
 

 

EMPREENDA - SENAC 11ª EDIÇÃO 
ROTEIRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA IDEIA DE NEGÓCIO 

 
 
Caro(a) Aluno(a), 
 
Se você chegou até aqui, você é uma pessoa que gosta de desafios. Que bom! É esse tipo de 
pessoa que, além de ter mais chances na competição, pode vir a ter a carreira profissional mais 
promissora, seja empreendendo seu próprio negócio ou atuando de forma empreendedora como 
funcionário de uma empresa ou outro tipo de organização. 
 
Você está agora na fase Preliminar do Empreenda - Senac e precisa apresentar a sua Ideia de 
Negócio. Este roteiro tem como objetivo auxiliá-lo(a) a formatar a sua ideia para que ela seja 
apresentada na Ficha de Inscrição no site www.sp.senac.br/empreenda, durante o período de 2 de 
abril a 18 de junho de 2018. Leia atentamente os passos seguintes e boa sorte! 
 
Formatando a Ideia de Negócio: 
 
A Ideia de Negócio pode se apresentar como um novo produto ou serviço. Qualquer pessoa pode 
ter ideias, mas você deve fazer uma reflexão de quais ideias são de fato uma oportunidade de 
negócio, e escolher a melhor para concorrer ao Empreenda - Senac. 
 
Para uma ideia ser uma oportunidade de negócio, ela precisa: 
 

 Ser inovadora ou diferenciada em relação àquilo que já existe para o público-alvo, ou seja, 
para aquelas pessoas ou empresas que comprarão o produto ou serviço que será gerado a 
partir da sua ideia. Não adianta lançar um produto ou serviço igualzinho ao que já está à 
disposição do seu público-alvo, não é mesmo? 

 Gerar benefício real para o cliente. Em outras palavras, precisa trazer alguma vantagem 
ou resolver algum problema do cliente. Ninguém compra um produto ou serviço por nada. 
Sempre há um motivo ou alguma explicação para isso. Será que você consegue explicar 
por que seu cliente comprará o seu produto ou serviço? 

 Ter um mercado potencial para o seu produto ou serviço. Quanto maior for esse 
mercado potencial para o seu produto ou serviço, maiores serão as chances de vendas. Não 
adianta ter uma ideia, abrir um negócio e vender para meia dúzia de pessoas. 

 Ser viável financeiramente. Sua ideia precisa gerar um negócio que tenha condições de 
sobreviver financeiramente, preferencialmente com lucros.  

 
Portanto, quanto mais inovadora e/ou diferenciada for a sua ideia, mais valor agregar ao cliente, 
maior for o mercado potencial e mais lucros tiver condições de gerar, maior será a oportunidade de 
negócio que você tem em mãos.  
 
Para apresentar sua Ideia de Negócio, você precisa usar sua capacidade de persuasão e 
concisão. Precisa “vender” sua ideia para a banca de avaliação, mas terá pouco espaço para isso, 
daí a importância do texto ser claro e conciso.  

  

http://www.sp.senac.br/empreenda


 

 

Testando a minha ideia! 
Ponha a sua ideia no papel e veja se ela convence seus amigos e familiares.  
 
1. Descreva sua ideia de negócio. [até 1.000 caracteres]  
Dica: Apresente claramente o que você vai vender. Diga se é um produto ou um serviço e 
exemplifique sua utilização. Diga o que você fará com esse produto ou serviço: se você vai 
fabricar, vender, alugar, etc.; e diga quem vai utilizá-lo. Indique onde estará disponível para 
compra ou contratação.  
 
2. Qual o problema que a sua ideia de negócio resolve para seu cliente? [até 1.000 
caracteres]  
Dica: Indique o problema de seu cliente que está sendo resolvido ao adquirir seu produto ou 
serviço e qual(is) o(s) benefício(s) que a ideia gera para ele. 
 
3. Qual é o tamanho do mercado potencial para esta ideia? [até 1.000 caracteres]  
Dica: Diga quem é que vai adquirir o seu produto ou serviço. Diga também quem vai utilizá-lo (nem 
sempre quem compra é a mesma pessoa que utiliza). Indique o tamanho desses grupos e 
apresente dados que comprovem que, de fato, eles podem se interessar por seu negócio. Faça 
estimativa, segmentação e procure dimensionar o potencial de mercado.  
 
4. Que conhecimentos técnicos e quais tecnologias são necessárias para desenvolver a sua 
ideia de negócio? [até 1.000 caracteres] 
Dica: Indique todas as áreas de conhecimento e tecnologias que são essenciais para que seu 
negócio saia do papel. Com quais conhecimentos sua equipe pode contribuir? Mostrando isso, 
você vai deixar claro que você sabe como tirar a sua ideia do papel e transformá-la em um 
negócio.  
 
5. Por que, se transformada em negócio, sua ideia é viável? [até 1.000 caracteres]  
Dica: Explique exatamente o que a empresa vai fazer para ganhar dinheiro para se manter. O que 
ela vai vender? Como vai vender? Quanto vai custar? Indique todas as fontes de renda da 
empresa. Seja explicito.  
  
6. Por que sua ideia é inovadora e/ou diferenciada? [até 1.000 caracteres]  
Dica: Compare a sua ideia de negócio com o que já existe hoje e diga o que você faz de inovador 
ou diferente que o torna melhor do que os seus concorrentes. 
 
7. Quais são as estratégias de sustentabilidade de seu negócio? [até 1.000 caracteres] 
Dica: Indique qual é a linha de atuação sustentável de seu negócio, que permitirá que ele se 
mantenha ao longo do tempo e contribua positivamente para os impactos sociais, ambientais e 
econômicos dos públicos com os quais ele irá se relacionar.  

 
Quando a ideia estiver pronta, inscreva-a no Empreenda - Senac. 

 
www.sp.senac.br/empreenda 
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