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Política de Negócios e 
Empreendedorismo
Prof. Esp. André Luís Belini
Bacharel em Sistemas de Informações
MBA em Gestão Estratégica de Negócios

Cap. 6 – Criando um Plano de Negócios Eficiente

Um bom plano de negócios deve mostrar
claramente a competência da equipe, o 
potencial do mercado-alvo e uma ideia
realmente inovadora; culminando em
um negócio economicamente viável, 
com projeções financeiras realistas
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Estrutura do Plano de Negócios

1.Capa

2.Sumário

3.Sumário Executivo

4.Descrição da Empresa

5.Produtos e Serviços

6.Mercados e Competidores

7.Marketing e Vendas

8.Análise Estratégica

9.Plano Financeiro

10.Anexos
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CAPA

• Nome da empresa

• Endereço da empresa

• Telefone da empresa

• Endereços eletrônicos (site e e-mail)

• Logotipo

• Nomes, cargos, endereços e telefones dos 
proprietários da empresa

• Mês e ano em que o plano foi elaborado

• Número da cópia

• Nome de quem fez o Plano de Negócios
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Análise do Setor

• Quais fatores estão influenciando as projeções de 
mercado?

• Por que o mercado se mostra promissor?

• Qual o tamanho do mercado em R$, número de 
clientes e competidores? Como será o mercado nos
próximos anos?

• Como o mercado está estruturado e segmentado?

• Quais são as oportunidades e riscos do mercado?
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Definição do segmento de mercado

• Qual o perfil do comprador?

• O que ele está comprando atualmente?

• Por que ele está comprando?

• Quais fatores influenciam a compra?

• Quando, como e com que periodicidade é feita a 
compra?

• Onde ele se encontra? Como chegar até ele?  
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Perfil do consumidor
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 épocas do 
ano?

» A região tem boa infra-estrutura rodoviária, aeroviária, portuária etc.?

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.

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 do meio ambiente, doações a eventos beneficentes, 
investimento em cultura e esportes, investimento no treinamento dos 
funcionários, benefícios aos funcionários etc.
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Perfil do consumidor
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; têm 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 tornem 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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Segmentação de Mercado

Quem está

comprando?

•Geografia

•Perfil

•Estilo de Vida

•Personalidade

O que está

comprando?

•Recursos

•Embalagem

•Serviços

•Preço

•Entrega

Por que está

comprando?

•Benefícios

•Características 

  especiais

Seu 

Produto

ou

Serviço
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Análise da Concorrência

Quem são seus concorrentes? 

De que maneira seu produto ou serviço pode ser comparado ao do 
concorrente?

De que maneira ele está organizado?

Ele pode tomar decisões mais rápidas do que você?

Ele responde rapidamente a mudanças?

Ele tem uma equipe gerencial eficiente?

A concorrência é líder ou seguidora no mercado?

Eles poderão vir a ser os seus concorrentes no futuro?
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Conceito do Negócio

Histórico da empresa (se houver)

Missão e Visão de crescimento

Princípios e valores

Estrutura atual

Localização

Cuidado: Objetividade!!!

2. Conceito do Negócio
Apresentação (histórico)
Visão e Missão 
(valores e diferenciais do negócio)
Oportunidade
Produtos e Serviços (resumo conceitual)
Aspectos legais e composição societária
Certificações, licenças, regulamentações
Localização e abrangência
Terceiros e parcerias
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Produtos e Serviços

Portfólio de produtos/serviços

– Descrição dos produtos

– Plano de desenvolvimento dos produtos
(ações e prazos)

– Plano de testes, análise de viabilidade, 
composição de custos, lançamento e 
avaliação dos produtos

– Plano de acompanhamento e gestão dos 
produtos (métricas)

– Divisão dos produtos em categorias (por
exemplo, prazo de venda, tipo de 
aplicação, modelo comercial, prazo de 
retorno de investimento: curto, médio e 
longo prazos)

5. Produtos e Serviços
Descrição dos produtos e serviços
Benefícios e Diferenciais
Utilidade e Apelo
Tecnologia, P&D (Pesquisa e
Desenvolvimento), Patentes (PI)

Ciclo de Vida
Matriz BCG (opcional)
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Ciclo de vida do produto

Lançamento  Crescimento     Maturidade        Declínio

V
o
lu
m
e
 d
e
 V
e
n
d
a
s

Tempo

Ciclo de Vida do Produto
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Ciclo de vida do produto

1. Introdução do Produto: custos elevados de promoção e fabricação; 
margens apertadas

2. Crescimento: aumento de demanda; melhoria na relação 
promoção/vendas

3. Maturação: estabilização das vendas; pressão por redução de preços

4. Declínio: desaparecimento do produto



8

15

ESTRELA DÚVIDA

?
ABACAXI

(Gerador de Problemas)
VACA LEITEIRA
(Gerador de Caixa)
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Matriz BCG

Participação Relativa de Mercado
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Características do Produto ou Serviço

• Descreva as características e os benefícios que o cliente tem em se utilizar 
dos seus produtos e serviços;

• Explique porque os seus produtos/serviços se diferenciam dos da 
concorrência e porque os clientes escolheriam a sua empresa.  

• O que tem de especial nos produtos/serviços de sua empresa?

X
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Características X Benefícios

Características:
Tamanho
Formato
Peso
Dimensão
Cor
Feito de...
Usado para...

Benefícios:
Conveniência
Segurança
Garantia
Não precisa atualizar
Traz amor, saúde e
felicidade
Fácil de usar
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Estratégia de Marketing e Vendas

Estratégia de Marketing (4 P’s)

» Posicionamento (produto/serviço)

» Preço

» Praça (localização; canais de distribuição)

» Promoção (propaganda, publicidade...)

» Projeção de Vendas / Políticas de comercialização

7. Marketing e Vendas
Posicionamento do 
Produto/Serviço
Praça/Canais
Promoção
Preço 
Estratégia e Projeção de
Vendas e Market-share

Parcerias
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4P’s

Posicionamento (produto/serviço)

» Promover mudanças na combinação/portfólio de produtos

» Retirar, adicionar ou modificar o(s) produto(s)

» Mudar design, embalagem, qualidade, desempenho, 
características técnicas, tamanho, estilo, opcionais

» Consolidar, padronizar ou diversificar os modelos

Preço

» Definir preços, prazos e formas de pagamentos para produtos ou 
grupos de produtos específicos, para determinados segmentos de 
mercado.

» Definir políticas de atuação em mercados seletivos

» Definir políticas de penetração em determinado mercado

» Definir políticas de descontos especiais
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4P’s

Praça (canais de distribuição)

» Usar canais alternativos 

» Melhorar prazo de entrega

» Otimizar logística de distribuição

Propaganda/comunicação

» Definir novas formas de vendas; mudar equipe e canais de vendas

» Mudar política de relações públicas

» Mudar agência de publicidade e definir novas mídias prioritárias

» Definir feiras/exposições que serão priorizadas
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Marketing e Vendas - Modelo de negócios

Produtos e serviços

Venda indireta

Distribuidores

Licenciamento

Força de vendas

Parceiros estratégicos

Venda direta

canais

Muitas empresas usam um mix de venda direta e indireta!
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Venda direta

• Força de vendas, catálogo, site

• Custos para manter infra de venda

• Pode ser usado tanto para produtos com baixas como altas margens

• Deve-se atentar para: ciclo das vendas (importante), complexidade do 
produto, estrutura de comissionamento, treinamento da força de 
vendas.

Marketing e Vendas - Modelo de negócios
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Venda indireta

• Cuidar e alimentar os canais

• Catálogos industriais, representantes, revendas...

• Pressão sobre as margens

• Custos para manter a infra de vendas (compare com direta)

• Também pode ser usado para produtos de alta e baixa margens

Marketing e Vendas - Modelo de negócios
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Procure identificar
onde seus concorrentes
se posicionam e tente
se diferenciar!

A empresa precisa
passar de um 
posicionamento mais
genérico de benefício
ao cliente para um
mais específico de 
valor!!!

Alguns posicionamentos de valor

1- Ser o melhor em Qualidade
2- Ser o melhor em Desempenho
3- Mais confiável
4- Mais durável
5- Mais segura
6- Mais rápida
7- Fornece mais por menos $$$
8- Menos cara
9- De maior prestígio
10- Que tem melhor design ou estilo
11- A mais fácil de usar
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Exemplos de posicionamentos de valor

1- Mais por Mais (Mercedes, Rolex, Mont Blanc)

2- Mais pela Mesma Coisa (calça de marca X calça sem marca)

3- A Mesma Coisa por Muito Menos (Extra: diz ser + barato)

4- Menos por Muito Menos (Aluguel de carro sem ar, som etc)

5- Mais por Menos (É o melhor posicionamento para o cliente)
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Como sua empresa age em relação a estes tópicos?

� Pesquisa  e Desenvolvimento

� Alianças Estratégicas

� Tecnologia

� Critérios de seleção de produtos

� Produção e Distribuição

� Serviços pós venda

� Propriedade intelectual (marcas e patentes)

� Regulamentações e certificações

6. Estrutura e Operações
Organograma Funcional
Máquinas e equipamentos necessários
Processos de Negócio
Processos de Produção e Manufatura
Política de Recursos humanos
Previsão de Recursos humanos
Fornecedores (Serviços, matéria-prima)
Infra-estrutura e planta (lay-out)
Infra-estrutura tecnológica

Análise SWOT
Análise interna

Forças Fraquezas

1.Liderança de mercado no segmento de listas 
impressas, contando com uma grande carteira de 
anunciantes e uma invejável força de vendas.
2.Confiabilidade nas informações prestadas e facilidade 
de acesso.
3.Estar presente na mídia do futuro (Internet).
4.Possibilidade de aumento de faturamento através da 
venda de links, banners, e patrocínio no site da lista.
5.Parceria com forte grupo americano, mercado no qual a 
Internet já faz parte do cotidiano do cidadão comum.

1.A falta de conhecimento por parte do internauta da 
existência da Lista Telefônica na Internet.
2.Dificuldades provocadas pelo fato de não ser o primeiro 
a disponibilizar a Lista para grandes centros como São 
Paulo e Rio. 
3.Impossibilidade de estabelecimento de barreiras a 
novos ingressantes.

Análise Externa

Oportunidades Ameaças

1.Crescimento vertiginoso do número de usuários.
2.Criação e regulamentação de meios para a compra 
/venda de produtos na Internet com a segurança 
necessária às transações.
3.Aumento exponencial no número de terminais 
telefônicos, principalmente após a privatização do setor, 
devido à livre concorrência.
4.Aumento do interesse das empresas pela divulgação na 
Internet.

1.O serviço da Lista na Internet poderá vir a ser oferecido 
pelas próprias operadoras telefônicas (ou suas parceiras), 
que além de deter o banco de dados mais atualizado, 
possuem o know how do setor. Isto fica agravado pela 
privatização do setor de telefonia. 
2.O retorno para os anunciantes não atender às 
expectativas, provocando a fuga desta mídia e o 
descrédito.

28
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Projeção de resultados
Utilizar métricas e prazos

» Participação de mercado

» Número de clientes

» Receita

» Permutas, ações sociais etc.

» Posição no mercado

» Número de licenças vendidas

» ...
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Investimentos e retornos

• Deve refletir em números toda a estratégia 
do negócio

• Deve mostrar os investimentos necessários e 
as possibilidades de retornos (e estratégias de 
saída para o investidor)

• Incluir uma previsão de receitas com 
horizonte de médio prazo 

• Mostrar o prazo para o retorno do 
investimento com base no fluxo de caixa do 
negócio / área

• Utilizar índices de retorno sobre o 
investimento para mostrar a viabilidade 
financeira do negócio / área

9. Finanças
Investimentos (usos e fontes)
Composição de Custos e Despesas
Principais Premissas (base para as
projeções financeiras)

Evolução dos Resultados Financeiros
e Econômicos (5 anos, mensal no
ano 1 e semestral/trimestral nos demais)

•Demonstrativo de Resultados
•Fluxo de Caixa
•Balanço

Indicadores Financeiros
•Taxa Interna de Retorno
•Valor Presente Líquido
•Breakeven e Payback

Necessidade de Aporte e Contrapartida
Cenários Alternativos
Plano incluindo expansão
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Índices Financeiros e Análise de Investimentos

• Servem para avaliar a viabilidade do negócio e probabilidade de 
sucesso/lucros

• Foco no Lucro

•Retorno Contábil sobre o Investimento
•Payback (prazo de retorno do investimento)

• Técnicas de Fluxo de Caixa Descontado

•TIR (taxa interna de retorno)
•VPL (valor presente líquido)
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Gráfico de exposição de caixa

Fluxo de caixa
acumulado ($)

A

B

C

D Tempo

Investimento inicial (ponto A); 

Máxima necessidade de 
investimento, ou maior exposição 
de caixa (ponto B); 

Data do primeiro fluxo de caixa 
positivo (ponto C);

Quando ocorrerá o ponto de 
equilíbrio financeiro (ponto D). 
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