,00 por mês. Assim na sua tabela mensal de custos, este investimento deverá constar: 
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Figura 45 - Plano de custos mensal actualizada com investimento 

 

EXERCÍCIOS – Unidade 3 
 

1. Identifique quais ferramentas e equipamento TIC precisa para o seu negócio 

Equipamento/Ferramenta Para que fim? 
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2. Identifique os custos de implementação de TIC no seu negócio 

Para que fim 
preciso de 
ferramentas 
TIC? 
 

Quais são as 
ferramentas mais 
usadas para esse 
efeito? 
 

Qual é o 
equipamento 
que preciso para 
usar estas 
ferramentas? 
 

Quais são as especificações do equipamento? Quais são os 
custos para 
adquirir o 
equipamento? 
 

As 
ferramentas 
têm custos 
fixos? 
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3. Inclua os custos no seu plano de contas 

Investimento Custo 

  

  

  

 

Despesas fixas Custos 
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NOTAS 
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