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MATÉRIA: INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO

� Aula N°: 15

� Tema: Viabilizando o Plano de Negócios

� Tópico do Plano de Ensino: 15



O plano de negócios é o cartão de 

visitas do empreendedor em busca do 

financiamento



FASES DO FINANCIAMENTO

Semente ou
Conceito

•apenas a idéia
•sem equipe
•sem PN
•economias 
pessoais

Start-up

•equipe inicial
•primeiro PN
•incubadoras
•seed money
•angels
•VC (?)

Primeiro
Estágio

•crescimento
•VC (1a. rodada)
•publicidade
•equipe profissional

Segundo
Estágio

•pressão do VC1
•VC (2a. rodada)
•saída do VC1
•participação
menor

•aquisições

Terceiro
Estágio

•preparar IPO
•aquisições
•saída do VC2
•participação
ainda menor

Colheita

•IPO
•saída do
empreendedor
inicial
•em busca do lucro



AngelsAngelsAngelsAngels

Vantagens

Desvantagens

Pouco $$, 
sem múltiplos
investimentos

Sempre quer ser
ouvido na firma

Pode transformar-se
em inimigo...

Informalidade
Difícil de achar

Características dos Angels
Value-adding

Dispersos geograficamente
Menos exigentes que VCs

Caract. do investimento
Procuram pequenos acordos
Preferem start-ups
Investem em vários setores

E ainda...
Network
Guarantia de empréstimos
Taxas mais convidativas



O QUE OS VC’S (VENTURE CAPITALISTS) 
QUEREM?

Retorno de investimento de:

� 3 a 5 vezes (300%-500%)

� dentro de 4 a 7 anos

E ainda:

� O post-money de sua empresa deve aumentar de 3 a 5

vezes

� Post-money = pre-money (valuation antes do VC) +

aporte

O investimento médio é de $5+



DESINVESTIMENTO

O processo de crescimento da empresa que recebe aporte de capital pode

levar de 2 a 10 anos.

Para os investidores existe um único objetivo: desinvestir através da

venda, ao maior preço possível, da sua participação na empresa.

O estágio de Desinvestimento ou Saída pode ocorrer como segue:

a) através da venda da participação no mercado acionário através de

Oferta Pública de Venda (IPO, Initial Public Offering);

b) por uma venda direta a outra empresa, normalmente, maior;

c) através da recompra por parte dos empreendedores/gestores da

empresa;

d) pela liquidação da empresa.

Fonte: www.venturecapital.com.br. Adaptado do do projeto "New Venture Financing no Brasil” (PUC-Rio).



INVESTIMENTO PARA START-UPS

Estágios de investimento em empresas emergentes (adaptado de Inovar, 2000)



FONTES DE RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS

RHAE – CNPQ (www.cnpq.br)

� Editais semestrais ou anuais

� Recursos para pessoal (RH), treinamentos, trazer

especialistas

� Até R$200mil para utilizar em 24 meses (média)

� Foco do negócio: INOVAÇÃO

� Micro e pequena empresa já existente



FONTES DE RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS

FAP’s (Fundações de Amparo à Pesquisa dos

Estados)

� Exemplo: FAPESP (projeto PIPE)

� Recursos para estruturar a empresa

� Fase 1: até R$125mil (6 meses)

� Fase 2: até R$500mil (24 meses)

� Fase 3: “ponte” com capitalistas de risco

� Foco do negócio: INOVAÇÃO



FONTES DE RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS

Projeto Inovar Semente e Subvenção Econômica da

FINEP

� Aporte de capital de R$1mi em empresas

inovadoras

� Aporte mínimo de R$500mil (contrapartida de 5%

a 25% para MPEs)



PIPE-FAPESP

O Programa FAPESP Pesquisa Inovativa em Pequenas

Empresas (PIPE) foi criado em 1997 e destina-se a

apoiar a execução de pesquisa científica e/ou tecnológica

em pequenas empresas sediadas no Estado de São

Paulo.

Os projetos de pesquisa selecionados para apoio no

PIPE deverão ser desenvolvidos por pesquisadores que

tenham vínculo empregatício com pequenas empresas

ou que estejam associados a elas para sua realização.



PIPE-FAPESP

Finalidade e objetivos

� O Programa FAPESP Pesquisa Inovativa em

Pequenas Empresas - PIPE foi criado em 1997 e

destina-se a apoiar a execução de pesquisa científica

e/ou tecnológica em pequenas empresas sediadas no

Estado de São Paulo. Os projetos de pesquisa

selecionados para apoio no PIPE deverão ser

desenvolvidos por pesquisadores que tenham vínculo

empregatício com pequenas empresas ou que estejam

associados a elas para sua realização.



PIPE-FAPESP

http://www.fapesp.br/58



SOFTEX

� Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro

(Softex) executa, desde 1996, iniciativas de apoio, desenvolvimento,

promoção e fomento para impulsionar a Indústria Brasileira de

Software e Serviços de TI, uma das maiores em todo o mundo,

conhecida por sua criatividade, competência e fonte de talentos.

� Com projetos nas áreas de qualidade, investimentos,

internacionalização, inteligência e inovação, a Softex, como

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP),

contribui de forma significativa para ampliar a competitividade das

empresas do setor e possui um papel estratégico no sucesso nacional e

internacional dessas companhias.



SOFTEX

http://www.softex.br/



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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