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Planos de aula para educadores/professores/formadores adultos 

que serão utilizados para o PACOTE EDUCATIVO FINE2WORK  

 

 

Nome do Módulo: Competências Empreendedoras 

Tópico 1 Título: Oportunidades e Visão   

Plano de aula 3 – Importância de imaginar o future  

Duração: 60 minutos 

Objetivos 

Esta aula visa mostrar aos estudantes a importância de imaginar o 
futuro num contexto empresarial. 

Grupo Alvo 
Adultos (Especialmente mulheres) 

 

Local/Equipamento 

 Sala de aula 

 Acesso à internet 

 Projetor 

 Quadro branco 

 Computador 

 Apresentação Powerpoint  
 

Ferramentas/Materiais 
 Documento de apoio 1  

 Documento de apoio 2  
 

Tarefas principais  

1. Tarefa 1: Introdução ao tema e definições (20 mins) 
1.1 Apresentar a informação aos alunos e exposição interactiva 

de conteúdos para promover a participação 
 

2. Tarefa 2: Estudo de caso (30 min) (Ver Documento de Apoio 
1 e 2) 

2.1 Os estudantes devem receber a folha de apoio com 3 
estudos de caso. E, em grupo, devem fazer um brainstorming do 
estudo de caso e, no final, apresentar a sua conclusão à turma.  

        2.2 Discussão dos resultados 
 

3. Tarefa 3: Resumo final (10 mins) 
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DOCUMENTO DE APOIO 1 – Importância de imaginar o future - 

Actividade 

 

 

 

1. Leia o texto e referir porque é que é importante prever o futuro.   

 

No mundo dos negócios, como tratar este conjunto de factos relacionados com uma época futura? 

Apostar na sorte? Criar o seu próprio destino? Perguntamo-nos como será o futuro, mas a verdade é que 

no mundo dos negócios, ninguém sabe exactamente como serão as empresas nos próximos 15 anos. 

Nem mesmo as chamadas digitais de sucesso como o Facebook, Google, Apple, Amazon sabem 

exactamente, por isso tentam avançar e construir esse "futuro". Tudo mudou muito rapidamente... 

A única forma das empresas acompanharem as mudanças e permanecerem no mercado é: 

- Compreender a evolução social (das pessoas); 

- Tentar inovar (procurando constantemente novos processos); 

- Continuar a praticar [RE] - RElearning, REthinking, REplanning e REdoing. 

- Tudo ao mesmo tempo e em tempo real. 

 

In: https://www.cloudcoaching.com.br/como-prever-o-futuro-no-mundo-dos-negocios/ 

 

  

https://www.cloudcoaching.com.br/como-prever-o-futuro-no-mundo-dos-negocios/
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DOCUMENTO DE APOIO 2: Importância de imaginar o futuro - 

Actividade 

 

 

 

A Pirâmide de Maslow para Imaginar o Futuro 

 

A hierarquia de Maslow precisa de uma pirâmide é um bom ponto de partida para várias actividades, onde 

o marketing se destaca. Utilizar a pirâmide Maslow para segmentar negócios ou ideias de negócio parece-

me uma ideia diferente para olhar para esta pirâmide e, assim, ansiar por um negócio futuro. Através dela 

podemos recolher ideias para o posicionamento do negócio, quer queiramos ser abrangentes ou, por 

outro lado, ser selectivos e escolher as necessidades que iremos satisfazer no cliente. Todas as ideias são 

possíveis, esta é apenas mais uma forma de olhar para esta teoria e de levar o que queremos. 

A pirâmide original consiste em 5 níveis de necessidade: 

- Necessidades básicas ou de sobrevivência 

- Necessidades de segurança 

- Necessidades de relacionamento 

- Necessidades de auto-estima 

- Necessidades de auto-realização 

Com base na teoria de Maslow, cada indivíduo só sobe um nível na pirâmide após a realização da 

necessidade anterior, por exemplo, uma pessoa que não tenha comido durante 48 horas não dará 

importância ao facto de ser ou não penteado. Cada estádio está relacionado com a satisfação da 

necessidade anterior. 

Assim, encontrar ideias comerciais relacionadas com a pirâmide traduz-se numa visualização, onde 

podemos identificar margens de lucro e também quantidades vendidas por categoria de produto. 

Assim, os bens de luxo são vendidos em pequena quantidade porque poucos têm a necessidade destes 

bens e têm uma grande margem de venda, porque aqueles que têm esta necessidade devem ter apoio 

financeiro para serem proprietários do imóvel. 

Nos níveis mais baixos, podemos encontrar bens de grande consumo e que são produzidos em grande 

escala, podendo, portanto, competir pelo preço.  
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1. Tendo esta teoria em mente, pense num negócio e tente prospectar o seu futuro. 


