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 Um plano de negócios é uma descrição do negócio que você quer iniciar. É 
também um plano de como se pretende gerir e desenvolver esses negócios. Após 

elaborá-lo, você terá um grande conhecimento a cerca do seu futuro negócio. 

 O estudo deve reunir todos os detalhes e etapas, desde a preparação do negócio 
e também da sua experiência geral de vida que forem relevantes para o seu 

funcionamento. Isto contribui para uma implementação bem organizada e benéfica 
para o empreendedor, sua família, sua rede pessoal, consultores e fontes de 

financiamento. 

 Você deve ver o seu plano de negócios como uma plataforma através da qual 
você ganhará acesso ao mundo dos negócios, que você precisa estar sempre 

alimentando, de acordo com o cenário no qual sua empresa esta inserida.

 Siga todos esses passos e pouco a pouco você vai construir seu plano de 
negócios e consolidar sua empresa de forma clara e objetiva.

Boa sorte!

Plano de Negócios 



CAPA

Deve conter: Nome da empresa, logotipo, Missão, Visão e Valores.

ÍNDICE

O índice tornará mais fácil o leitor conhecer seu plano de negócios, procurando por itens de seu interesse, neste caso 
aconselhamos que faça-o por último.

Deverá conter:

Ÿ Informações Gerais
Ÿ Resumo
Ÿ Recursos e metas pessoais
Ÿ O produto ou serviço
Ÿ O mercado
Ÿ Venda e plano de marketing 
Ÿ Gestão e organização
Ÿ Desenvolvimento do negócio
Ÿ Orçamentos 
Ÿ Requisitos financeiros
Ÿ Apêndices

INFORMAÇÕES DO SEU NEGÓCIO

  Pense no seu plano como um livro, tal como, deve causar boas impressões na primeira vista, coloque aqui 
todas as informações pertinentes da sua empresa, tais como:
1. Nome do proprietário ou sócios, data de nascimento e formação acadêmica, 2. endereço seu e dos sócios, telefone e e-mail; 3. 
Principais funções exercidas;

RESUMO

 O resumo destacará a finalidade do seu negócio e descreverá a sua empresa. Deve conter as informações mais 
importantes, como seus principais parceiros, fornecedores, clientes e publico alvo.
 Principais Pontos: Quem sou? O que a empresa produz ou vende? Quais e quantos clientes? Faturamento que tenho ou 
pretendo atingir? Existe necessidade de financiamentos?

RECUROS DISPONÍVEIS

 Que recursos você pode oferecer para seu negócio? Você consegue enriquecê-lo com dinamismo e força? Quais são as 
suas potencialidades?
Pontos a serem levantados:

1. Renda familiar e/ou individual;
2. Produtos e serviços oferecidos;
3. Pontos fortes em relação ao negócio;
4. Pontos fracos em relação ao negócio;
5. Perspectivas futuras em relação ao crescimento do negócio;
6. Produtos e serviços que podem ser acrescentados ao longo dos meses;

SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS

 Saiba exatamente o que você tem para oferecer a seus clientes, principalmente se o negócio for prestação de serviços. 
 Saiba com que frequência precisa repor seus produtos e se aperfeiçoar nos serviços e tenha uma lista com o nome dos 
seus principais fornecedores.
 Diferenciais em comparação com seus competidores: Identifique o que você tem que seu concorrente não tem, e abuse 



desse poder.
 Cálculo de preço de venda: Este calculo serve para que você saiba sua margem de lucro em relação ou produto ou 
serviço prestado.
 1. Preço de venda – Custo do produto ou serviço (lembrando que o calculo de custo também se baseia nas suas 
despesas para manter o negócio em funcionamento). = Margem de lucro.
 2. Custo do produto ou serviço + margem de custos com despesas + margem de lucro = preço de venda.
Preço de venda X Preço de mercado: Avalie como está o seu preço de venda em comparação com o preço dos concorrentes.
 Saiba como será feita a distribuição dos seus produtos ou serviços, quem são seus concorrentes (nome e número), 
potencial para desenvolver a venda, e nome da possível Associação Comercial para seu segmento.

DESCRIÇÃO DE MERCADO

 Quando tiver decidido qual produto ou serviço você vai vender, precisará localizar os potenciais clientes. Você deve 
fazer isto antes de tomar qualquer iniciativa de marketing.  
 Conheça o mercado que pretender atuar para que você consiga realizar um bom marketing, e assim obter um profundo 
conhecimento sobre seus clientes. Depois disso parta para os anúncios, cartões de visitas e tudo que tiver orçado.
Publico alvo: Precisa saber qual o publico para seu produto ou serviço, se é homem/mulher, criança, idosos, qual a faixa etária, 
instrução e qual estilo de vida. Se o cliente for empresa, deverá ter informações detalhadas sobre o mesmo, desde o número de 
colaboradores e tempo de atuação no mercado.
 Nesta parte do plano avalie, onde venderá seu produto, na sua cidade ou na região e quais são seus principais 
argumentos de venda. Depois de colocar tudo no papel, reveja seus concorrentes e saiba qual deles já vende onde você quer 
vender.
  Caso já exista concorrente na mesma cidade ou região, você deverá então avaliar quais são seus parâmetros 
competitivos e comparativos em relação ao mercado, quais são suas possibilidades de expansão para outras regiões e 
principalmente quais são as ameaças que podem prejudicar sua empresa.
 

PLANOS DE VENDA E MARKETING

 Se você responder corretamente o passo anterior, ficará fácil fazer seu plano de vendas e marketing. Uma vez que já 
conhece o cliente que pretende alcançar, ficará mais fácil escolher os meios que você precisa para suas atividades de 
comercialização.
Atividades de vendas  – Responda o que deve ser feito, como será feito, quando será feito e quem fará? Quais métodos serão 
utilizados/ Internet, visita a cliente, venda telefônica, publicidade, publicações, apresentação de material, outro tipo de publicidade 
e quais os custos dessas operações?
Atividade de abertura de mercado – método 4Ps: Produto, preço, praça e promoção.
Relações públicas na abertura: Qual a história do seu negócio e quem contará? Qual a mídia relevante, quais as pessoas de 
contato, e comunicado de imprensa.

ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA

 Descreva aqui como sua empresa esta trabalhando, tome em conta quanto custa organizar, equipar e gerir seu negócio, 
e qual é a situação legal da empresa.

Avalie: Política de preço, de desconto, de crédito, política de pessoal, quais são os métodos de pagamentos, qual a garantia dos 
serviços prestados, etc.
Avalie: Processos de rotina diária e contabilidade, aumento de salários, contas bimestrais, trimestrais, liquidação de impostos, 
etc.
Avalie: Quem são os consultores no seu negócio. 

DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA

 Muitas vezes é difícil pensar em estratégias ou planejamento de longo prazo, antes de ter iniciado o seu negócio, porém 
o dono da empresa deve ser capaz de prever e contornar um negócio prospero.
 Nesta fase você deve analisar cautelosamente os seguintes itens: Qual deverá ser o visual do seu negócio em 1(um) ou 
3(três) anos; Como será seu produto; como serão seus clientes; Qual sua meta; e qual sua previsão financeira hoje e em 3(três) 
anos.



ORÇAMENTO

 Significa o quanto você precisa vender para cobrir seus custos e gerar lucro, e para isso você precisa ter colocado os 
valores sobre o plano nos parágrafos anteriores, e quanto mais concreto tiver sido, mais fácil será elaborar essa fase. 
 Tais orçamentos ajudarão você a concretizar seus planos e ideias futuras, então elabore ao menos os dois primeiros, e 
caso veja que são irreais, volte e reveja.

1. Orçamento de estabelecimento

 Este mostrará quanto de dinheiro você precisa para começar seu negócio, é individual, o que constituem as 
necessidades de um negócio, por ex, quanto você gastará para equipar sua loja, ou escritório, quanto de mobília, quanto de 
produtos. Abaixo você encontrará algumas das despesas mais habituais quando se incia um negócio. 
 Lembre-se, quanto menos despesas, melhor, e que todas as despesas deverão ser pagas a partir do seu lucro, despesas 
com aluguel, compra de moveis, ativos intangíveis, despesas com restauração do espaço, decoração e inauguração. Tudo deve 
ser somado, desde a mobília até honorários jurídicos ou contábeis. É importante você colocar aqui, um valor de reserva mensal, 
para compra de um imóvel próprio caso você ainda não possua.

2. Orçamento operativo

 Este mostrará as receitas e as despesas que você terá quando a empresa for iniciada, quanto mais realista você tiver 
sido em seu plano, mas fácil será elaborar o operacional.
 Aqui você deve considerar, a venda e a receita, estimando qual produto ou serviço vende mais, custos variáveis como 
matéria-prima, custos de transporte, etc, e os custos fixos que variam de acordo com cada negócio, sejam eles, aluguel, energia 
elétrica, funcionários, material de limpeza e expediente,(você precisa considerar todos os custos).   Considere também, 
amortização e depreciação de imoveis, plantas e máquinas, se for o seu caso, pois os mesmos perdem valor com o tempo.
3. Orçamento de liquidez
 Demostrará se você tem dinheiro reserva para pagar os imprevistos e as despesas que sabe que terá, num negócio isto 
se chama fluxo de pagamento. É fácil fazer os dois se você tiver feito um plano para seu negócio. O orçamento de liquidez em 
alguns casos necessita de um contabilista, neste caso deixe por último para fazer.

FINANCIAMENTO

 Significa contar com dinheiro que não é seu, neste caso avalie, onde poderá obter o valor que necessita para seu 
negócio e para isso primeiro você precisará saber qual o valor exato que necessita e qual sua capacidade de endividamento. Vale 
lembrar que nenhum especialista recomenda iniciar um negócio com financiamentos, mas se não houver outra forma, então você 
deverá avaliar em quanto tempo pagará o empréstimo e qual o valor no final do período. Para ver o capital necessário, confira 
seu orçamento de estabelecimento, e para saber se poderá pagar confira seu orçamento de liquidez. Depois é só você somar os 
dois e saberá do total necessário.

APÊNDICES

 Anexar apêndices importantes e relevantes para seu negócio. Ex. Especificações técnicas ou projetos, compromissos de 
ordens escritos, referências, etc, esta parte é opcional.
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