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PARTE VII
Criando um Plano de 

Negócios Eficiente – I
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Plano de Negócios – Estrutura Básica
1. Capa;
2. Sumário;
3. Sumário Executivo;
4. Descrição da Empresa;
5. Produtos e Serviços;
6. Mercado e Competidores;
7. Marketing e Vendas;
8. Análise Estratégica;
9. Plano Financeiro;
10. Anexos.
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Plano de Negócios – Capa
Deve conter:

� Nome da Empresa
� Endereço da Empresa
� Telefone da Empresa (incluindo DDD)
� Endereço Eletrônico do site e e-mail da empresa
� Logotipo (se a empresa tiver um)
� Nomes, cargos, endereços, e telefones dos proprietários d 

empresa (dados do diretor presidente e principais pessoas-
chave da empresa)

� Mês e ano em que o plano foi feito
� Nome de quem fez o plano de negócios
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Plano de Negócios – Sumário

� Deve conter o título de todas as seções do plano, subseções e suas 
respectivas páginas. É comum o leitor de um plano de negócios se 
interessar mais por uma seção específica do plano

� Nos editores atuais, sumários podem ser gerados automaticamente
I. Sumário Executivo........................................02
II. Descrição da Empresa...................................04
III. Produtos e Serviços.......................................08
IV. Mercado e Competidores..............................10
V. Marketing e Vendas......................................14
VI. Análise Estratégica........................................18
VII. Plano Financeiro............................................20
VIII.Anexo............................................................28
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Plano de Negócios – Sumário Executivo I

� Principal seção de seu plano de negócios
� Deve expressar uma síntese do que será apresentado 

na seqüência, preparando o leitor e o atraindo
� Deve ser a última parte a ser escrita
� Deve contar todas as informações-chave do plano de 

negócios
� Não deve ultrapassar 02 páginas (plano completo) ou 

01 página (plano resumido)
� Deve ser redigido ao público-alvo (com ênfase nos 

assuntos que mais interessam o leitor do plano de 
negócios)
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Plano de Negócios– Sumário Executivo II

Para facilitar o preenchimento, responda (clara e concisa):
� O quê?

a. Qual o propósito do seu plano?
b. O que você está apresentando?
c. O que é a sua empresa?
d. Qual é seu produto/serviço?

� Onde?
a. Onde sua empresa está localizada?
b. Onde está eu mercado/clientes?

� Por quê?
a. Por que você precisa do dinheiro requisitado?

� Como?
a. Como você empregará o dinheiro na sua empresa?
b. Como está a saúde financeira de seu negócio?
c. Como está crescendo sua empresa (faturamento dos 03 últimos 

anos)?
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Plano de Negócios– Sumário Executivo III
Para facilitar o preenchimento, responda (clara e concisa):

� Quanto?
a. De quanto dinheiro você necessita?
b. Como se dará o retorno sobre o investimento?

� Quando?
a. Quando seu negócio foi criado?
b. Quando você precisará dispor do capital requisitado?
c. Quando ocorrerá o pagamento do empréstimo obtido?
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Plano de Negócios– Sumário Executivo IV
Exemplo de Sumário Executivo I

Piscina Azul é uma empresa especializada em 
limpeza de piscinas, fundada em 2003. A empresa está
localizada em São Paulo, no bairro de Pinheiros. A 
principal máquina utilizada nos serviços de limpeza já não 
é suficiente para atender a demanda dos serviços atuais, 
havendo a necessidade de adquirir mais duas novas 
máquinas e um novo automóvel para atendimento aos 
clientes. A empresa dispõe de R$20 mil e precisa de um 
empréstimo de R$40 mil para efetuar as compras.
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Plano de Negócios– Sumário Executivo V
Exemplo de Sumário Executivo II

A empresa estabeleceu seu nicho de mercado em 2004. 
Projeções para o próximo ano indicam a expansão de carteira de 
clientes para novos mercados e regiões da cidade. As projeções de 
fluxo de caixa dão apoio à certeza de que a empresa terá fundos 
suficientes para arcar com o compromissos assumidos, contratar 
mais funcionários e implementar as ações planejadas de marketing. 
Atualmente, o negócio tem 150 contas residenciais, 20 contas com 
condomínios e 15 contas academias/escolas de natação. Os serviços 
incluem limpeza periódica das piscinas, tratamento da água e 
manutenção preventiva dos equipamentos. O sucesso da empresa é
resultado direto da habilidade que possui em prover serviços 
personalizados a custos competitivos, criando uma base fiel de 
clientes. Atualmente, o custo médio para a limpeza de piscinas 
pequenas é de R$100,00 por dia e, para piscinas grandes, R$150,00 
por dia. Durante o inverno, a empresa dedica aos serviços de 
limpeza de reservatórios e caixas d’água , devido à sazonalidade.
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Plano de Negócios– Sumário Executivo VI
Exemplo de Sumário Executivo III

A taxa projetada de crescimento para o mercado de limpeza 
de piscinas é de 10% ao ano. Pretende-se expandir o negócio com 
novos equipamentos, marketing e empregados adicionais para 
atender a demanda existente. Espera-se aumentar a carteira de 
clientes em 20%, com base nos registros do ano anterior, no serviço 
diferenciado da empresa e nas atividades de marketing que serão 
desenvolvidas.

O empréstimo será necessário para outubro de 2004. A 
empresa não precisa de carência para início do pagamento. Como 
garantia, será oferecido o imóvel da sede da empresa, avaliado em 
R$80 mil.
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Plano de Negócios – Descrição da Empresa I

� Seção de apresentação da organização da sua empresa, sua 
história e seu status atual

� Enfatizar as características únicas de seu negócio e como prover 
um benefício ao cliente

� Trata-se de um segmento descritivo do plano de negócios
� Descreva a empresa destacando o porquê da criação dela, qual o 

seu propósito, a natureza dos serviços ou produtos fornecidos, 
como ela se desenvolverá, qual é o modelo de negócios e seus 
diferenciais.

� Apresente sua razão social/nome fantasia, qual o porte da 
empresa, como está enquadrada na legislação (micro, pequena 
ou média empresa, sociedade limitada, sociedade anônima, etc)



Copyright © 2008-2010 Fabio Ferrer 13

Plano de Negócios – Descrição da Empresa II

� Deve-se mostrar que a empresa possui pessoas qualificadas e 
comprovadamente experientes (equipe de gestão é o principal 
foco de avaliação)

� Avalia-se a oportunidade de mercado, a idéia inovadora e as 
perspectivas de altos lucros

� Deve-se tratar: estrutura legal, localização, manutenção de 
registros, segurança e registro – também serem citados na 
descrição

� Tópicos: 
- Equipe Gerencial;
- Estrutura Legal;
- Localização e Infra-estrutura.
- Manutenção de Registros
- Seguro e Segurança
- Terceiros e Parceiros Estratégicos
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Plano de Negócios–Descrição da Empresa III

CorteCana é uma empresa que foi criada em 1984 para 
satisfazer a demanda de componentes para a indústria de 
implementos agrícolas. Esta indústria teve um pequeno crescimento 
com o aumento no número de contratos a partir de 1996, em função 
do aquecimento do mercado de colheitadeiras de cana-de-açúcar.  As 
projeções indicam uma demanda crescente pelo tipo de produto que a 
empresa produz. A CorteCana mantém uma margem competitiva por 
meio da entrega imediata de produtos, de excelentes relações com os 
clientes e de sua capacidade de se adequar às necessidades destes. A 
empresa está instalada estrategicamente em uma área de 20.000m2 e 
deseja satisfazer a demanda crescente por seus produtos com o 
aumento do efetivo de funcionários e a aquisição de equipamentos 
mais modernos, os quais possibilitarão melhor e maior produtividade, 
diminuição de custo e redução do tempo de processo.
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Plano de Negócios–Descrição da Empresa IV

Equipe Gerencial I
� Muitos investidores vão direto ao curriculum vitae da equipe de gestão 
da empresa: “Por que eu deveria investir o meu dinheiro nessas pessoas?”

� Verificação se as pessoas são experientes, conhecidas e 
comprovadamente competentes nas áreas de negócio em que se 
encontram, se conhecem o nicho de mercado da empresa e o que fizeram 
no passado

� Na formação da sua equipe:
� Quais são as áreas chave de gerenciamento do meu negócio?
� Como a organização está estruturada?
� Quem gerenciará o negócio?
� Que ajuda externa pode ser necessária?
� Quantos empregados serão necessários e quando eles devem ser contratados?
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Plano de Negócios– Descrição da Empresa V

Equipe Gerencial II

� As pequenas empresas iniciam com os donos fazendo a maior parte do 
trabalho, durante vários horas do dia, todos os dias da semana, sem 
feriados ou finais de semana

� Um organograma funcional pode ser apresentado, destacando as 
principais área de negócio e as pessoas-chave que ocupam os principais 
cargos, suas responsabilidades e atribuições

� Na seção Anexos do plano de negócio, não esquecer de inserir os 
curriculum vitae resumidos dos principais executivos da empresa para 
que possam ser avaliados pelos leitores do plano
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Plano de Negócios–Descrição da Empresa VI

Equipe Gerencial III – Responder antes de descrever a Equipe...
• De onde são os fundadores da empresa e os seus gestores?
• Onde eles estudaram e quais cursos tem feito para manter-se atualizados?
• Onde já trabalharam e para quem?
• Qual a reputação dos mesmos no meio empresarial?
• Quais são as suas referências?
• Que experiência eles tem no ramo de negócios onde a empresa está sendo 
criada?
• Qual a experiência dos mesmos na criação de novos negócios? É a primeira vez 
que se aventuram no empreendedorismo?
• Quais são as suas habilidades, diferenciais, pontos fortes e pontos fracos?
• Há necessidade de se complementar a equipe, ou ela já está formada?
• Quais desafios eles já assumiram em suas vidas?
• Quais são as suas maiores motivações?
• Quanto eles estão comprometidos com o negócio? Quanto tempo se 
dedicam/dedicarão a ele?
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Plano de Negócios– Descrição da Empresa VII

Estrutura Legal
• Incluir uma cópia do contrato social da empresa na seção de anexos
• Mostrar no plano de negócios como está constituída a sociedade, quem 
são e qual a participação de cada sócio no negócio
• Mostrar o envolvimento dos sócios: se retiram pro-labore, se sócios com 
dedicação parcial, se há sócios capitalistas, etc.
• Mostrar como será feita a distribuição de lucros e de quem é a 
responsabilidade financeira por qualquer perda
• Mostrar a natureza da empresa: micro, pequena ou média empresa, 
quais impostos incidem, se há algum benefício fiscal
• Mostrar se há previsão futura de mudança na estrutura legal 
(crescimento da empresa, entrada/saída de sócio, etc), e como isso 
ocorrerá
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Plano de Negócios–Descrição da Empresa VIII

Localização e Infra-Estrutura I
• Apesar da localização ser parte integrante de uma estratégia de 
marketing, deve-se dispor uma seção específica para a localização
• A infra-estrutura deve ser apresentada no plano de negócios
• Se o imóvel está localizado em uma região empresarial, se há
disponibilidade de linhas telefônicas, linhas de dados e acesso rápido a 
Internet, sala de videoconferência, salas de treinamento, próprios ou 
alugados
• As informações de valor do aluguel devem ser transportadas para a 
parte financeira do plano, nas projeções de custo mensal para o fluxo de 
caixa
• Se o imóvel pertence a empresa, seu valor deve ser transportado para o 
balanço patrimonial da empresa
• Liste outros possíveis locais de instalação da empresa, e argumente o 
porquê da escolha pelo local
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Plano de Negócios – Descrição da Empresa IX
Localização e Infra-Estrutura II – Questionário para Escolha do Local
• O valor do aluguel é competitivo? Nem sempre o menor valor do aluguel 
significa um melhor custo/benefício
• A área é adequada para as necessidades de ocupação da empresa? Analise o 
número atual de funcionários e as perspectivas de crescimento da empresa, 
estacionamento, etc
• No caso de empresa comercial/varejo: o local fica em uma região de grande 
tráfego de pedestres?
• Existe estacionamento para os clientes? É necessário?
• As instalações telefônicas e de Internet são de fácil disponibilidade no 
local? E como é a qualidade das instalações elétricas e hidráulicas?
• O tipo de negócio que você quer montar pode ser instalado nessa região da 
cidade? Verificar legislação municipal, estadual e federal
• O local é de fácil acesso para fornecedores e para o escoamento de 
produção? Para empresas de manufatura, distribuição e atacado
• O local é de fácil acesso para os funcionários?
• O imóvel é novo e de boa aparência?
• O imóvel é seguro e bem protegido?
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Plano de Negócios – Descrição da Empresa X

Localização e Infra-Estrutura III – Exemplo

Piscina Azul está instalada em um imóvel de 800m2, localizado 
na Rua Oscar Freire, 5.555, em São Paulo. Este espaço foi 
escolhido pela facilidade de acesso, boas condições de segurança, 
qualidade das instalações, completa infra-estrutura e proximidade 
dos clientes.
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Plano de Negócios – Descrição da Empresa XI

Manutenção de Registros

• A contabilidade da empresa será feita internamente ou será
terceirizada?
• Quem será o terceiro contratado e como você se relaciona com 
ele?
• Quem na empresa será responsável pela avaliação do serviço do 
contador?
• Muitos contadores apenas comunicam as datas e os valores dos 
desembolsos que o empresário precisa fazer para pagar as taxas e 
impostos, principalmente no início e meio do mês
• Bons contadores auxiliam o empresário indicando as melhores 
formas de gerenciar o caixa, com informações atualizadas, e não 
apenas informando datas e valores a pagar
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Plano de Negócios–Descrição da Empresa XII

Seguro

• Devem ser considerados os custos com seguros da empresa
• Seguro do imóvel
• Seguro dos bens: máquinas, equipamentos, computadores, 
móveis, etc
• Seguro das mercadorias produzidas
• Seguro dos automóveis
• Seguro de carga transportada (para o transporte de bens 
produzidos)
• Valores elevados com seguros devem constar das projeções do 
fluxo de caixa da empresa
• Deve ser mostrado no plano de negócios se há algum seguro 
contratado (tipo de apólice, período, valor), a seguradora e que 
itens foram cobertos
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Plano de Negócios–Descrição da Empresa XIII

Segurança

• 30% falências devido a desonestidade de funcionários e clientes 
(Câmara Americana de Comércio - 1996)
• Antecipe-se, no plano de negócios, aos problemas de segurança 
que possam ocorrer em áreas sujeitas a riscos e informe as 
medidas adotadas e o porquê da escolha destas medidas
• Há exemplos de questões de segurança, por exemplo, quando se 
trata de empresas de desenvolvimento de software ou questões de 
segurança quanto a roubos
• Deve-se apresentar, quando aplicável, a contratação de empresas 
de segurança para monitorar as instalações.
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Plano de Negócios–Descrição da Empresa XIV

Terceiros

• Que outros terceiros serão necessários aos negócios? Exemplo: 
escritório de contabilidade
• Assessoria de Imprensa/Comunicação?
• Assessoria Jurídica?
• Empresas que fornecem peças ou componentes do produto?
• Empresas de consultoria e treinamento?
• Empresas de manutenção preventiva? Máquinas fabris
• Escritório de engenharia? Empresa de construção civil (projetos 
terceirizados)
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Plano de Negócios–Descrição da Empresa XV

Parceiros Estratégicos

• Com parceiros estratégicos, pode-se ganhar uma licitação ou 
concorrência, fechar um grande contrato, discutir a entrada num 
importante mercado em crescimento, impedir a entrada de outros 
competidores potenciais no mercado, etc.
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Plano de Negócios – Produtos e Serviços I

� Seção de apresentação dos produtos e serviços da sua empresa
� Por que é capaz de fornecer e como serão fornecidos?
� Quais as características da equipe de produção?
� Em quais aspectos seu produto/serviço difere dos da 

concorrência?
� Onde obterá os seus suprimentos e por que estes fornecedores 

foram escolhidos
� Listar os produtos/serviços futuros que planeja fornecer quando 

sua empresa crescer
� Especificar os direitos autorais, patentes ou registros de marcas
� Deve-se fundamentar as suas declarações incluindo cópias de 

fotos, diagramas e certificados na seção Anexos
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Plano de Negócios – Produtos e Serviços II

Se você é um fabricante ou atacadista:
� Faça uma descrição detalhada do desenvolvimento do produto a partir do 

recebimento da matéria-prima, até o produto acabado.  A representação 
processual nesse caso é muito interessante, pois permite uma visualização 
gráfica de cada etapa do processo de produção. Existem vários programas de 
processo bem simples. Pode-se inserir nesses diagramas dados como 
quantidade de matéria-prima, funcionários em cada etapa do processo, duração 
da atividade, entradas e saídas, etc.

� Descreva as necessidades de matéria-prima, suas características (são fornecidas 
em lotes, de forma unitária, etc.), custos, fornecedores, se há escassez em 
algum período do ano, se existem fornecedores alternativos ou, ainda, matéria-
prima alternativa, em caso de falta da principal. Faça uma previsão de compra 
de matéria-prima para ser incluída na projeção de fluxo de caixa

� Descreve quais equipamentos são utilizados no processo produtivo, quais os 
custos de manutenção, quantos operários são necessários na operação dos 
mesmos e em quantos turnos de trabalho, qual o índice de refugo de matéria-
prima
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Plano de Negócios – Produtos e Serviços III

Se você é varejista:
� Descreva os produtos ou famílias de produtos que são vendidos por 

sua empresa e quais são os principais fornecedores dos mesmos, por 
que foram escolhidos (qualidade, preço, proximidade, único 
fornecedor, etc.), onde se localizam e o prazo que leva para você
receber cada lote de pedidos.

� Como você controla o estoque de produtos? Como define quando 
deve ser feito um novo pedido de compra, as margens que devem 
ser praticadas na venda do produto, o estoque ótimo de produtos que 
devem permanecer na loja, o estoque mínimo e o máximo e a 
reposição do estoque? Existe um software que controla esse 
processo?
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Plano de Negócios – Produtos e Serviços IV

Ciclo de Vida do Produto I:
� Normalmente, os produtos possuem um ciclo de vida, passando por 

04 etapas clássicas de desenvolvimento.

Figura 1 – Ciclo de Vida do Produtos

� No plano de negócio, deve-se especificar em qual estágio do ciclo 
de vida encontram-se os produtos da empresa

� Dependendo do estágio, a empresa deverá adotar diferentes 
estratégias de marketing
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Plano de Negócios – Produtos e Serviços V

Ciclo de Vida do Produto II:
� Etapa Introdutória – quando um produto é lançado, há a necessidade 

de se investir grandes montantes de dinheiro em promoção, visando 
tornar sua marca conhecida. O crescimento das vendas do produto é
lento e quase não se obtém lucro em virtude dos gastos com o 
lançamento do mesmo.

� Crescimento – começa a haver um aumento de demanda pelo 
produto, que já foi testado pelos clientes, com conseqüente aumento 
nos lucros.

� Maturação – o crescimento das vendas começa a reduzir, pois a 
grande parcela da clientela já optou pelo produto. O lucro também 
tende a se estabilizar, pois há a necessidade de investir novamente 
em propaganda neste estágio, para evitar que o consumidor opte 
pela concorrência, levando a uma redução de preços.

� Declínio – as vendas decrescem e os lucros desaparecem, levando à
retirada do produto do mercado.

Copyright © 2008-2010 Fabio Ferrer 32

Plano de Negócios – Produtos e Serviços VI

Estratégia de Produto I:
� A empresa deve especificar as maneiras que utiliza para determinar 

os produtos futuros em função do desempenho dos atuais e, assim, 
projetar novas maneiras de desenvolvê-los, produzi-los e distribuí-
los aos clientes.

� Deve ficar claro para o empreendedor quais são as diferenças entre 
esses 02 atributos: características relacionadas a aspectos físicos 
(tamanho, peso, formato, cor) e funcionalidades (feito de, usado
para, aplicado como), enquanto os benefícios estão relacionados à
satisfação do cliente e o que o produto lhe proporciona 
(conveniência, segurança, garantia, facilidade de uso, felicidade)

� Se possível, faça uma comparação com os atributos dos produtos da 
concorrência. No caso de serviços, seguir a mesma regra.

� Faça uma boa análise da situação atual da carteira de produtos da 
empresa, bem como de suas perspectivas no mercado em que estão 
inseridos. Pode-se utilizar a Matriz BCG (Boston Consulting 
Group).
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Plano de Negócios – Produtos e Serviços VII

Estratégia de Produto II – Matriz BCG:
� Baseado em 02 grandes fatores: crescimento de mercado e 

participação relativa de mercado.
� Deve ficar claro para o empreendedor quais são as diferenças entre 

esses 02 atributos: características relacionadas a aspectos físicos 
(tamanho, peso, formato, cor) e funcionalidades (feito de, usado
para, aplicado como), enquanto os benefícios estão relacionados à
satisfação do cliente e o que o produto lhe proporciona 
(conveniência, segurança, garantia, facilidade de uso, felicidade)

� Se possível, faça uma comparação com os atributos dos produtos da 
concorrência. No caso de serviços, seguir a mesma regra.

� Faça uma boa análise da situação atual da carteira de produtos da 
empresa, bem como de suas perspectivas no mercado em que estão 
inseridos. Pode-se utilizar a Matriz BCG (Boston Consulting 
Group).
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Plano de Negócios – Produtos e Serviços VIII

Estratégia de Produto III – Matriz BCG:
Baseado em 02 grandes fatores: crescimento de mercado e participação 
relativa de mercado.
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Plano de Negócios – Produtos e Serviços IX

Estratégia de Produto IV – Matriz BCG:
� Crescimento de Mercado – identifica como o mercado de uma 
determinada linha de produtos está crescendo. Isso serve  para definir o 
que será feito com o portfólio de produtos da empresa. Se o mercado 
apresenta altas taxas de crescimento, pode ser muito promissor para a 
empresa, caso seus produtos ocupem considerável participação nesse 
mercado.
� Participação Relativa de Mercado – neste caso, o produto ou linha de 
produtos de uma mesma família deve ser comparado em termos de 
participação de mercado em relação aos principais concorrentes da 
empresa.
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Estratégia de Produto V – Matriz BCG:
� Duvida – trata de produtos com baixa participação de mercado em um mercado 
em alto crescimento. Muitas vezes estão relacionados a negócios nascentes que 
ainda não tem bem definidos os caminhos a seguir, sem muita experiência no 
mercado. Como se encontram em mercado em expansão, a manutenção da atual 
participação de mercado demanda altos investimentos, mas suas vendas 
relativamente baixas tendem a gerar pouca ou nenhuma receita. Se for possível 
aumentar significativamente a participação de mercado ao longo do tempo, o que 
implica investir mais, os produtos dúvida podem se tornar estrelas.
� Estrela – os produtos estrela são aqueles que possuem alta participação de 
mercado em mercados em crescimento. São os produtos ideais, que toda empresa 
gostaria de vender. Normalmente demandam grandes investimentos para 
financiar a expansão contínua de mercado e eliminar concorrentes em potencial. 
Uma vantagem é que sua grande participação de mercado reverte em geração de 
receita para a empresa, com altas margens e lucro. Em geral, são auto-
sustentáveis, pois geram e consomem grande volume de dinheiro. Deve ser 
sempre uma prioridade e não deve haver dúvidas em se fazer investimentos em 
produtos estrela.
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Estratégia de Produto VI – Matriz BCG:
� Vaca Leiteira – são produtos que possuem importante participação de mercado 
em mercados de baixo crescimento. Em razão de suas vantagens de participação 
de mercado, costumam gerar muito dinheiro e o melhor de tudo é que não 
demandam muito investimento. Como o mercado é de baixo crescimento, 
geralmente está mais consolidado e os produtos já estão bem estabelecidos. É
interessante fazer os produtos vaca leiteira gerarem mais caixa e, assim, usar os 
recursos para investir em outros produtos de alto potencial.
� Abacaxi – são produtos com pouca participação de mercado em mercados em 
baixo crescimento. As receitas e os lucros são muito pequenos e os produtos 
consomem muito dinheiro. Como exigem investimentos periódicos, estes 
produtos normalmente não proporcionam muito retorno e, geralmente, devem ser 
descartados.

Não há necessidade de se inserir a matriz  BCG no plano, mas pode estar contida nos 
anexos. Pode ajudar o empreendedor a entender melhor a situação atual da sua linha de 
produtos em relação à concorrência, dando-lhe subsídios  para definir uma estratégia mais 
eficaz de desenvolvimento de novos produtos, ou de aperfeiçoamento dos atuais. Pode 
auxiliá-lo na seleção dos produtos que devem ser priorizados, mantidos no mercado, e os 
que devem ser retirados de cena. 

Copyright © 2008-2010 Fabio Ferrer 38

Plano de Negócios – Produtos e Serviços XII

Tecnologia:
� Para empresas com teor de tecnologia (processo de produção ou produto em si) 
deve-se dominar o máximo de tecnologia possível.
� Se a empresa é detentora de tecnologia, isso deve ser evidenciado no plano de 
negócios.
� Se a empresa depende de fornecedores ou parceiros tecnológicos, deve-se 
mostrar como fará diminuir ou eliminar essa dependência ou, no impedimento, 
demonstrar estratégias que garantam maior segurança e menor suscetibilidade aos 
eventos externos.
� Se o produto é novo e único no mercado, e a empresa detém a tecnologia, uma 
boa saída, antes de partir para sua comercialização, é requerer o depósito de 
patente desse produto.
� Se a empresa  possui parceitos fortes, como institutos de pesquisa ou 
universidades, deve citá-los e explicar como ocorre essa iteração. Os detalhes 
podem ser apresentados no tópico “Pesquisa e Desenvolvimento”.
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Pesquisa e Desenvolvimento:
� Para empresas que comercializem produtos de base tecnológica, deve possuir 
uma política interna de pesquisa e desenvolvimento.
� Empresas de pequeno porte geralmente não possuem recursos para instalar 
laboratórios de pesquisa e desenvolvimento dentro da própria empresa, mas 
podem recorrer a parceiros como institutos de pesquisa e universidades.
� O desenvolvimento econômico está intimamente ligado ao desenvolvimento 
tecnológico, e as empresas que não procuram independência tecnológica estarão 
destinadas ao fracasso e à exclusão natural do mercado.
� É fundamental e importante que se mostre no plano de negócios como a 
empresa considera a questão de pesquisa e desenvolvimento e qual a importância 
desse aspecto no desenvolvimento de novos produtos.
� O que a empresa está fazendo para se manter tecnologicamente atualizada (em 
relação a seus processos internos e a seus produtos)?
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Produção e Distribuição:
� Como é o processo de produção da empresa?
� Quais são os recursos utilizados (matéria-prima, funcionários, fornecedores, máquinas)?
� Como é composto o custo do produto final?
� Como esse produto é distribuído?
� Quais os custos envolvidos no processo de distribuição do produto?
� O empreendedor deve expor de forma objetiva (descrevendo o fluxo do processo de 
produção de preferência de forma gráfica) todos os custos envolvidos na obtenção do 
produto.
� Cálculos detalhados podem ser inseridos na seção Anexos: salários, horas/homem, 
horas/máquina, especificações técnicas dos produtos e das máquinas, capacidade de 
produção, condições das instalações, custo de aquisição de matéria-prima, custo e tipos de 
embalagens, custo de utilização de laboratórios, inspeção de qualidade, índice de refugo, 
produtividade, etc.  
� Se a empresa for empregar uma política de qualidade, isso deve ser considerado e exposto 
no plano de negócios
� Expor a capacidade da empresa atender um aumento de demanda do mercado
� Se a empresa depender de terceiros para sua produção, isso deve ser exposto,informando 
de que forma cada terceiro se insere no processo e os custos envolvidos.


