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Introdução 
 

O curso EMPREENDEDORISMO DIGITAL é uma parceria entre o Mercado Pago,  
o Mercado Livre e a EXAME Academy. 

Dividido em sete aulas e com entrevistas especiais de empreendedores que são referência 
no Brasil, ele é um guia prático e rápido sobre os temas mais importantes ao empreender  
no ambiente digital.

O curso quer impulsionar empreendedores negros com base em temas que são essenciais 
ao desenvolvimento de micro e pequenos negócios no Brasil.

Esta trilha de conhecimentos pode não ser tudo o que você precisa saber sobre 
empreendedorismo, mas ela reúne algumas boas práticas e oportunidades extraídas  
do contato diário do Mercado Pago e do Mercado Livre com milhares de  
empreendedores pelo país.

Neste material complementar, trazemos o detalhamento de algumas temáticas que 
foram citadas durante as videoaulas que você assistiu. Mas essa jornada não para por aqui. 
Esperamos que tenha se sentido motivado ou motivada a continuar buscando informação 
para melhorar nos pontos que concluiu serem importantes para você e para o seu negócio.

Se quiser, indique este curso para as pessoas que conhece, empreendedoras ou não.  
Ele é gratuito, online e você pode acessar de onde e como quiser. 

Boa leitura!
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ATENÇÃO! 
Esta apostila contém hiperlinks que direcionam a páginas externas.  
Caso esteja acessando o material do seu celular, opte para abrí-lo pelo aplicativo  
da Adobe específico para leitura de documentos em pdf.

https://lps.exame.com/slp-empreendedorismo-digital-202211
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1. Profissionalização  
do negócio

TEMAS ABORDADOS NA VIDEOAULA:

→ Pessoa física versus Pessoa jurídica
→ Vantagens de ser PJ
→ MEI ou ME
→ Tributos/impostos
→ Registro de marca

A profissionalização do negócio começa pela sua formalização. Para isso, é importante 
avaliar o tipo de empresa que irá abrir. Depois, se necessário, é possível mudar  
o enquadramento da empresa.

MODALIDADES DE ENQUADRAMENTO:

Para abrir uma MEI, acesse o Portal do Empreendedor e avalie se você preenche 
os requisitos para essa modalidade. 

Para abrir uma ME, acesse o Portal do Sebrae ou do Banco do Brasil para entender 
o passo a passo. 

Microempreendedor individual  (MEI) Microempresa (ME)
Faturamento* Até R$ 81 mil anuais Até R$ 360 mil anuais

* É importante sempre acompanhar eventuais mudanças nesses valores.
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https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/artigoshome/passos-essenciais-para-a-abertura-de-uma-microempresa,fd881fe0c92e4510VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://blog.bb.com.br/como-abrir-uma-microempresa/
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VANTAGENS DA FORMALIZAÇÃO:

→ Dá mais credibilidade ao negócio; 

→ É possível obter linhas de crédito com condições especiais (juros mais baixos e prazo 
maior para pagamento);

→ Possibilidade de continuar contribuindo para a Previdência Social.

A marca de uma empresa é o cartão de visitas dela. Portanto, é recomendável fazer o 
registro da marca para garantir a exclusividade sobre ela e, assim, evitar que ela seja copiada. 

O registro é feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. É cobrada  
uma taxa para fazer esse registro, mas veja isso como um investimento para o futuro  
do seu negócio.

ATENÇÃO! 

O recolhimento de tributos depende do enquadramento escolhido. Em caso de dúvidas, 
consulte um(a) contador(a).

https://www.gov.br/inpi/pt-br
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Uma das principais dificuldades para quem está começando a empreender é não misturar 
as finanças pessoais com as finanças da empresa. Muitas vezes, numa necessidade, é 
utilizado o dinheiro do negócio para fazer algum pagamento pessoal. E, depois, esse dinheiro 
pode faltar para a própria empresa. 

A separação desse dinheiro pode ser feita por meio de contas bancárias diferentes. E, hoje, 
há muitas opções de contas digitais sem custo ou com baixas tarifas. Informe-se!

É FUNDAMENTAL ELABORAR UM ORÇAMENTO PARA O SEU NEGÓCIO 
CONSIDERANDO:

⟶ Custos fixos, como aluguel, luz, água, salários, internet, impostos etc.;

⟶ Custos variáveis, como embalagens, insumos para a produção, propaganda etc.

2. Gestão financeira

TEMAS ABORDADOS NA VIDEOAULA:

→ Finanças pessoais versus Finanças  
do negócio

→ Orçamento
→ Capital de giro, fluxo de caixa
→ Investir no negócio
→ Modalidades de crédito
→ Custos, precificação
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O FLUXO DE CAIXA TAMBÉM MOSTRA:

⟶ Se haverá algum momento em que o negócio não terá recursos financeiros para  
pagar as despesas;

⟶ Possíveis excedentes que poderão ser investidos na própria empresa, o que  
possibilitaria adquirir um novo equipamento, contratar mão de obra etc. 

CASO A EMPRESA NÃO TENHA RECURSOS PARA PAGAR SUAS OBRIGAÇÕES,  
EXISTEM ALGUMAS OPÇÕES DE CRÉDITO:

⟶ Empréstimos: hoje, há diversas linhas de crédito para cada necessidade, mas é 
importante avaliar sempre a taxa de juros e o prazo para pagamento;

⟶ Emissão e pagamento de duplicatas: a duplicata é um tipo de título de crédito que pode 
aliviar o pagamento aos fornecedores em um momento de falta de caixa;

⟶ Antecipação de recebíveis junto às instituições financeiras, que é a antecipação de 
receitas referentes aos pagamentos feitos com cartão de crédito, mas também é 
importante avaliar esse serviço porque há custo na maioria das vezes.

De qualquer forma, é sempre necessário avaliar o motivo que levou à ausência de recursos 
para que seja possível fazer correções. Por exemplo: 
     
  

Entradas Saídas Fluxo
Jan R$ 8 mil R$ 3 mil R$ 5 mil
Fev R$ 0 R$ 3,5 mil -R$ 3,5 mil
Mar R$ 2 mil R$ 3 mil -R$ 1 mil
Abr R$ 2 mil R$ 4 mil -R$ 2 mil
Mai R$ 500 R$ 3 mil -R$ 2,5 mil
Jun R$ 0 R$ 3 mil -R$ 3 mil
Jul R$ 5 mil R$ 5 mil R$ 0
Ago R$ 2 mil R$ 3 mil -R$ 1 mil
Set R$ 0 R$ 3 mil -R$ 3 mil
Out R$ 8 mil R$ 3,5 mil R$ 4,5 mil
Nov R$ 500 R$ 3 mil -R$ 2,5 mil
Dez R$ 8 mil R$ 6 mil R$ 2 mil

A partir desses custos, é importante calcular o capital de giro, isto é, o dinheiro que precisa 
estar sempre em caixa para o pagamento das despesas da empresa.

Além das despesas é importante calcular e projetar as receitas que entrarão com as vendas, 
para que seja possível elaborar o fluxo de caixa. O fluxo de caixa mostra todas as despesas 
que sairão da conta e todas as receitas que entrarão na conta durante um período.

EXEMPLO:
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Resumindo, o planejamento financeiro é essencial para que o gestor possa tomar decisões 
fundamentais sobre sua empresa. 

Preço Custo dos insumos Pagamento a fornecedores

Se o preço do produto 
estiver muito alto em 

relação à concorrência ou se 
estiver muito baixo a ponto 
de não cobrir os custos, é 

importante ajustá-lo.

Pode ser que algum insumo 
utilizado na produção esteja 

encarecendo o produto.
Por exemplo: aumento do 

consumo de energia.

Talvez o prazo para 
pagamento aos 

fornecedores esteja 
deixando o caixa descoberto. 
Nesse caso, é possível tentar 

alguma negociação para 
extensão dele.
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Digitalizar um negócio significa recorrer a diversas tecnologias para melhorar processos 
e potencializar resultados, ganhando valor junto ao seu público. O comércio eletrônico, 
conhecido como e-commerce, é parte dessa estratégia de digitalização.

OPÇÕES PARA SE TRABALHAR COM COMÉRCIO ELETRÔNICO:

⟶ Site: inserir um canal de vendas no site de empreendedores que já contam com esse 
espaço e que ainda veem vantagem em manter uma loja virtual própria;

⟶ Associar-se a um marketplace, especialmente para quem está começando um negócio.

TEMAS ABORDADOS NA VIDEOAULA:

→ Negócios digitais: importância/
vantagens

→ O que são marketplaces
→ Como escolher um marketplace
→ Como organizar a loja e a vitrine virtual 
→ Acompanhar resultados

3. Digitalização  
do negócio
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ALGUMAS VANTAGENS DE SE ASSOCIAR A UM MARKETPLACE: 

⟶ Otimização de custos, por meio da audiência da própria plataforma;

⟶ Apoio para serviços de entrega, atendimento e meios de pagamento;

⟶ Publicidade digital, dentre outros. 

SUGESTÃO PARA ESCOLHER UMA PLATAFORMA DE MARKETPLACE: MONTAR UMA 
TABELA COM TODOS OS CRITÉRIOS DE ESCOLHA:   
   

Assim como em uma loja física, a vitrine virtual também precisa ser atraente, convidativa, 
organizada e exibir todas as informações necessárias para facilitar a escolha do consumidor 
dentro de um marketplace.

PASSO A PASSO:

ATENÇÃO! 

No caso dos alimentos, é importante ter a descrição detalhada da composição,  
pois muitos consumidores são alérgicos ou têm restrições a determinados tipos  
de produto, como glúten, açúcar, gordura, lactose etc. Destacar essas características 
facilita a vida do consumidor.

Marketplace 1 Marketplace 2 Marketplace 3

Plataforma preferida dos 
clientes e consumidores

Resultado dos buscadores 
da internet
Concorrência
Reputação
Benefícios
Taxas
Prazos de envio
Estrutura de pós-venda

1. Faça uma lista 
dos produtos que 
pretende vender;

2. Providencie fotos 
atrativas e bem-feitas 
de cada um deles; 3. Descreva a 

composição de 
cada produto;

4. Precifique, 
considerando 
custos, taxas, 
concorrentes etc.;

5. Avalie os serviços 
de envio e 
embalagem; 6. Estruture o 

atendimento para 
dúvidas (pré-venda) 
e demandas 
(pós-venda).
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DEPOIS, AVALIE O RESULTADO DAS VENDAS. 

⟶ Qual produto vende mais? 

⟶ Qual produto vende menos? 

⟶ O que os consumidores estão dizendo sobre a loja e seus produtos? 

⟶ O resultado tem sido positivo? 

Quanto mais bem avaliada a loja, maior a chance de a plataforma fazer sua recomendação 
e atrair novos clientes.
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Para impulsionar suas vendas por meio de campanhas, propagandas e anúncios,  
é muito importante que uma empresa conheça bem seu público-alvo ou quem  
são os consumidores de seus produtos. 

E isso pode ser feito de muitas maneiras, como um questionário. Uma sugestão é a 
ferramenta gratuita do Google Forms.

TEMAS ABORDADOS NA VIDEOAULA:

→ A importância de conhecer o público-alvo
→ Estudar relatórios das plataformas
→ Estudar padrões 
→ Direcionar comunicações de acordo com 

o público 
→ Empreendedor como embaixador da 

marca
→ A importância de cuidar da imagem de si 

e do negócio

4. Comunicação  
e marketing digital

Na página de buscas 
do Google, digite 
Google Forms ou 
acesse diretamente 
o endereço 
https://docs.google.
com › forms

⟶ ⟶

Escolha um modelo 
pronto ou crie um 
novo clicando no +.   

Depois é só dar um 
nome ao formulário, 
descrever seu 
objetivo e ir 
acrescentando 
as perguntas que 
elaborar, utilizando 
o menu lateral da 
ferramenta.
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https://docs.google.com/forms/u/0/
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SUGESTÕES DE PERGUNTAS QUE PODEM SER FORMULADAS:

⟶ Você se identifica com qual gênero?  
Masculino, feminino, neutro, prefiro não responder etc.

⟶ Qual a sua idade?

⟶ Você mora em qual região da cidade/estado?

⟶ Onde você costuma comprar os produtos?  
Loja física, site ou marketplace, redes sociais, WhatsApp etc.?

⟶ Quantas vezes por ano/mês costuma comprar esse produto?

⟶ Costuma comprar outros produtos junto com esse?

IMPORTANTE! 

Lembre-se de que os dados dos clientes e consumidores estão protegidos pela Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Informe-se a respeito para que possa avisar 
seu público sobre o uso e a proteção que será dada às informações colhidas na pesquisa.

Se sua loja também está hospedada em um marketplace, aproveite os dados que podem ser 
extraídos desses relatórios.

Com base nas respostas, é possível identificar o perfil de consumidor que será o alvo das 
ações de comunicação e marketing. E isso também é um direcionador da linguagem a ser 
utilizada, oferta, canais  etc. 

Vender produtos nos marketplaces, nas redes sociais, páginas da internet e aplicativos de 
mensagens pode envolver o que se chama de marketing digital, para impulsionar as vendas.

ALGUNS EXEMPLOS DE ANÚNCIOS:

Redes sociais Marketplace

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acesso-a-informacao/lgpd
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acesso-a-informacao/lgpd
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acesso-a-informacao/lgpd
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 E para que os recursos investidos em campanhas e anúncios veiculados nesses canais 
sejam assertivos é fundamental entender como funciona cada um deles. Isso porque esses 
investimentos podem sair caros, além de demandarem bastante tempo e dedicação.

DICAS PARA TER RESULTADOS NO MARKETING DIGITAL:  

IMPORTANTE! 

Nas redes sociais, não misture sua conta pessoal com as contas e perfis da 
marca. Porém, você pode aproveitar o seu perfil pessoal para interagir e impulsionar os 
conteúdos do perfil de sua marca, caso você tenha adotado esse papel de embaixador. 

Abra uma conta comercial 
da marca nas redes sociais. 

Isso permitirá segmentar 
os anúncios focando no 

consumidor em potencial.

Analise qual o 
direcionamento dar caso o 
cliente entre em contato por 

algum desses canais. Lembre-
se que cliente mal atendido é 

cliente perdido.

Avalie anúncios em 
plataformas de busca, 

como a Google, Bing  
e Yahoo. 

Treine para se tornar 
o embaixador ou 

influenciador da própria 
marca. O amadorismo 

pode afetar a marca 
negativamente.

Avalie a possibilidade 
de contratar anúncios 

específicos nos 
marketplaces.

Capriche nas fotos  
e vídeos dos anúncios.  

O encantamento do cliente 
faz parte do negócio.
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As empresas, hoje, não devem apenas se preocupar em conquistar novos clientes, 
mas também em manter aqueles que já compram seus produtos. É essa experiência de 
compra que ajuda a fidelizar clientes. Para isso, é importante que elas pensem com cuidado 
nos seus canais de atendimento. Eles são os pontos de contato que o público vai ter com  
a empresa a fim de conversar sobre o produto ou serviço. 

NOS SITES, MARKETPLACES E REDES SOCIAIS, PODEM SER AS ÁREAS  
CONHECIDAS COMO:

⟶ “Fale conosco”;

⟶ Chat; 

⟶ Comentários;

⟶ Mensagens diretas.

Também é possível considerar números de telefone, que podem ser os mesmos para 
conversa via aplicativos de mensagens.

5. Atendimento  
e pós-venda

TEMAS ABORDADOS NA VIDEOAULA:

→ Experiência de compra 
→ Fidelização do cliente 
→ Canais de atendimento 
→ Ofertas personalizadas
→ Pesquisa de satisfação 
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Quando uma empresa responde às solicitações de seus clientes, ela está fazendo 
um atendimento reativo. 

Mas ela também pode manter o contato ativo, por meio da gestão do relacionamento. 
E isso pode ser feito através de ofertas personalizadas, solicitando opiniões e avaliações 
dos produtos comprados. 

Um cliente nunca deve ficar sem resposta. Então, desenhe toda a jornada de atendimento 
para cada canal imaginando como deverá responder a ele. Isso evitará que ele se torne 
detrator da marca e acabe afastando outros compradores.

Para fazer a pesquisa de satisfação utilize a ferramenta Google Forms explicada no 
capítulo anterior. 

SUGESTÃO DE PERGUNTAS A SEREM FEITAS:

⟶ Onde você adquiriu nosso produto? Loja física, marketplace, redes sociais etc.?

⟶ Como foi o atendimento? 

⟶ O produto adquirido atendeu às expectativas? 

⟶ Pretende fazer uma nova compra do produto? 

⟶ Alguma sugestão de melhoria?

Leia com atenção cada resposta dada e prepare-se para entrar em contato com o cliente 
caso ele tenha reclamações ou sugestões de melhoria. Essa é uma grande oportunidade 
para fortalecer ainda mais a marca.

IMPORTANTE! 

Estabeleça regras de atendimento e as informe para que o público saiba quando e como 
será atendido. No caso dos marketplaces, siga aquelas estabelecidas pelas plataformas. 
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Existem diversos indicadores que uma empresa precisa acompanhar para manter  
seu negócio saudável. Um deles é o breakeven, isto é, o ponto de equilíbrio que mostra  
se as vendas são suficientes para cobrir todos os custos de produção, mesmo que não  
gere lucro ainda.

Exemplo: os custos mensais de uma empresa são de R$ 20 mil e ela vende seu produto  
a R$ 50,00 a unidade. Assim, para atingir seu breakeven ela precisa vender, no mínimo,  
400 unidades desse produto. 

6. Planejamento de curto, 
médio e longo prazos

TEMAS ABORDADOS NA VIDEOAULA:

→ Breakeven
→ Tíquete médio
→ Custo de aquisição por cliente (CAC)
→ Importância dos indicadores para 

projeções

 
Fórmula:

É muito importante que um empreendedor estime quando seu negócio alcançará seu ponto 
de equilíbrio e avalie a necessidade de fazer ajustes, seja no custo de produção, seja no 
preço, seja no aumento das vendas. 

R$ 20.000,00
Breakeven = = 400 unid./mês

R$ 50,00/unidade

Custos mensais
Breakeven = = X produtos/mês

Preço unitário
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Outro indicador importante é o tíquete médio, que é o valor médio que os clientes  
gastam numa compra.

No exemplo da empresa acima, suponha que ela fature em um mês R$ 56 mil e que  
venda nesse mesmo mês para dez clientes. Isso significa que cada cliente gastou  
em média R$ 560,00 a cada compra.
 Fórmula:

 
A análise do tíquete médio pode direcionar ações para que cada cliente gaste mais em cada 
compra, por exemplo, promoções, oferta de combo de produtos etc. 

Relacionado a isso, existe ainda o Custo de Aquisição por Cliente (CAC). Isso nada mais  
é do que o investimento necessário para a geração de novos clientes por meio de ações  
ou campanhas de comunicação e marketing. Esse indicador é ótimo para prever 
investimentos com ações em datas comermorativas, por exemplo.. 

Continuando o exemplo acima, suponha que a empresa tenha gasto R$ 2 mil em anúncios 
no marketplace e que isso tenha resultado em dez novos clientes. Assim, seu CAC foi de  
R$ 200,00 por cliente.
 Fórmula:

 
Ao longo do tempo, é possível comparar os CACs para identificar qual campanha ou 
anúncio deu mais resultado para o negócio. 

Existem diversos indicadores de negócio que podem e devem alimentar informações para 
o capital de giro e o fluxo de caixa. Assim, é possível fazer ajustes e correções a fim de que 
ele sempre esteja saudável. 

Se o melhor faturamento de uma empresa no ano foi no mês de maio, essa é uma boa base 
para ela levantar perguntas:

⟶ Esse faturamento está relacionado a algum fato novo?

⟶ É possível repetir esse fato nos meses seguintes?

⟶ Quais variáveis são responsáveis por esse faturamento?

Além disso, uma empresa sempre precisa acompanhar a economia do país para entender 
como a inflação e as taxas de juros, por exemplo, podem afetar seu negócio.

DICA! 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade 
sem fins lucrativos que oferece diversas ferramentas e cursos que podem auxiliar  
o empreendedor a melhor planejar e organizar seu negócio.

R$ 2.000,00
CAC = = R$ 200,00/cliente

10 clientes

Custos com mkt
CAC = = R$ X/novo cliente

Qde novos clientes

Faturamento mensal
= R$ X/cliente

Qde clientes/mês

R$ 56.000,00Ticket 
médio = R$ 560,00/cliente

100 clientes
= Ticket 

médio =
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 A precificação de um produto envolve diversas variáveis, dentre elas o seu custo, o preço 
do mercado e a percepção de valor do consumidor. 

O preço de um produto necessariamente precisa ser mais alto que seu custo. Por isso, é 
fundamental acompanhar os custos dos insumos para administrar a margem de lucro. 

Junto com isso, é importante avaliar o preço da concorrência. Se o produto estiver muito 
acima desse valor, é necessário destacar o diferencial dele em relação ao dos concorrentes. 
Se estiver muito baixo, talvez o cliente fique desconfiado da sua qualidade. 

E aqui entra a percepção de valor desse cliente. Se ele entender que vale a pena pagar mais 
caro pelo produto por sua escassez ou suas qualidades, o preço não importa tanto. Mas 
se houver muitos concorrentes oferecendo produtos praticamente iguais, com a mesma 
qualidade, então possivelmente ele optará pelo mais barato. Então, nesse caso, é possível 
pensar em estratégias para agregar valor à experiência de compra desse cliente a fim de 
atender à demanda por esse produto ou serviço.

7. Precificação e 
valorização do negócio

TEMAS ABORDADOS NA VIDEOAULA:

→ Variáveis dos preços: custos, 
concorrência, demanda

→ Matriz SWOT
→ Empoderamento
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Um modo de entender aspectos positivos do negócio e mapear oportunidades de 
melhoria é a matriz SWOT, que é a sigla para Strengths (Forças), Weakness (Fraquezas), 
Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Daí a sigla em português FOFA. 

 
NOS QUADRANTES RELATIVOS AOS FATORES INTERNOS DO NEGÓCIO, DESCREVA:
 
⟶ As forças.  

Por exemplo: processo de produção enxuto e com poucas perdas, equipe de vendas 
engajada etc. 

⟶ As fraquezas.  
Por exemplo: problemas de contratação de pessoal qualificado etc.

DEPOIS, NOS QUADRANTES RELATIVOS AOS FATORES EXTERNOS, DESCREVA:

⟶ As oportunidades.  
Por exemplo: ausência de concorrentes na área de atuação etc.

⟶ As ameaças.  
Por exemplo: alta dependência de insumo que está sujeito a constantes aumentos de 
custo, como o combustível etc.

A matriz SWOT permite enxergar com clareza onde devem ser feitos os ajustes no negócio 
e, assim, definir as prioridades e corrigir as metas.

Fatores positivos Fatores negativos
Fatores internos Descrever forças Descrever fraquezas
Fatores externos Descrever oportunidades Descrever ameaças
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Parabéns!

Você concluiu sua trilha de conhecimento no curso Empreendedorismo Digital.

Se você chegou até o fim, já sabe que uma trajetória de crescimento saudável é contínua. 
E isso significa que ainda temos muito o que aprender, sobretudo no mundo digital onde 
tudo muda constantemente.

Esperamos que tenha anotado os pontos em que precisa se aprofundar ou mesmo 
já começar a aplicar na sua trajetória e do seu negócio.

Então, tenha paciência, não desista sem tentar e sem esgotar suas possibilidades. 
Procure parceiros e serviços que podem te ajudar e acredite no poder da educação 
e da troca.

O afroempreendedorismo é mesmo uma potência! Use a seu favor toda a sua inovação, 
inventividade e criatividade para superar os desafios. 

E não se esqueça de indicar esse curso para as pessoas que conhece, empreendedoras 
ou não. Ele é gratuito, online e você pode acessar de onde e como quiser.

Sucesso!

Encerramento

https://lps.exame.com/slp-empreendedorismo-digital-202211
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