
Plano de Negócio

Qual caminho seguir?

O que é um Plano de Negócios?

Como iniciar um Plano de Negócios?



O que é um empreendedor afinal?

É aquele que detecta uma oportunidade e cria um 
negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos 
calculados. 

Também é utilizado – cenário econômico - fundador de 
uma empresa ou entidade, aquele que construiu 
tudo a duras custas, criando o que ainda não 
existia.

Alguns homens vêem as coisas como são, e 
perguntam: Por quê?. Eu sonho com as coisas que 

nunca existiram e pergunto: Por que não?eorge 
Bernard Shaw



Por quê empreender?

Auto-realização de quem utiliza este método de 
trabalho;

Estimular o desenvolvimento como um todo e o 
desenvolvimento local, apoiando a pequena 
empresa. Criar empregos, evitar armadilhas no 
mercado que atua;

Re-orientar-se para a velocidade das mudanças, 
novas tendências internacionais, adaptar-se ao 
novo mercado, com ética e cidadania. 



Uma nova visão do negócio

▫ Pergunta: Como manter o crescimento 
sustentável de seus negócios, identificar novas 
oportunidades e continuar à frente da 
concorrência? 

▫ A resposta: uma visão empreendedora com foco 
na sistematização da inovação. 

▫ Porém, implementar e praticar uma visão 
empreendedora não é tão simples e nem tão fácil. 



Qual caminho seguir?

O foco em redução de custos não está mais em 
discussão, pelo contrário, é lição de casa. 

Há uma necessidade evidente de se aumentar as fontes 
de receita via novos produtos, entrada em novos 
mercados ou ambos. 

Exige da organização um planejamento de longo prazo
com previsão de lançamentos periódicos, sem esquecer 
da concorrência e da busca de resultados de curto 
prazo que, afinal, sustentam a organização. 



Qual caminho seguir?

Simplesmente entrar em novos mercados ou lançar novos 
produtos não basta. É preciso que isto ocorra de forma 

inovadora. Inovação é a palavra do momento. 

E como fazer com que a inovação se torne sistêmica, 
sempre presente nas organizações? 

Através da implementação do Plano de Negócios, uma 
opção estratégica que deve ser abraçada pela gerência e 

espalhada por toda a empresa. 



O que é um Plano de Negócios?

• É um documento usado para descrever seu negócio. 

• As seções que o compõem são geralmente padronizadas
para facilitar o entendimento. Cada uma das seções do 
plano tem um propósito específico. 

• Um Plano de Negócios para uma pequena empresa não 
precisa ser tão grande, não ultrapassando talvez 10-12 
páginas. 

• Para se chegar ao formato final geralmente são feitas 
muitas versões e revisões do Plano até que esteja 
adequado ao público alvo do mesmo.



O que é um Plano de Negócios?

Não existe uma estrutura rígida e específica para se 
escrever um Plano de Negócios, porém, deve 

possuir um mínimo de seções as quais 
proporcionam um entendimento completo do 

negócio. 



O que é um Plano de Negócios?

Tem uma seqüência lógica que permita ao leitor 
entender:

• como sua empresa é organizada; 

• seus objetivos;

• seus produtos e serviços; 

• seu mercado – tamanho e concorrência;

• sua estratégia de marketing; e

• sua situação financeira. 



Por quê um Plano de Negócios?

• O propósito de se escrever um Plano de 
Negócios fica bastante claro quando se verifica 
a quantidade de benefícios que um Plano de 
Negócios pode trazer para sua empresa. 

• Através desta ferramenta de gestão, você 
consegue planejar e decidir a respeito do 
futuro de sua empresa, tendo como base o 
seu passado e sua situação atual em relação ao 
mercado, aos clientes e à concorrência. 



Por quê um Plano de Negócios?

• Identificar os riscos e propor planos para 
minimizá-los e até mesmo evitá-los; 

• Identificar seus pontos fortes e fracos em 
relação a concorrência e o ambiente de negócio 
em que você atua; 



Por quê um Plano de Negócios?

• Conhecer seu mercado e definir estratégias de 
marketing para seus produtos e serviços;

• Analisar o desempenho financeiro de seu 
negócio, avaliar investimentos, retorno sobre o 
capital investido.

Um poderoso guia que norteará 

todas as ações de sua empresa.



Por quê um Plano de Negócios?

Serve também como um cartão de visitas da 
empresa e como um instrumento de apresentação 

do negócio de forma concisa. 



Por quê um Plano de Negócios?

Público para o seu Plano de Negócios: 

• Incubadoras de empresas 
(apoio e orientação);

• Sócios potenciais (investimentos);

• Bancos (linhas de crédito);

• Investidores; 

• Fornecedores (crédito para compra); 

• Talentos no mercado (contratação);

• Clientes potenciais (ajudar a vender).



Qual o formato do Plano de 
Negócios?

O Plano de Negócios é composto por várias 
seções que se relacionam e permitem um 

entendimento global do negócio de forma 
escrita e em poucas páginas.



✓Capa – maneira limpa e clara;

✓Sumário – o título de cada seção;

✓Sumário Executivo – explica o objetivo do Plano;

✓Descrição da Oportunidade – o porque se envolver nessa idéia

✓Descrição da Empresa – histórico, faturamento, etc;

✓Produtos e Serviços – como são produzidos, ciclo de vida, 
principais clientes;

✓Análise de Mercado – como está segmentado, características do 
consumidor, etc;

✓Equipe – cargos, perfil profissional, modos de contratação

✓Plano de Marketing – como pretende vender e reter clientes;

✓Processo Produtivo ou de Serviços – como será fabricado 
produto ou oferecido  o serviço (etapas e departamentos)

✓Plano Financeiro – fluxo de caixa, lucratividade prevista, 
investimentos.



Qual o formato do Plano de 
Negócios?

Modelos:

Como elaborar um Plano de Negócios
Manual do SEBRAE (PDF) disponível na Internet

Usando o Google: 

Modelos de Plano de Negócios

(Você terá disponível alguns modelos já preenchidos para 
análise de negócios)



LEMBRE-SE:

Se ninguém 
sabe de seus 

Planos,
ninguém irá 
apoiá-lo nos 

seus Negócios.


