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 O que é o Plano de negócios? Para que serve?
Um Plano de Negócios é um documento base que sintetiza um vasto conjunto de
informação essencial sobre a empresa e/ou negócio sendo indispensável, quer para a
estruturação de uma nova ideia de negócio, quer para a gestão corrente da empresa como
ferramenta orientadora.
Para que o plano cumpra os seus objetivos e produza os resultados esperados deverá
reunir algumas qualidades: ser simples, objetivo, realista e completo.

 Qual a estrutura de base para o plano de negócios?

1. Sumário Executivo
2. Apresentação da ideia/projeto/empresa
3. O Mercado/ Proposta de valor para o cliente
4. Recursos e Capacidades necessárias para o sucesso (Processos críticos)
5. A Estratégia da empresa
6. Estratégia Comercial/Marketing
7. Estudo de Viabilidade Económica e Financeira
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1. Sumário Executivo
O Sumário Executivo é o capítulo mais importante de um plano de negócios, uma vez
que é o primeiro contato de potenciais investidores com o negócio. Apesar de este ser o
primeiro capítulo do plano de negócios deve ser o último a ser desenvolvido.
Um Sumário Executivo deve conter um resumo do plano de negócios incluindo todas
as informações relevantes sobre a empresa, os empresários e o negócio. No entanto, não deve
exceder as duas páginas, uma vez que toda esta informação poderá ser detalha nos capítulos
seguintes. Deve ser deixada clara a viabilidade do plano e aquilo que poderá ser mais atrativo
para os investidores, como o tempo até começar a gerar resultados líquidos.
É crucial que seja simples de ler, claro e sem erros de ortografia e de gramática, uma
vez que estes tendem a ter um efeito dissuasor nos investidores de rever o plano de negócios
completo.

Pontos essenciais a focar no Sumário Executivo:
Qual é o nome do negócio e a sua área de atividade?
Qual a missão?
Qual é o âmbito do negócio e o mercado potencial para os seus produtos?
Porque constitui uma proposta inovadora e vencedora?
Quais os recursos, humanos e financeiros que são necessários?
Qual o prazo previsto para começar a apresentar lucros?
Quais são os pontos fortes e fracos do projeto?
Quais as suas referências e a sua experiência relevante para o projeto concreto?
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2. Apresentação da ideia/projeto/empresa

Neste capítulo o empreendedor deverá apresentar-se focando a sua formação,
educação e experiência em projetos passados que sejam relevantes para o negócio, bem
como a da equipa que pretende incluir no seu projeto. O objetivo da inclusão desta
informação é dar confiança aos potenciais investidores de que as pessoas que representam o
negócio têm as competências/qualificações necessárias para avançarem com o projeto.
Deverá ser igualmente apresentada uma descrição detalhada do negócio que vai
iniciar, nomeadamente a definição do produto ou serviço, razões que o tornam inovador face
aos outros da mesma área de atividade que já existem no mercado, principais vantagens,
necessidades que irá satisfazer e a apresentação do modelo de negócio.
Para auxiliar o empreendedor a dar resposta a este capítulo aconselha-se um conjunto
de ferramentas de apoio:


Processo da ideia ao negócio (aqui) – esta ferramenta tem como objetivo ajudar o
empreendedor no desenvolvimento do modelo de negócio do seu projeto;



Value Creation Wheel (aqui) – é uma ferramenta inovadora de gestão desenvolvida
pelo professor Luís Filipe Lages que tem a ambição de identificar, analisar e solucionar
problemas através de 'brainstorming' no processo de criação de valor. O objetivo é
ajudar os empreendedores a tomar decisões ajudando-os na definição da estratégia da
empresa;



Design Thinking (aqui) – é um modelo inovador centrado no ser humano, focado
nas necessidades reais das pessoas, que procura encontrar respostas revolucionárias e
inovadoras para os seus problemas adaptando o produto/ serviço às especificidades
de quem o irá utilizar;



Lean Startup (aqui) – é uma metodologia que combina o modelo de desenvolvimento
com o cliente e práticas de desenvolvimento ágil. O objetivo é conseguir levar até ao
consumidor o produto desejado o mais rapidamente possível e a partir dessa
experiência melhorá-lo em ciclos sucessivos de “Construir-Medir-Aprender”.



Modelo de Negócios do Canvas (aqui) – esta ferramenta tem como objetivo apoiar o
empreendedor na definição do modelo de negócios. Este modelo descreve de forma
geral como a empresa vai funcionar, criar valor e gerar lucro.
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Ferramenta de Avaliação de Projetos de Investimento (aqui) – é um modelo
desenvolvido pelo IAPMEI e possibilita aos empreendedores avaliar e testar a
rentabilidade de novos investimentos.

Numa fase inicial se ainda não se sentir confortável com este modelo do IAPMEI (ver
capítulo 7) é disponibilizada uma ferramenta que se chama Primeiras Contas (aqui) e tem
como objetivo sintetizar as principais receitas que se esperam obter e as despesas (variáveis e
operacionais) em que irá incorrer, obtendo o resultado operacional mensal e anual do seu
projeto, de forma simples e rápida.
É de salientar que este ficheiro é apenas uma ferramenta de apoio, não substituindo
em circunstância alguma, a utilização do modelo disponibilizado pelo IAPMEI.
Depois desta fase inicial é importante ser capaz de mostrar a sua ideia a potenciais
investidores, parceiros, clientes, fornecedores,…. Ter um bom pitch fará destacar a sua ideia e
dar-lhe a oportunidade de conseguir mostrar com detalhe o seu projeto/negócio. Nas
ferramentas de apoio poderá encontrar a ajuda que necessita para preparar o seu Pitch (aqui).

Os pontos mais importantes a salientar são:

Porque é que o projeto surgiu?
De que forma é que a experiência passada dos empresários pode contribuir para o
sucesso do projeto? Têm experiência de gestão? Conhecem em profundidade a
área de negócio?
Quais são os pontos fortes e os pontos fracos do projeto na ótica dos seus
promotores?
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3. O Mercado/ Proposta de valor para o cliente

A definição da proposta de valor responde à pergunta “Porque é que o cliente
comprará à minha empresa e não ao meu concorrente? Na definição da proposta de valor
deve estar claramente definido:
-o seu produto ou serviço;
-como é que esse produto ou serviço resolve as necessidades do cliente;
-que benefícios estão associados à sua utilização.
É a definição da proposta de valor que justifica o motivo pelo qual o cliente compra na
sua empresa e não aos seus concorrentes, ou seja, é aquilo que o distingue do que já existe no
mercado.
Ter um excelente produto com um preço atraente por si só não chega, é preciso
existirem pessoas suficientes interessadas em comprá-lo. Conhecer o mercado onde a
empresa pretende “entrar” é um dos pontos-chave para o sucesso da sua ideia.
A definição do mercado para o novo produto deverá assentar em quatro dimensões
principais: tamanho, estádio de desenvolvimento, tipos de clientes e concorrentes.
Para obter esta informação poderá recorrer a publicações especializadas que
abrangem vários mercados e a associações empresariais ou outras que analisam e
acompanham os mercados relevantes para o seu projeto. Em função da dimensão do projeto
poderá ser importante envolver empresas de estudos e análises de mercado.
A fundamentação deste capítulo deverá ser, sempre que possível, sustentada por
dados de mercado provenientes de entidades credíveis, sendo também esta uma forma de
reforçar a viabilidade do projeto em causa.
Com o objetivo de ajudar o empreendedor no desenvolvimento desta secção é
disponibilizada a ferramenta Atratividade de uma indústria (aqui). Este instrumento é
baseado no modelo das 5 forças de Porter e pretende ajudar a empresário, não só a
compreender a estrutura do seu mercado, como também a construir a posição que é mais
rentável e menos vulnerável a ataques.
Em complemento a esta ferramenta tem também à sua disposição a Posição
Competitiva Relativa (aqui) que possibilita ao empreendedor avaliar a sua posição em relação
aos seus concorrentes nos diferentes segmentos de mercado em que quer atuar, selecionar os
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segmentos de mercado em que pode ter sucesso e que capacidades deve desenvolver ou
reforçar.

Este capítulo deverá incluir:
Qual a proposta de valor para o cliente?
Qual o tamanho do mercado? Em que estádio de desenvolvimento é que se
encontra?
Quem são os principais concorrentes e quais são seus pontos fortes e fracos?
Como é que os principais concorrentes irão reagir à entrada de um novo
concorrente?
Quem é o cliente para este produto ou serviço? Onde é que ele compra? Quanto
ganha?
Tamanho da família? Como chegar até estes clientes, quais os canais utilizados?
Como o cliente toma suas decisões para comprar este tipo de produto ou serviço?
Qual a importância da localização para seu negócio?
Quanto o cliente está disposto a pagar por este produto ou serviço?
Quais os principais fornecedores deste mercado? Quais condições de pagamento,
compras mínimas, prazo de entrega?
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4. Recursos e Capacidades necessárias para o sucesso (Processos críticos)

Os Recursos são ativos tangíveis (máquinas, instalações, ...) e intangíveis (reputação,
know-how, ...) de uma empresa, usados para conceber e implementar estratégias.
As Capacidades são o subconjunto de recursos que permite à empresa um melhor
aproveitamento dos outros recursos (conhecimento de mercado, relacionamentos, ...).
A identificação de recursos e capacidades não é tarefa fácil. Normalmente existe a
tendência de omissão de alguns elementos e sobrevalorização de outros durante o processo
de identificação.
Como forma de apoiar o empreendedor neste processo está disponibilizada uma
ferramenta chamada VRIO aqui (sigla que representa “valor, “raridade”, “imitabilidade” e
“organização”) desenvolvido por Barney. Este modelo faz uma análise interna da empresa
ajudando o empreendedor a determinar o potencial competitivo do recurso ou capacidade
para sustentar a oferta da empresa no mercado com vantagens para o cliente.
Este processo é determinante para identificar e potenciar os recursos e capacidades
que têm características VRIO e nas quais devem assentar os processos que criam valor para os
clientes e que vão permitir alcançar vantagens competitivas sustentáveis.

Este capítulo deverá incluir:
Quais os recursos à disposição da empresa?
Quais as capacidades da empresa?
Qual o potencial competitivo de cada recurso e/ou capacidade?
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5. A Estratégia da empresa

A estratégia define-se como um conjunto de decisões coerentes que permite
descrever a empresa e identificar o seu propósito organizacional.
Neste capítulo o empreendedor deverá identificar as principais metas e objetivos que
pretende atingir.
A definição da estratégia de uma empresa é na generalidade dos casos um processo
difícil e que obriga a uma reflexão profunda. Existem muitas escolhas a ser feitas e uma
infinidade de caminhos que podem ser tomados.
A análise SWOT (aqui) inserida no bloco de ferramentas de apoio poderá ajudá-lo a
definir a estratégia, uma vez que é uma ferramenta que lhe permite sintetizar as
oportunidades e ameaças do contexto externo e as forças e fraquezas da empresa. Com esta
análise estão reunidos todos os inputs para a escolha da estratégia e ações a implementar em
cada segmento.

Temas importantes a focar:
Quais os objetivos e metas que a empresa pretende atingir?
Qual a proposta de valor da empresa? Que necessidades dos clientes vamos cobrir?
Qual o posicionamento da empresa em relação à sua envolvente externa e interna?
Em que mercados a empresa irá competir? E com que linha de produtos?
Quais as vantagens competitivas que temos face à concorrência?
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6. Estratégia Comercial/Marketing

Após terem sido definidas nos capítulos anteriores a proposta de valor do projeto é
agora altura de pensar a melhor forma como a empresa se vai apresentar ao mercado,
através da elaboração de uma estratégia comercial/marketing.
Esta estratégia deverá identificar os clientes, quais os canais a utilizar para potenciar as
vendas, bem como a formação da força de vendas.
A ferramenta Plano de lançamento de um novo produto (aqui) disponibilizada no
material de apoio ao projeto tem por objetivo ajudar o empreendedor a responder às 4
questões essenciais com que se depara no momento do lançamento de um novo produto no
mercado:


O que explorar?



Qual a política de preço?



Onde colocar o produto?



Como comunicar?

A metodologia Lean Startup (aqui), também ela disponibilizada nas ferramentas de
apoio, combina o modelo de desenvolvimento do cliente e práticas de desenvolvimento
rápido. Baseia-se na ideia de que é primordial conseguir levar até ao consumidor o produto
desejado o mais rapidamente possível e partir dessa experiência melhorá-lo em ciclos
“Construir-Medir-Aprender” sucessivos. Está metodologia poderá ajudá-lo na rápida
introdução do seu produto no mercado e através das sucessivas introduções de melhorias
chegar ao produto que satisfaz as necessidades dos clientes.
Deve voltar a avaliar cada um dos segmentos escolhidos (modelo posição competitiva
relativa) e definir para cada segmento uma oferta focada no valor para o cliente e assente nos
recursos e capacidades da empresa que podem gerar vantagens competitivas.
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Elementos importantes a focar:
Montagem e formação das forças de vendas;
A identificação de um leque suficientemente grande de potenciais clientes;
A criação de segmentos de clientes alvo, de acordo com critérios de segmentação a
definir caso a caso;
A escolha dos canais que deverão ser explorados: diretos, como vendedores ou Lojas
Próprias, ou indiretos, como alianças com parceiros de distribuição, etc.;
Desenvolvimento de uma estratégia de vendas eficaz, antecipando argumentos contra
as resistências e as objeções;
Identificação das ações de Marketing relevantes.
Desenvolvimento da imagem e comunicação;
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7. Estudo de viabilidade Económica e Financeira

Antes de iniciar a parte do estudo de viabilidade económica e financeira pensamos que
será um bom ponto de partida repensar o modelo de acordo com a filosofia proposta por R.
McGrath e I. MacMillan. Estes autores propõem o Discover Driven Planning (aqui) ou seja,
definir o resultado pretendido para que valha a pena avançar com o projeto e só depois
articular e testar os pressupostos que se têm que verificar para obter aquele resultado. Nas
ferramentas de apoio poderá encontrar toda a informação sobre este modelo e como o
poderá utilizar.
De acordo com o IAPMEI o estudo da viabilidade económica e financeira do negócio
resulta dos estudos preliminares e é composto, no essencial, por três planos, a saber:


Plano de investimento;



Plano de exploração;



Plano de financiamento.

No material de apoio disponibilizado pode encontrar um guia explicativo que irá ajudar o
empreendedor a construir o planeamento financeiro do seu negócio e assim definir quais as
opções de financiamento (aqui) que tem ao seu dispor e quais as mais apropriadas ao seu
projeto.
O IAPMEI disponibiliza um modelo financeiro do Plano de Negócios e demonstrações
financeiras previsionais em excel com várias folhas que comportam cada um dos seguintes
quadros:
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4. Mapa de Custo
de Mercadorias
Vendidas e
Matérias
Consumidas

1. Regras de
Utilização

2. Pressupostos

3. Projeções de
Vendas ou Volume
de Negócios

5. Fornecimento e
Serviços Externos

6. Custos com o
Pessoal

7. Fundo de Maneio

8. Investimentos

9. Financiamento

10. Ponto Crítico

11. Demonstração
de Resultados

12. Mapa de Cash
Flows

13. Plano Financeiro

14. Balanços

15. Indicadores
EconómicoFinanceiros

16. Avaliação do
Projeto

O utilizador poderá descarregar esse modelo aqui, tendo ainda a opção de fazer o
download para 5 ou 10 anos de exploração.
As regras básicas para utilização deste modelo são descritas na primeira folha
contendo para cada uma das folhas seguintes preciosas ajudas para o seu preenchimento.

 Como planear e controlar as fases do projeto?

Para o empreendedor planear e controlar os timings das diferentes fases do projeto foi
desenvolvida uma ferramenta de apoio (Planeamento e controlo das fases do projeto). O
objetivo é permitir ao empreendedor definir previamente as datas previstas para as diferentes
etapas que constituem cada uma das fases do projeto e ir colocando as datas de execução.
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