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Dicas para montar um plano de negócios eficaz

E STRATÉGIA

�Alguns empreendedores dão
pouca atenção ao assunto pla-
no de negócios e, muitas vezes,
acabam se precipitando na
hora de elaborar esse estraté-
gico planejamento.

Negligenciar o item pode
prejudicar muito as PMEs, o
que, consequentemente, au-
menta as chances de fracasso
e pode trazer prejuízos irre-
paráveis à carreira do empre-
endedor. A ausência de um
plano de negócios dificulta o
caminho de qualquer empre-
endedor, por mais experiente
que seja. Sem direcionamen-
to, as chances de a empresa e
as finanças ficarem aquém
do planejado são grandes.

Batista Gigliotti, presidente

da Fran Systems, estratégia e
desenvolvimento de negócios,
e coordenador de franquias do
Núcleo de Empreendedorismo
e Novos Negócios da Fundação
Getúlio Vargas (FGV-CENN),
aponta os 4 pilares que podem
auxiliar bastante quem deseja
montar o próprio negócio.

Avaliação detalhada
“Avaliar detalhadamente a si-
tuação do mercado que irá ini-
ciar a operação é o primeiro
passo, assim como verificar
crescimento médio do setor
nos últimos anos, períodos de
sazonalidades e os concorren-
tes que existem.”

“Em um segundo momento,
deve-se analisar detalhada-
mente o perfil do público-alvo,
conhecer seus interesses e rea-
lizar as ações direcionadas pa-

ra cada público pode ser o di-
ferencial, em alguns casos”, diz
o consultor.

O diferencial
Segundo Gigliotti, “buscar um
diferencial para se destacar é
outro passo importante. Em-
bora reinventar uma necessi-
dade, produto ou serviço seja
uma tarefa complexa que en-
volve muita pesquisa, com
orientação e persistência é
possível, sim, criar um diferen-
cial para o que vier a ser co-
mercializado. Reconhecer
pontos fracos e em quais áreas
necessita de suporte, princi-
palmente em temas ligados di-
retamente ao futuro do negó-
cio, pode fazer a diferença
entre a sobrevivência e o su-
cesso duradouro e sustentável
da empresa”. /Agências

Módulo da Fundação Vanzolini

PA RC E R I A

� Com mira no desenvolvi-
mento e aprimoramento de
competências na área de ne-
gócios, a Fundação Vanzolini
oferece, aos alunos e ex-alunos
dos cursos de pós-graduação e
MBA, o módulo internacional
em parceria com a West Virgi-
nia University.

Outra finalidade desta ini-
ciativa é aprofundar o conhe-
cimento técnico voltado à
atuação no mercado de tra-
balho. As inscrições estão
abertas até o dia 15 de setem-
bro de 2015.

O programa tem duração
de uma semana, com 32 ho-
ras, duas visitas técnicas em
empresas americanas. O cur-
so é oferecido nas dependên-

cias da West Virginia Universi-
ty, com sistema de tradução
c o n s e c u t i va .

Esta edição acontecerá de 10
a 16 de janeiro de 2016.

Neste módulo, os alunos
abordarão os seguintes temas:
economia global, tendências
globais em: gestão e recursos
humanos, marketing, sistemas
de informação gerencial, visão
geral das normas interna-
cio!por fim, tendências globais
em finanças.

“A primeira turma satisfez as
expectativas de todos os parti-
cipantes e também as nossas,
como organizadores, por aliar
!a experiência de uma univer-
sidade internacional à visão de
negócios praticada em outro
p a í s”, afirma Davi Nakano, or-
ganizador do Módulo Interna-
cional. /Agências

Ribeirão Preto receberá o 1º encontro global sobre intervenção precoce e des e n vo l v i m e n t o
infantil, em setembro, com a presença de Carlos Gadia, diretor do Miami Child re n’s Hospital

Fundação Panda faz evento sobre autismo
SAÚ D E
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� Ribeirão Preto sediará, em
13 e 14 de setembro, um dos
mais importantes eventos pa-
ra pais, cuidadores e profissio-
nais de saúde preocupados
com o desenvolvimento em
risco ou atípico de crianças.
Organizado pelo Programa de
Apoio ao Desenvolvimento e
Aprendizagem (Fundação
Pa n d a ) .

A entidade foi inaugurada
recentemente na cidade, e o
encontro terá a presença do
médico Carlos Gadia, uma
das mais importantes refe-
rências em autismo no mun-
do e diretor do Miami Chil-
d re n’s Hospital. As vagas são
limitadas, e as inscrições já
estão abertas pelo site www.
f u n d a c a o p a n d a . c o m . b r.

O evento internacional vai
discutir a importância da in-
tervenção precoce na redu-
ção do risco para a expansão

de diversas síndromes, tais co-
mo o autismo, síndromes me-
tabólicas e distúrbios da co-
municação. A agenda do dia 13
acontecerá no salão Golden do
hotel Araucária Plaza, com um
limite de 200 pessoas, e no dia
14 própria Fundação Panda.

Carlos Gadia virá a Ribeirão
Preto a convite de José Virgílio
Braghetto, um dos fundadores
da Fundação Panda, que este-
ve com o médico em julho
passado, na Flórida, juntamen-
te com Christiana Almeida,
apresentando a Panda para
profissionais de saúde do Mia-
mi Children’s Hospital. O obje-
tivo da visita foi mostrar os tra-
balhos de intervenção
intensiva precoce, o treina-
mento fornecido aos profissio-
nais e o desenvolvimento de
pesquisas que vêm sendo rea-
lizados. Ribeirão Preto tem um
dos centros mais avançados de
atendimento intensivo e indi-
vidualizado a crianças com ris-
co para o desenvolvimento ou
com desenvolvimento atípico.
Batizado como Panda e inédita
na cidade, a fundação foi cria-
da no ano passado e é uma das

únicas no País com esse mode-
lo de intervenção, que se utili-
za da Análise do Comporta-
mento Aplicada, de acordo
com recomendações desenvol-
vidas por meio de estudos
científicos nos EUA.

Como exemplos, há progra-
mas de ensino personalizados,
desenvolvimento de aplicati-
vos especiais, atendimento in-
tensivo de 20 horas semanais

e, no mínimo, um terapeuta
para cada criança. De acordo
com José Virgilio Braghetto,
um dos idealizadores da fun-
dação, o foco da instituição é
intervir precocemente e cola-
borar, assim, com a redução de
riscos ao desenvolvimento.
“Oferecemos apoio à aprendi-
zagem de crianças ao mesmo
tempo em que promovemos
em grau máximo seu potencial

i n d i v i d u a l”, explica. A Funda-
ção Panda oferece, ainda, além
do cuidado especial aos pe-
quenos e familiares, cursos de
formação para profissionais,
cuidadores e pais.

A instituição tem capacida-
de para atender 24 crianças de
18 meses a 8 anos. Com profis-
sionais altamente qualificados,
que incentivam por meio de
diversas atividades o desenvol-
vimento pessoal das crianças,
a fundação tem se tornado
uma referência nacional em
educação especializada.

A Fundação Panda tem la-
boratório para elaboração de
materiais educativos – jogos e
aplicativos – e trabalha no de-
senvolvimento de pesquisas
aplicadas em parceria com
centros do País e internacio-
nais. Os espaços são para aten-
dimentos individuais ou em
grupo. As crianças têm a chan-
ce de aprender de forma estru-
turada e recebem diariamente
a orientação da equipe. Todas
as salas possuem equipamen-
to de videoconferência para
acompanhamento em tempo
real da criança.

D I V U L G AÇ ÃO

Ribeirão Preto tem um dos centros mais avançados de atendimento

I N OVAÇ ÃO

Alunos da Etec criam plataforma
on-line para conectar jovens
� Um grupo de alunos do curso
de Multimídia da Escola Técnica
Estadual (Etec) Jornalista
Roberto Marinho desenvolveu
uma plataforma on-line para
auxiliar gratuitamente outros
jovens interessados em
encontrar parceiros para
realização de projetos
colaborativos nas áreas de
produção cultural e design.

Batizado com o nome de
Crowd Plataforma
Colaborativa, o sistema está
disponível no endereço www.
sitecrowd.com.br, os
interessados em colaborar
podem entrar em contato
diretamente com o responsável

pelo anúncio. A plataforma foi
criada pelos alunos a partir do
conceito de crowdsourcing,
atividade on-line participativa
que estimula voluntários na
realização de tarefas variadas.

De acordo com uma das
criadoras da plataforma
on-line, a estudante Gabriela
Melo, muitos jovens
recém-formados encontram
dificuldade para entrar no
mercado de trabalho devido à
falta de experiência e portfólio.

“O objetivo do Crowd é
auxiliar os jovens a tirar suas
ideias do papel e construir seus
projetos de portfólio em
conjunto.” / Agências

C U LT U R A

Exposição em SP
divulga os premiados
no 27º Troféu HQMIX

� Os artistas e publicações que
se destacaram em 2014
votados por desenhistas,
professores, pesquisadores e
jornalistas da área de todo o
Brasil através da Associação
dos Cartunistas do Brasil e do
Instituto Memorial de Artes
Gráficas do Brasil, ganham uma
exposição na estação Sé do
Metrô. A mostra, aberta até dia
31, é composta por ampliações
em painéis ampliados de uma
seleção de trabalhos dos
artistas premiados. Os
vencedores foram votados em
um processo entre os mais de 1.
600 na área dos quadrinhos
em 2014. / Agências

N OTA S

� Sebrae realiza palestra sobre
Empretec para empresários
em Itapetininga. O Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae)
promoverá uma palestra sobre o
projeto Empretec na Associação
Comercial de Itapetininga. O
evento será amanhã, às 10h, e na
próxima segunda-feira, dia 17, às
19h30. Para se inscrever, os
interessados devem ligar nos
telefones (15) 3272-9210 ou pelo
(15) 3271-9218. A entrada é
gratuita, empresários do
município e da região podem
participar. / Agências

� CPF Sesc apresenta
trajetórias e cotidiano dos
Muçulmanos no Brasil.
A trajetória e o cotidiano de
muçulmanos no Brasil são temas

de encontro que o Centro de
Pesquisa e Formação (CPF Sesc)
realiza de 18 a 22 de agosto. A
história do Islã, a
contemporaneidade do mundo
muçulmano e sua relevância para
a compreensão do quadro político
mundial, a mulher muçulmana e
sua imagem no mundo ocidental,
estão entre os assuntos e
atividades que compõem o
encontro, que conta com a
participação do presidente do
Instituto de Cultura Árabe, Salem
Nasser, da professora Samira
Osman (Unifesp), da professora de
teatro Sarah Ghuraba, da
contadora de histórias Érica
Renata, e do professor Renatho
Costa (UniPampa). As inscrições
devem se realizadas pelo site ou
nas unidades do Sesc, com limite
de 30 vagas. Os valores variam
entre R$ 18 e R$ 60. / Agências
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