
FATERN – Faculdade de Excelência Educacional do RN
Coordenação Tecnológica de Redes e Sistemas
Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet

Empreendedorismo: Uma Introdução
Prof. Fabio Costa Ferrer, M.Sc.

Carga Horária: 4h Semanal 88h Total

Copyright © 2008-2010 Fabio Ferrer 2

PARTE VII
Criando um Plano de 

Negócios Eficiente – II



Copyright © 2008-2010 Fabio Ferrer 3

Plano de Negócios–Mercado e Competidores I

� Considerada uma das seções mais importantes do plano de negócios
� Uma das seções mais difíceis de se fazer pois toda a estratégia do 

negócio depende de como a empresa abordará seu mercado 
consumidor, sempre procurando se diferenciar da concorrência

� Empresa deve conhecer muito bem o seu mercado
� Concorrência (competidores) não se limita aos concorrentes diretos 

(desenvolvem produtos similares ao da sua empresa)
� Devem ser considerados os competidores indiretos que são aqueles 

que de alguma forma desviam a atenção de seus clientes, 
convencendo-os a adquirir seus produtos

� Exemplo: Quais os concorrentes de uma locadora de video/dvd? A 
primeira coisa que vem a mente seria uma outra locadora, localizada 
no mesmo bairro ou região. Isso seria o concorrente direto. E os 
concorrentes diretos eu fazem os clientes deixarem de alugar um 
vídeo/dvd e optarem por outros programas? Cinemas, parques 
temáticos, clubes podem ser considerados concorrentes indiretos sim.
Deve-se analisar criteriosamente.
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Plano de Negócios–Mercado e Competidores II

� Deve-se mostrar nesta seção: como o mercado está segmentado, as 
tendências do setor, segmento específico, tendências de consumo, 
novos ingressantes no mercado (novos competidores), os substitutos 
(tv por assinatura com programação sobre demanda, pay-per-view –
exemplo de substituto à locadora de video/dvd), os fornecedores
Roteiro:

1. Identificar as tendências ambientais ao redor do negócio (oportunidades e 
ameaças), de ordem demográfica, econômica, tecnológica, política, legal, social 
e cultural

2. Descrever o setor onde seu negócio está inserido: qual é o tipo de negócio, 
tamanho do mercado atual e futuro (projetado), quais são os segmentos de 
mercado existentes, qual o seu segmento específico e quais as tendências desse 
segmento, qual o perfil dos consumidores

3. Analisar os principais competidores: descrição de seus produtos/serviços, 
posicionamento no mercado, suas forças e fraquezas, práticas de marketing 
utilizadas (política de preços, canais de distribuição, promoção), fatia de 
mercado que domina e participação de mercado (market share)

4. Efetuar comparação com os competidores: mostrar quais os seus diferenciais em 
relação aos principais competidores (aqueles com os quais sua empresa compete 
diretamente, de forma mais acirrada)
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Plano de Negócios–Mercado e Competidores III

� Melhor forma de se apresentar a análise de mercado é por meio de 
tabelas e gráficos que permitem análises comparativas e a 
identificação visual das tendências do mercado

� A análise do ambiente de negócios (oportunidades e ameaças) 
mostra como o mercado se apresenta para a empresa

� É preciso que a empresa conheça seus pontos fortes e fracos para que 
consiga definir as oportunidades de negócio mais atrativas e a quais 
riscos (ameaças) está mais suscetível, para então definir os objetivos 
e metas, assim também a sua estratégia de negócio

� Análise SWOT – excelente técnica para identificar oportunidades e 
ameaças, forças e fraquezas
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Plano de Negócios–Mercado e Competidores IV

Análise da Indústria/Setor

� Deve-se fazer um breve histórico desse mercado nos últimos anos, e 
a análise das tendências do setor para os próximos.

� Procure responder as seguintes questões:
� Quais fatores estão influenciando as projeções de mercado?
� Por que o mercado se mostra promissor?
� Qual o tamanho do mercado em reais, número de clientes e 

competidores?
� Como o mercado está estruturado e segmentado?
� Quais são as oportunidades e ameaças (riscos) desse mercado?
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Plano de Negócios–Mercado e Competidores V

Descrição do Segmento de Mercado I

� Deve-se agora analisar o segmento de mercado da sua empresa
� Para o exemplo anterior, a análise do setor corresponde a análise do 

mercado de entretenimento, enquanto a análise do segmento de 
mercado corresponde à locação de fitas de video/dvd

� Deve-se mostrar o que está acontecendo no seu setor e quais as 
perspectivas para sua empresa neste setor

� Uma conclusão para o exemplo é de que nos próximos anos ocorrerá
uma substituição imediata das fitas de vídeo pelos dvds e que estes 
serão baixados pela internet. Quais os números que mostram isso?

� As fontes de informação para o empreendedor podem ser variadas e 
encontradas de diferentes formas: pesquisas já prontas, dados 
dispersos, gráficos, tabelas, bancos de dados, etc. Sendo providas 
tanto por instituições ou empresas
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Plano de Negócios–Mercado e Competidores VI

Descrição do Segmento de Mercado II

� Exemplos de Fontes Secundárias de Informações:
� Associações comerciais e industrias da cidade, da região, ou do 

estado
� Prefeituras municipais
� Entidades de classe
� Sebrae
� Internet
� Empresas de pesquisa de mercado
� Órgãos do governo: IBGE, ministérios e secretarias, fundações
� Universidades
� Institutos de pesquisa
� Revistas, jornais, periódicos, livros e documentários
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Plano de Negócios–Mercado e Competidores VII

Descrição do Segmento de Mercado III

� Além das fontes secundárias, há as pesquisas de mercado primárias 
com o intuito de se conhecer as tendências de mercado e as 
preferências do consumidor

� As pesquisas primárias devem ser feitas de forma objetiva, co poucas 
questões, de preferência múltipla escolha e que consigam atingir o 
objetivo definido pelo empreendedor

� Não há regras para se elaborar um questionário de pesquisa de 
mercado, mas antes deve-se testar qualquer pesquisa, apresentando a  
um especialista de marketing (consultor autônomo, Sebrae, etc)

� Antes de partir para a pesquisa de mercado, focalizada para 
identificar o potencial de consumo para seu produto/serviço, o 
empreendedor deve saber com quais clientes em potencial a pesquisa 
deve ser feita e qual será seu mercado-alvo e como ele está
segmentado
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Plano de Negócios–Mercado e Competidores VIII

Descrição do Segmento de Mercado IV

� Por exemplo, se a empresa quer testar o potencial de consumo de um 
novo calçado infantil destinado a crianças de até 03 anos, ela deve 
focar sua pesquisa em jovens mães, pois não lhe interessa a opinião 
de adolescentes, de mulheres mais maduras, de homens

� Como o segmento de mercado pode ser definido? 
� Pode ser pelo estilo de vida das pessoas (dos consumidores), e seus 

atributos como idade, sexo, renda, profissão, família, personalidade, 
lazer, esporte preferido, etc.

� Outros fatores podem ser considerados: hábitos regionais de 
consumo, fatores culturais, localização geográfica, etc.

� Quando se está definindo um segmento de mercado, está se 
definindo um grupo de pessoas com características similares, 
necessidades e desejos comuns, e que serão foco de vendas da 
empresa
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Plano de Negócios–Mercado e Competidores IX

Descrição do Segmento de Mercado V

Perguntas que podem ser úteis na definição do segmento de mercado:

� Qual o perfil do comprador?
� O que ele está comprando atualmente?
� Por que ele está comprando?
� Quais fatores influenciam na compra?
� Quando, como e com que periodicidade é feita a compra?

Copyright © 2008-2010 Fabio Ferrer 12

Plano de Negócios–Mercado e Competidores X

Descrição do Segmento de Mercado VI

Conhecendo-se os hábitos de consumo, o estilo de vida e onde vivem, 
fica mais fácil segmentar os grupos de consumidores para o seu 
produto/serviço – Em relação ao consumidores

� Geografia – onde os consumidores moram?
� País, região, estado, cidade, bairro, etc.
� Moram isolados ou convivem com muitos vizinhos?
� Na região prevalecem temperaturas baixas ou altas? Em que época do 

ano?
� A região tem boa infra-estrutura rodoviária, aeroviária, portuária?

� Perfil – como eles são?
� Pessoas: idade, sexo, tamanho da família, educação, ocupação, renda, 

nacionalidade, religião, time de futebol, partido político, etc
� Empresas: setor, porte da empresa, número de funcionários, tempo de 

existência, faturamento, clientes, etc.
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Plano de Negócios–Mercado e Competidores XI
Descrição do Segmento de Mercado VII

� Estilo de Vida – como vivem e o que fazem?
� Pessoas: passatempos, hábitos ao assistir à televisão, hábitos de consumo 

(alimentação, vestuário, diversão), atividades sociais e culturais, afiliação a 
clubes, o que gostam de fazer nas férias, etc.

� Empresas: proteção ao meio ambiente, doações a eventos beneficentes, 
investimento em cultura e esportes, investimento no treinamento dos 
funcionários, benefícios aos funcionários, etc.

� Personalidade – como eles agem?
� Inovadores (5% da população): correm todos os riscos, geralmente são jovens e bem 

educados, são familiarizados e fascinados por novas idéias e tecnologias, tem computadores 
portáteis e estão conectados a redes, internet e celular, são bem informados.

� Primeiros Adeptos (10% da população): são líderes de opinião em suas comunidades e 
avaliadores cautelosos, são abertos a argumentos bem justificados e respeitados por seus 
companheiros.

� Maioria Inicial (35% da população): evitam riscos sempre que possível, agem de forma 
deliberada, não experimentam novos produtos, a não ser que se tornam populares.

� Maioria Tardia (35% da população): são céticos, extremamente cautelosos, desapontados 
com outros produtos, relutantes com novos produtos, respondem apenas à pressão de 
amigos.

� Retardatários (15% da população): esperam até o último momento, às vezes esperam até os 
produtos ficarem desatualizados e, mesmo assim, ainda hesitam.
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Plano de Negócios–Mercado e Competidores XII

Descrição do Segmento de Mercado VIII

O que o consumidor está comprando?
� Identifica o que os consumidores estão comprando pode servir de base para 

promover melhorias e adaptações em seus produtos/serviços, para que 
fiquem adequados às necessidades desses consumidores

� Com isso, poderá analisar atributos relacionados ao produto para depois 
definir como será apresentado aos consumidores: características (e 
especificações) físicas do produto, formato e tipo de embalagem, preço 
(baixo ou alto), como são entregues os produtos/serviços (canais de 
distribuição)

Por que o consumidor está comprando os produtos/serviços?
� Deve-se identificar quais necessidades dos clientes estão sendo satisfeitas, 

para sua empresa fazer o mesmo e superar as expectativas
� Procure identificar o que os consumidores estão buscando quando compram 

o produto, o que os leva à compra, que critérios usam para definir qual 
produto comprar e por que compram
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Plano de Negócios–Mercado e Competidores XIII

Análise da Concorrência I

� Conhecer a concorrência é dever de qualquer empreendedor que 
queira competir e vencer no mercado

� Deve ser feita de forma comparativa, em que os atributos da sua 
empresa são avaliados tendo como referência os competidores 
principais

� Atributos podem ser: diferenciais e benefícios do produto/serviço 
para o cliente, participação de mercado em vendas, canais de venda 
utilizados, qualidade do produto, preço, localização, eficácia da 
publicidade, performance, tempo de entrega, métodos de 
distribuição, garantias, capacidade de produção e atendimento da 
demanda, como a empresa está organizada internamente (qualidade e 
competência dos funcionários, saúde financeira, metodos de 
produção, métodos gerenciais, etc), estratégia de cada competidor, 
posicionamento em relação ao mercado, capacidade de adpatação às 
exigências do mercado (flexibilidade), diferenciais tecnológicos, 
vantagens competitivas, pontos fortes e fracos, etc
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Plano de Negócios–Mercado e Competidores XIV

Análise da Concorrência II

� Muitos empreendedores se queixam de que e difícil identificar quais 
são os seus competidores principais e obter informações a respeito 
dos mesmos

� Entretanto, há fontes de informações que podem atender a essa 
questão: fornecedores e distribuidores comuns, os clientes, os 
relatórios setoriais (própria análise do mercado já realizada)

� Apresentar-se-á a seguir uma tabela comparativa dos principais 
competidores. Caso esta tabela fique muito extensa, coloque-a nos 
Anexos e apresente no plano de negócios o resumo de seus 
principais diferenciais competitivos e o de seus competidores, 
mostrando como a empresa pretende superá-los
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Plano de Negócios–Mercado e Competidores XV

Análise da Concorrência III

Atributos
Seus 

Diferenciais
Diferenciais do 
Competidor A

Diferenciais do 
Competidor B

Diferenciais do 
Competidor C

 Produto/Serviço
 Participação de Mercado em Vendas
 Canais de Venda Utilizados
 Qualidade
 Preço
 Localização
 Publicidade
 Performance
 Tempo de Entrega
 Métodos de Distribuição
 Garantias
 Capacidade de Produção e Atendimento da Demanda
 Funcionários
 Métodos Gerenciais
 Métodos de Produção
 Saúde Financeira
 Posicionamento Estratégico
 Flexibilidade
 Tecnologia
 Pesquisa e Desenvolvimento
 Vantagens Competitivas
 Pontos Fortes
 Pontos Fracos
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Plano de Negócios – Marketing e Vendas I

� As estratégias de marketing são os meios e métodos que a empresa 
deverá utilizar para atingir seus objetivos

� Normalmente, a estratégia se refere ao composto de marketing (4Ps): 
produto, preço, praça (canais de distribuição) e 
propaganda/publicidade

� A empresa deve definir seus objetivos de marketing antes de definir 
sua estratégia, atuando sobre o composto de marketing.

� Esses objetivos de marketing deve responder: Para onde quero ir?
Quanto quer vender? Quanto quer lucrar? Em quais segmentos e 
regiões? Com que penetração de mercado? Para quais consumidores? 
Em qual prazo?
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Plano de Negócios – Marketing e Vendas II

Produto (Posicionamento)

� Posicionar o produto no mercado significa direcionar o produto para 
atender às expectativas e necessidades do cliente-alvo escolhido, no 
segmento de mercado definido

� A empresa estabelece uma imagem do produto junto aos clientes, 
tentando se diferenciar de alguma forma da concorrência

� Isso pode ser feito pela criação de variações do produto, opcionais, 
kit completo, acessórios, peças individuais, etc

� Exemplo: muitas empresas aéreas americanas posicionam-se como 
uma alternativa de baixo custo para o cliente com a venda de 
passagens econômicas, em que não está incluso o serviço de bordo
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Plano de Negócios – Marketing e Vendas III

Preço

� Talvez seja a maneira mais tangível de se agir no mercado, pois pela política 
de preços a empresa pode criar demanda para  produto, segmentar o 
mercado, definir a lucratividade da empresa, mudar a penetração do produto 
no mercado, sempre tendo como referência o valor que o consumidor vê o 
produto e não o preço que a empresa acha que ele deve ser

� Erro de muitos empreendedores: dizer e disseminar a idéia de que seus 
produtos são os de melhor qualidade ao menor preço do mercado. Alta 
qualidade e preço baixo  são difíceis de se encontrar em um mesmo produto

� A estratégia de preços que a empresa adota para um produto ou uma família 
de produtos interfere diretamente na imagem do produto no mercado e em 
qual segmento irá consumir o produto

� Quando um produto é lançado no mercado, seu preço pode ser estabelecido 
abaixo do valor de mercado, visando conquistar uma quantidade razoável de 
clientes rapidamente, aumentando de forma gradual seu preço após a 
promoção inicial

� Outras estratégias adotadas são do tipo leve 3 pague 2, ou ainda o 
parcelamento de compras em 3, 6 ou 12 meses ou mais
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Plano de Negócios – Marketing e Vendas IV

Praça (Canais de Distribuição)

� Os canais de distribuição envolvem as diferentes maneiras que a empresa 
pode adotar para levar o produto até o consumidor

� Refere-se aos canais de marketing, à distribuição física, e aos serviços do 
cliente

� A empresa pode vender seu produto diretamente ao consumidor final (termo 
“venda direta”) ou usar atacadistas ou distribuidores para fazê-lo (termo 
“venda indireta”)

� A empresa pode se utilizar de formas intermediárias como telemarketing, 
catálogos, mala direta, e a Internet

� As características dos produtos/serviços interferem diretamente nos canais 
de distribuição que podem e devem ser adotados pela empresa

� Bens de consumo imediato são disponibilizados ao consumidor via 
varejistas ou distribuidores e atacadistas. Bens de capital de grande porte, 
utilizam venda direta por meio da equipe de vendas

� Aspectos como características de armazenagem, localização dos depósitos, 
meios de transporte utilizados, embalagem do produto, devem ser 
considerados para definir os canais de distribuição mais adequados
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Plano de Negócios – Marketing e Vendas V
Propaganda/Comunicação
� 03 fatores devem ser considerados o plano de propaganda/comunicação da empresa: o 

pessoal envolvido, a propaganda e as promoções
� A quantidade de pessoas e suas qualificações irão depender dos canais de distribuição 

escolhidos. Se for venda direta, o efetivo de vendas deverá ser muito maior que em 
outro caso

� A propaganda tem o objetivo de fazer que uma mensagem atinja uma audiência 
selecionada, com o propósito de informar, convencer e reforçar o conceito do produto 
junto aos consumidores

� A propaganda pode ser feito por inúmeros veículos de comunicação (televisão, rádio, 
mala direta, outdoors, distribuição de panfletos e brindes, patrocínios a eventos, 
Internet, displays em pontos de vendas, busdoor, anúncios em listas telefônicas, 
participações em feiras, etc)

� A propaganda dependerá do público-alvo que se deseja atingir
� As promoções de venda ajudam a estimular a venda de produtos e são muito usados 

no lançamento de novos produtos no mercado, para se desfazer de produtos 
estocados, estimular a repetição da compra, aumentar o volume das vendas no curto 
prazo, desfazer-se de versões/modelos antigos do produto ou barrar o crescimento das 
vendas do concorrente

� As promoções referem-se a um vantagem adicional ao cliente e podem ser: desconto 
no preço, brinde, produto extra, entre outros.
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Plano de Negócios – Marketing e Vendas VI

Projeção de Vendas I

� A projeção de vendas deve ser feita com base na análise de mercado, 
a capacidade produtiva, e a estratégia de marketing da empresa

� Deve-se atentar para o fato da sazonalidade, quando esta influi nas 
vendas (exemplo: enfeites natalinos)

� Uma boa forma de se obter projeções de vendas é fazer projeções 
mensais em termos de volume de vendas e preços praticados, 
levando-se em consideração também os índices de retenção dos 
clientes (quantos continuarão comprando o produto/serviço)
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Plano de Negócios – Marketing e Vendas VII

Projeção de Vendas II

PRODUTO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
 Sapato Feminino 1000 1000 1200 1300 1400 1200 1000 1000 1300 1400 1500 1200 14500
 Sapato Masculino 800 800 800 900 1000 800 1100 1100 1200 1200 1200 1000 11900
 Sapato Infantil 300 200 300 400 300 400 500 500 500 500 400 400 4700
 Total 2100 2000 2300 2600 2700 2400 2600 2600 3000 3100 3100 2600 31100

Projeção Mensal de Vendas
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Plano de Negócios – Análise Estratégica I

� O termo estratégia é muito utilizado pelos empreendedores para 
definir como agir numa negociação, fechar uma parceria, entrar em 
um novo mercado, lançar um novo produto, mas sempre de maneira 
subjetiva e não processual

� Uma análise estratégica da empresa deve incluir um misto de 
racionalidade e subjetividade, seguindo um processo básico, que 
pode ajudar o empreendedor a entender melhor a situação atual de 
seu negócio e quais as melhores alternativas, ou meios, para atingir 
os objetivos e metas estipulados

� O processo de planejamento estratégico do negócio pode servir de 
base para uma análise estratégica (ver Figura 2 a seguir)

� De acordo com a figura, o processo inicia-se pela definição da visão 
e missão da empresa, passando por uma análise dos ambientes 
externo  (oportunidades e ameaças) e interno (forças e fraquezas), e 
pela definição de objetivos e metas, para então chegar às estratégias 
que serão adotadas
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Plano de Negócios – Análise Estratégica II

Figura 2 - Processo de planejamento estratégico do negócio (adaptado de Kotler, 1996) apud Dornelas (2005)
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Plano de Negócios – Análise Estratégica III
� No plano de negócios, deve ser dada ênfase à análise dos ambientes externo 

e interno, onde se medem os riscos inerentes ao negócio, as oportunidades 
de mercado identificadas, os pontos fortes da empresa (seus diferenciais) e 
os seus pontos fracos (onde a empresa precisa melhorar)

� Só depois de uma análise ambiental criteriosa é que a empresa poderá
estabelecer seus objetivos e metas, bem como as estratégias que 
implementará para atingi-los

� A declaração da visão define onde a empresa quer chegar, a direação que 
pretende seguir, e o que ela quer ser

� A declaração de missão deve refletir a razão de ser da empresa, o que ela é, 
e o que ela faz

� Para estabelecer objetivos e metas, é preciso conhecer o ambiente que 
envolve a empresa, e o ambiente interno da empresa – refere-se a uma das 
análises mais importantes do plano de negócios, pois mostrará se a empresa 
está preparada para seguir em frente, os desafios que se apresentam e os 
riscos que correrá

� Se o empreendedor não conhece os riscos que envolvem seu negócio, é sinal 
de que ele não está totalmente preparado para as adversidades futuras
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Plano de Negócios – Análise Estratégica IV

Análise SWOT I

� Uma maneira de representar a análise SWOT é construindo um 
retângulo, dividido em 04 partes em que as forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças são colocadas separadamente em cada 
parte, como na figura abaixo:

Ambiente externo
Oportunidades

Ambiente externo
Ameaças

Ambiente 
interno
Forças

Potencialidades Alerta de defesa

Ambiente 
interno

Fraquezas
Debilidades Pontos vulneráveis
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Análise SWOT II
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Plano de Negócios – Análise Estratégica VI

Análise SWOT III
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Análise SWOT IV

� Procure identificar os cenários de ordem macroambiental
(demográficos, econômicos, tecnológicos, político-legais, 
socioculturais)e os fatores microambientais importantes 
(consumidores, concorrentes, canais de distribuição, fornecedores) 
que afetam diretamente a empresa

� Usar o bom senso para  selecionar aqueles fatores que realmente são 
importantes

� Boa dica é usar uma tabela, dispondo todos os fatores importantes, 
selecionar os mais críticos, e depois transportar os fatores para a 
matriz SWOT.

� Isso ajudará a empresa a identificar e monitorar as tendências que 
afetarão o seu negócio, e as oportunidades e ameaças associadas a 
cada fator
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Análise SWOT V

CENÁRIO OPORTUNIDADES AMEAÇAS

Político-legal 1.
2.
3.

1.
2.
3.

Tecnológico 1.
2.
3.

1.
2.
3.

Sócio-cultural 1.
2.
3.

1.
2.
3.

Econômico 1.
2.
3.

1.
2.
3.

Demográfico 1.
2.
3.

1.
2.
3.

Empresarial 1.
2.
3.

1.
2.
3.

Outros 1.
2.
3.

1.
2.
3.

Figura 3 – Análise do ambiente externo: oportunidades e ameaças (adaptado de Dornelas 2005)
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Análise SWOT VI

� Deve-se agora fazer uma análise do ambiente interno (suas forças e 
fraquezas)

� É muito importante o empreendedor ser honesto e coerente com o 
próprio negócio não tendo receio de expor os pontos fracos da 
empresa, pois sua identificação mostra que a empresa conhece suas 
fragilidades e tem intenção de minimizá-las

� O empreendedor deve priorizar seus esforços na eliminação daqueles 
pontos fracos que mais afetam negativamente o seu negócio

� Da nada adiante o empreendedor querer se enganar, e aos outros, 
mostrando um plano de negócios cheio de pontos fortes para a 
empresa, pois ela será cobrada por isso, já que deverá mostrar como 
pretende adquirir vantagem competitiva com os pontos fortes 
identificados

� No quadro a seguir é apresentado um modelo de checklist que o 
empreendedor pode utilizar para procurar identificar seus pontos
fortes e fracos
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A
n

á
li

se
 S

W
O

T
 V

II

Força 
importante

Força não 
importante

Neutro
Fraqueza 

importante
Fraqueza não 

importnate
ALTA MÉDIA BAIXA

MARKETING           
1. Reputação da empresa
2. Participação de mercado
3. Qualidade do produto
4. Qualidade do serviço
5. Eficácia do preço
6. Eficácia da distribuição
7. Eficácia da promoção
8. Eficácia da força de vendas
9. Eficácia da inovação
10. Cobertura geográfica

FINANÇAS
11. Custo/Disponibilidade de capital
12. Fluxo de caixa
13. Estabilidade financeira

PRODUÇÃO
14. Instalações
15. Economia de escala
16. Capacidade
17. Habilidde da força de trabalho
18. Habilidade da produção pontual
19.Habilidade técnica de produção

ORGANIZAÇÃO
20. Visão de liderança
21. Dedicação dos funcionários
22.Orientação empreendedora
23. Flexibilidade/Responsabilidade

DESEMPENHO GRAU  DE  IMPORTÂNCIA
CHECKLIST PARA ANÁLISE DE DESEMPENHO DAS FORÇAS E FRAQUEZAS

Figura 3 - Check list de pontos fortes e fracos
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Análise SWOT VIII - Exemplo
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Análise SWOT IX

� Com a análise SWOT definida, a empresa poderá identificar seus 
fatores críticos de sucesso, que deverão ser o foco de atenção de sua 
gestão. Assim, os objetivos e metas podem ser definidos com mais 
precisão e coerência
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Objetivos e Metas I

� Objetivos e metas são o referencial do planejamento estratégico, o 
que a empresa busca atingir, e devem ser escritos de forma que 
possam ser medidos, comparados e avaliados

� Os objetivos são os anseios de ordem macro, aqueles que a empresa 
define de forma a cumprir sua missão de negócio, em busca de sua 
visão

� Os objetivos indicam intenções gerais da empresa e o caminho 
básico para chegar ao destino que você deseja. São definidos com 
palavras e frases

� As metas são ações especificas mensuráveis que constituem os 
passos para se atingir um objetivo

� As metas são definidas com números e resultados a se obter
� Um objetivo pode possuir várias metas específicas que, em conjunto, 

cumprem o objetivo estipulado
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Objetivos e Metas II

� Podem-se definir os objetivos de uma empresa com frases como 
“tornar-se líder de mercado” ou “ser a que oferece os menores 
preços”, ou ainda, “atingir o ponto de equilíbrio em agosto de 2006”
e “obter o retorno sobre determinado investimento em 24 meses”

� Os objetivos são resultados abrangentes com os quais a empresa 
assume um compromisso definitivo. Devem ser ousados, levando a 
empresa a um esforço acima do normal, buscando a superação

� As metas devem ser SMART: eSpecíficas, Mensuráveis, Atingíveis, 
Relevantes e Temporais

� Assim:
� Objetivos são resultados mais abrangentes que a empresa assume 

o compromisso de alcançar
� Metas são as etapas necessárias para se alcançar os objetivos
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Definição de Estratégia I

� Os objetivos e as metas indicam o que a empresa deseja atingir. Já a 
estratégia de negócio indica como a empresa pretende alcançá-las

� Estratégias empresariais podem ser de vários tipos: de ataque, de 
desenvolvimento, de defesa, etc.

� Estratégias defensivas visam manter os clientes existentes. 
Exemplos: melhorar a imagem da empresa, melhorar a qualidade dos
produtos, melhorar o desempenho nos serviços prestados e diminuir 
a falha dos produtos

� Estratégias de desenvolvimento visam a oferecer mais opções aos 
atuais clientes. Exemplos: aumentar a variedade de produtos 
oferecidos, desenvolver novos produtos e encontrar novas utilidades 
para os produtos

� Estratégias de ataque visam a aumentar a participação de mercado da 
empresa, conquistando novos clientes. Exemplos: entrar em novos 
mercados, usar novos canais de venda e mudar a política de preços
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Definição de Estratégia II – Michael Porter (1980)

1. Penetração de Mercado – o objetivo associado a esse exemplo ocorre 
quando se deseja aumentar o marketshare da empresa, ou seja, a participação 
de mercado. Um exemplo hipotético para uma indústria de sucos de laranja 
pode ser “conquistar 25% de mercado de suco de laranja, na região Centro-
Oeste, até 2006”. Para isso, a empresa estabelece as seguintes metas: 
“desenvolver nova embalagem para o produto até novembro/2005”, 
“implantar sistema de distribuição computadorizada em todas as regionais a 
cada dois meses até junho/2006” e “ampliar capacidade produtiva da planta 
de Abaeté em 10% até julho/2006”

2. Manutenção de Mercado – o objetivo associado a esse caso ocorre quando 
a empresa está satisfeita com sua situação atual e com a performance que 
apresenta. Um exemplo de objetivo seria “manter a participação de mercado 
nos níveis atuais (30%) para os próximos dois anos”. Metas associadas: 
“investir R$1 milhão de reais até 2006 em treinamento e reciclagem de mão-
de-obra” e “aumentar volume de vendas à taxa de 10% ao ano para os 
próximos dois anos”. Note que manter mercado não significa não crescer. 
Pelo contrário, dependendo do mercado onde a empresa atua, a manutenção 
do market-share pode pedir um crescimento expressivo do negócios



Copyright © 2008-2010 Fabio Ferrer 41

Plano de Negócios – Análise Estratégica XVII

Definição de Estratégia III – Michael Porter (1980)

3. Expansão de Mercado – o objetivo associado a esse exemplo é parecido cm 
o caso de penetração de mercado, só que, neste caso, se foca um mercado 
novo para o produto. Exemplo para uma empresa que atua só na região 
Sudeste: “conquistar 40% do mercado do Nordeste em três anos”. Metas 
associadas: “cadastrar dez novas revendas a cada seis meses até 2006” e 
“investir R$3 milhões em publicidade na região Nordeste até julho/2006”, 
entre outras

4. Diversificação – ocorre quando a empresa entre em um novo mercado com 
novos produtos ou serviços, devido à estagnação de seu mercado atual ou 
ainda pelo fato de não haver mais possibilidades de crescimento no mesmo. 
No plano de negócios, um boa forma de se resumir a análise estratégica da 
empresa é a apresentaçao da análise SWOT, seguida de sua estratégia de 
negócio e de um cronograma, na qual as seções principais, bem como os 
objetivos e metas, são apresentados com um horizonte de tempo para ocorrer. 
É interessante estabelecer alguns marcos intermediários (milestones) para que 
a empresa possa acompanhar o andamento das ações
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� Para muitos empreendedores, a parte mais difícil do plano de 
negócios

� A parte financeira deve refletir em números tudo o que foi exposto 
no plano de negócios até agora, incluindo: investimentos, gastos com 
marketing, despesas com vendas, gastos com pessoal, custos fixos e 
variáveis, projeção de vendas, análises de rentabilidade do negócio, 
etc

� É interessante recorrer a uma assessoria contábil e financeira para 
auxiliar no desenvolvimento do plano de negócios

� Não se deve fazer adequação do plano aos dados financeiros e sim o 
contrário, pois são os objetivos e as metas do negócio, além da 
estratégia e da projeção de vendas, que geram as planilhas 
financeiras do plano de negócios

� Principais demonstrativos para se apresentar num plano de negócios: 
balanço patrimonial, demonstrativo de resultados e demonstrativo de 
fluxo de caixa, todos projetados para um período de 3 a 5 anos
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� No caso de fluxo de caixa, o demonstrativo deve ser detalhado 
mensalmente

� Por meio dos demonstrativos, é possível efetuar uma análise de 
viabilidade do negócio e o retorno financeiro proporcional. Para 
essas análises, usa-se os seguintes métodos: análise do ponto de 
equilíbrio, prazo de payback, TIR (taxa interna de retorno) e VPI 
(valor presente líquido)

� As decisões empresariais são tomadas a partir da combinação de 
informações quantitativas e qualitativas e de experiências, que juntas 
fornecem os elementos para o cálculo econômico
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Balanço Patrimonial I

• Retrata a posição financeira de uma empresa em um determinado 
momento.

• é a representação contábil da situação econômico-financeira de 
uma empresa, sendo sua elaboração obrigatória pela legislação, 
com uma periodicidade mínima anual. 

• Aspectos importantes:
• O passivo revela a estrutura de capital investido na empresa, 

capital próprio ou de terceiros (patrimônio líquido).
• Revela, ainda, o capital de giro, formado quando subtraímos 

o passivo circulante do ativo circulante.
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Prazo de Payback I

• Mede o tempo necessário para a recuperação do capital investido 
inicialmente.

• é o tempo necessário para que a empresa produza resultados que 
permitam aos investidores recuperar todo seu investimento.

• Um projeto é mais atraente quanto menor for o seu prazo de 
payback.
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Conceitos Associados ao Planejamento Financeiro I

• Custo fixo
• Soma de todas as despesas mensais de uma empresa que esteja 

funcionando, mesmo que não venda ou não preste nenhum 
serviço (aluguel, materiais de apoio, pessoal, IPTU, luz, água, 
telefone).

• Custo variável
• Custo do material e dos insumos, ou seja, tudo que é

consumido diretamente para a empresa produzir ou prestar um 
serviço (impostos pela venda, matéria-prima, comissão de 
vendas, água e luz para produção).

• Preço de venda
• A fixação do preço de venda depende dos custos variáveis; das 

condições do mercado; e dos preços praticados pelos 
concorrentes.
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Conceitos Associados ao Planejamento Financeiro II

• Margem de contribuição
• É a diferença entre o preço de venda e o custo variável de um 

produto ou serviço, a ser utilizada para pagar os custos fixos.
• Mc= PV – CVr

• Índice de margem de contribuição (% do PV)
• IMc= Mc / PV

• Ponto de equilíbrio em quantidades
• É a quantidade de produtos que a empresa precisa vender 

para cobrir o custo fixo.
• PEq=CF / Mc

• Ponto de equilíbrio em valor monetário
• É o valor que a empresa precisa faturar para cobrir todas as 

despesas, sem ganhar nem perder nada.
• PE$= CF / IMc
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Fluxo de Caixa I

• O fluxo de caixa é uma ferramenta estratégica que auxilia o 
empreendedor no planejamento e gerenciamento financeiro da 
empresa.

• Ao analisar o fluxo de caixa de sua empresa, o empreendedor 
poderá saber se é viável vender os produtos a prazo, dar 
descontos ou eliminar estoques para fazer caixa.

• A preocupação do empresário volta-se para a necessidade de 
honrar compromissos com fornecedores, credores, gastos com 
pessoal e impostos.

• O período coberto pelo fluxo de caixa é estabelecido em 
função de objetivos e metas definidos pela administração. 
Contudo, o mais comum é o controle do fluxo de caixa 
mensalmente.
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F
lu

x
o

 d
e 

C
a

ix
a

 I
I

Fluxo de Caixa 
 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL

RECEBIMENTOS
Receitas à vista
Receitas à prazo
Faturamento (vendas)

PAGAMENTOS
Custos/Desp. Variáveis
Compras à vista
Compras à prazo
Frete
Comissão
Impostos Variaveis
Terceirização

Custos Fixos
Salários
Encargos Sociais
Aluguel
Água
E. Elétrica
Telefone
Desp. Contador
Desp. Bancárias/Juros/CPMF
Pró-labore
Investimentos
Impostos Fixos
Outras Despesas

Custo Total

SALDO DE CAIXA
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F
lu

x
o

 d
e 

C
a

ix
a

 I
II

R$ (4.000,00)

R$ (2.000,00)

R$ -

R$ 2.000,00

R$ 4.000,00

R$ 6.000,00

R$ 8.000,00

R$ 10.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. TOTAL ENTRADAS 8. (=) SALDO FINAL 9. Exposição do Caixa

Exposição do Caixa

= 

Caixa Acumulado

FLUXO DE CAIXA
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

1. ENTRADAS
VENDAS A VISTA 800          1.000       1.500       3.500       5.000       5.000       5.000       7.000       8.000       9.000       3.000       500          
VENDAS A PRAZO

2. TOTAL ENTRADAS 800          1.000       1.500       3.500       5.000       5.000       5.000       7.000       8.000       9.000       3.000       500          

3. SAÍDAS
FORNECEDORES 300          500          700          2.000       2.000       2.000       2.000       3.000       3.500       2.000       1.000       200          
DESPESAS COMERCIAIS 150          150          300          600          2.000       1.000       750          1.050       1.200       750          450          75            
DESPESAS ADM. 200          200          300          400          500          450          450          500          550          400          200          100          
IMPOSTOS E TAXAS 250          250          500          1.000       1.250       750          1.250       1.750       2.000       1.250       750          125          
OUTRAS DESPESAS 50            50            100          200          250          250          250          350          400          250          150          25            

4. TOTAL SAÍDAS 950          1.150       1.900       4.200       6.000       4.450       4.700       6.650       7.650       4.650       2.550       525          

5. (+) SALDO INICIAL -           
6. (+) TOTAL ENTRADAS 800          1.000       1.500       3.500       5.000       5.000       5.000       7.000       8.000       9.000       3.000       500          
7. (-) TOTAL SAÍDAS 950          1.150       1.900       4.200       6.000       4.450       4.700       6.650       7.650       4.650       2.550       525          

8. (=) SALDO FINAL (150)         (150)         (400)         (700)         (1.000)      550          300          350          350          4.350       450          (25)           

9. Exposição do Caixa (150)         (300)         (700)         (1.400)      (2.400)      (1.850)      (1.550)      (1.200)      (850)         3.500       3.950       3.925       
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• Calculando o lucro e o prejuízo
• Margem de contribuição total
• Mct= Mc x Quant vend
• Lucro ou prejuízo é alcançado quando subtraímos o custo fixo da 

margem de contribuição total.
• Lucro (prejuízo) = Mct – CF

• Conhecendo o resultado pelo faturamento
• Multiplicando o faturamento do produto pelo seu índice de 

margem de contribuição, chega-se a um valor que, subtraído do 
custo fixo, a empresa identificará se obteve lucro ou prejuízo.

• Lucro (prejuízo) = (Fat x IMc) - CF
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• Calculando o resultado com vários produtos
• Margem de contribuição mensal

• Mcm = (Mc1 x quant vend1) + (Mc2 x quant
vend2) + (Mc? x quant vend?)

• Índice médio de margem de contribuição

• ImMc = Mcm / faturamento total

• Ponto de equilíbrio em valor monetário para vários produtos

• Indica o faturamento total mínimo necessário 
para pagar as despesas, sem ter lucro ou 
prejuízo

• PE$total = CF / ImMc
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Indicadores Econômico-Financeiros

• São relações obtidas a partir de demonstrações financeiras com o 
objetivo de definir parâmetros que ilustrem o desempenho de uma 
empresa, as tendências desse desempenho e que também funcionem 
como parâmetros para comparação com o desempenho de empresas 
concorrentes.

• Exemplo: Índices de liquidez, de alavancagem, de atividade e de 
rentabilidade
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Demonstrativo de Resultados

• Após reunir as informações sobre as estimativas de faturamento e os custos 
totais (fixos e variáveis), é possível prever o resultado da empresa, 
verificando se ela possivelmente irá operar com lucro ou prejuízo.
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Ponto de Equilíbrio I

• O ponto de equilíbrio representa o quanto sua empresa precisa faturar para 
pagar todos os seus custos em um determinado período. Utilizando as 
fórmulas a seguir, você pode calcular o ponto de equilíbrio em faturamento. 

• O valor da margem de contribuição, do custo fixo e da receita total são 
encontrados no Demonstrativo de Resultados
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Ponto de Equilíbrio II

• Isso quer dizer que é necessário que a empresa tenha uma receita total de 
R$ 65.000,00 ao ano para cobrir todos os seus custos.
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Ponto de Equilíbrio III

• O ponto de equilíbrio também pode ser calculado em unidades vendidas. 
Entretanto, para as empresas que trabalham com uma grande variedade de 
produtos ou serviços, é recomendável  calcular o ponto de equilíbrio em 
faturamento.

• Concentre seus esforços para que o empreendimento ultrapasse o ponto de 
equilíbrio, pois, somente assim, você irá obter lucro.
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Lucratividade

• É um indicador que mede o lucro líquido em relação às vendas. É um dos 
principais indicadores econômicos, pois está relacionado à competitividade. 
Se sua empresa possui uma boa lucratividade, ela apresentará maior 
capacidade de competir, isso porque poderá investir mais em divulgação, na 
diversificação dos produtos e serviços, na aquisição de novos equipamentos, 
etc.

• Isso quer dizer que sob os R$ 100.000,00 de receita total “sobram” R$ 
8.000,00 na forma de lucro, depois de pagas todas as despesas e impostos, o 
que indica uma lucratividade de 8% ao ano.
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Rentabilidade

• É um indicador de atratividade dos negócios, pois mede o retorno do capital 
investido aos sócios.É obtido sob a forma de percentual por unidade de 
tempo (mês ou ano).  É calculada por meio da divisão do lucro líquido pelo 
investimento total. A rentabilidade deve ser comparada com índices 
praticados no mercado financeiro.

• Isso significa que, a cada ano, o empresário recupera 25% do valor 
investido através dos lucros obtidos no negócio.
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Prazo de Retorno de Investimento

• Assim como a rentabilidade, também é um indicador de atratividade. Indica 
o tempo necessário para que o empreendedor recupere o que investiu.

• Isso significa que, 4 anos após o início das atividades da empresa, o 
empreendedor terá recuperado, sob a forma de lucro, tudo o que gastou com 
a montagem.


