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Ementa
O estudo mercadológico: demanda, concorrência, fornecedores e localização. Estratégias promocionais. Estrutura de comercialização. Plano operacional
(arranjo físico; capacidade e processo produtivo; necessidade de pessoal). Plano financeiro. Demonstrativo de resultados. Indicadores de viabilidade.

Objetivo
Geral: 
•Conhecer o processo, as funções e os objetivos de um Plano de Negócios, considerando os aspectos gerenciais, funcionais e operacionais do mesmo para
aplicação prática;

Específicos: 
•Entender todas as etapas e passo a passo que compõem a produção de um Plano de Negócios;

•Diferenciar e elaborar planos de marketing, operacionais e financeiros;

•Simular a produção de um plano de negócios completo na aplicação de uma empresa do ramo turístico.

Conteúdo
•Plano de negócio: visão geral
•Sumário Executivo
Plano de marketing: aspectos de mercado, mix promocional, estratégias promocionais e vendas.
•Plano Operacional: processo produtivo, estrutura física; captação e capacitação de pessoal, gerenciamento de custos. 
•Plano Financeiro: Fluxo de Caixa, Ponto de Equilíbrio, Balanço Patrimonial, demonstrativos de resultados, indicadores de viabilidade.

Metodologia
•Aula expositiva e dialógica, seminários, orientações individuais e trabalhos em grupo;
•Discussões com base em textos; 
•Consultas bibliográficas e internet;

a)OBS: Quaisquer abordagens exigirão como requisito mínimo por parte dos(as) alunos(as) a LEITURA PRÉVIA E FICHAMENTO DOS TEXTOS
INDICADOS.

Procedimentos
A avaliação ocorrerá de forma contínua, observando-se a participação do aluno (em sala de aula) nas discussões promovidas (desde que contextualizadas); a
elaboração de esquemas e resumos (todos individuais) para o acompanhamento do conteúdo; produção de trabalhos (relatório da pesquisa de campo) e
realização de seminários (em grupo). Serão considerados, também, critérios como assiduidade e pontualidade às atividades acadêmicas e cumprimento dos
prazos de entrega dos trabalhos.
As aulas serão ministradas com a utilização de quadro branco, textos e data show.
OBS: Os alunos que entregarem trabalhos copiados ou reproduzidos de outras fontes receberão nota zero.
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