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SOLUÇÕES EM NEGÓCIO
ELETRÔNICOS

PLANO DE NEGÓCIOS
AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO

Fonte: SEBRAE-PB

PLANO DE NEGÓCIOS
AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO
VÍDEO: VENDER NA INTERNET - POR QUE

MINHA LOJA NÃO VENDE?
Caso esteja vendo esse
material em PDF solicito
que acesse o link abaixo

Clique aqui para ver o vídeo sobre por que
minha loja não vende?

VÍDEO 2

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=BS2sudmsNuM
Fonte: SEBRAE-PB

PLANO DE NEGÓCIOS
COLETAR INFORMAÇÕES
O maior problemas de novos negócios, de empreendedores ou
microempresas, é que eles não sabem que não sabem!
Para solucionar este problema é que utilizamos a ferramenta para
coletar informações, o Plano de Negócio.
Fonte: brecommerce.com.br

Fonte: http://goo.gl/XEcjJQ

PLANO DE NEGÓCIOS
POR QUE TER UM PLANO DE NEGÓCIO?
A maioria das pessoas partem logo para ter uma
loja virtual e ignoram a análise de mercado.
• Taxa de mortalidade alta
• Aumento de gastos
A importância de ter um Plano de Negócios para
e-commerce não é diferente em relação a um
negócio físico.
Antes mesmos de gastar tempo e dinheiro numa
logo ou design de loja virtual, pense em seu
negócio, se pergunte se sabe o suficiente para
abrir o negócio.
Fonte: brecommerce.com.br

Fonte: http://goo.gl/Zbs4LC

PLANO DE NEGÓCIOS
POR QUE TER UM PLANO DE NEGÓCIO?
O Plano de Negócio vai responder a
seguintes perguntas:
1. O que devo saber para abrir o
meu negócio?
2. Vale a pena investir dinheiro,
correr riscos para abrir meu
negócio?
Plano de Negócio tem que ser sempre
revisada, analisada, acompanhado
permanentemente. Deve estar ao seu
lado permanentemente.
Fonte: brecommerce.com.br

Fonte: http://goo.gl/J3gsSc

PLANO DE NEGÓCIOS
O QUE O PLANO DE NEGÓCIOS VAI FAZER?
O Plano de Negócio vai:
•
•
•
•
•
•

Ajudar você a organizar as ideias;
Testar a viabilidade do negócio;
Concluir se sua ideia e viável;
Calcular o fluxo de caixa para começar o negócio;
Identificar oportunidades e ameaças;
Buscar informações de clientes, novos sócios,
fornecedores, concorrentes pontos fortes e fracos
do seu negócio;
• Diminuir o retrabalho e as chances de perde
dinheiro;
• Vai aumentar as chances de lucro.
Fonte: brecommerce.com.br

Fonte: http://goo.gl/8hCluL

PLANO DE NEGÓCIOS
O QUE O PLANO DE NEGÓCIOS VAI FAZER?
A ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO
• Sumário Executivo
• Análise de mercado
• Plano de Marketing
• Plano Operacional
• Plano Financeiro
• Construção de cenários
• Avaliação estratégica
• Avaliação do Plano de Negócio
Fonte: brecommerce.com.br

Fonte: investimentosfinanceiros.com.br/livros-de-investimento

PLANO DE NEGÓCIOS
SUMÁRIO EXECUTIVO
O QUE É E COMO FAZER
O sumário executivo é um resumo do PLANO DE NEGÓCIO. Não se
trata de uma introdução ou justificativa e, sim, de um sumário
contendo seus pontos mais importantes. Nele irá constar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resumo dos principais pontos do plano de negócio;
Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições;
Dados do empreendimento;
Missão da empresa;
Setores de atividades;
Forma jurídica;
Enquadramento tributário;
Capital social;
Fonte de recursos.

Fonte: SEBRAE-PB

Fonte: http://goo.gl/3iqYUD

PLANO DE NEGÓCIOS
SUMÁRIO EXECUTIVO
RESUMO DOS PRINCIPAIS PONTO DO PLANO DE NEGÓCIO
O QUE É E COMO FAZER
Ao descrever o plano, faça um breve relato com suas principais
características. Procure mencionar:
•
•
•
•
•
•
•
•

O que é o negócio;
Quais os principais produtos/serviços;
Quem serão seus principais clientes;
Onde será localizado a empresa;
O montante de capital a ser investido;
Qual será o faturamento mensal;
Que lucro espera obter do negócio;
Em quanto tempo espera que o capital
investido retorne.

Fonte: SEBRAE-PB

• Embora o sumário executivo compreenda
a primeira parte do plano, ele só dele ser
elaborado após a conclusão do mesmo.
• Ao ser lido por interessados, ele deverá
deixar clara a ideia e a viabilidade de sua
implantação.

PLANO DE NEGÓCIOS
SUMÁRIO EXECUTIVO
DADOS DOS EMPREENDEDORES, EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL E ATRIBUIÇÕES
O QUE É E COMO FAZER
Aqui você irá informar os dados dos responsáveis pela administração do
negócio. Faça também uma breve apresentação de seu perfil, destacando
seus conhecimentos, habilidades e experiências anteriores. Pense em
como será possível utilizar isso a favor do seu empreendimento.

Fonte: SEBRAE-PB

Fonte: http://goo.gl/pHjUbn

PLANO DE NEGÓCIOS
SUMÁRIO EXECUTIVO
DADOS DOS EMPREENDEDORES, EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL E ATRIBUIÇÕES
O QUE É E COMO FAZER
Para prevenir-se contra a escolha equivocada de sócios:
• Analise se os objetivos dos sócios são os mesmos, tendo em vista o
grau de ambição de cada um e a dimensão que desejam para o
negócio;
• Divida as tarefas antes de montar a empresa. Defina o campo de
atuação e horários de trabalho;
• Defina, com antecedência, o valor da retirada pró-labore
(remuneração dos proprietários), como será feita a distribuição dos
lucros e o quanto será reinvestido na empresa;
• Estabeleça o grau de autonomia de cada um e até que ponto um dos
envolvidos pode, sozinho, tomar decisões;

Fonte: SEBRAE-PB

PLANO DE NEGÓCIOS
SUMÁRIO EXECUTIVO
DADOS DOS EMPREENDEDORES, EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL E ATRIBUIÇÕES
O QUE É E COMO FAZER
Para prevenir-se contra a escolha equivocada de sócios:
• Determine se os familiares poderão ser contratados e quantos por
parte de cada sócio. Sempre escolha funcionários e parceiros em
conjunto;
• Defina o que acontecerá com a sociedade quando um dos sócios
falecer ou não puder mais trabalhar. Determine um sistema de
sucessão;
• Escreva todos os pontos que possam gerar atritos futuros em um
contrato assinado pelos sócios.

Fonte: SEBRAE-PB

PLANO DE NEGÓCIOS
SUMÁRIO EXECUTIVO
DADOS DOS EMPREENDEDORES, EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL E ATRIBUIÇÕES
O QUE É E COMO FAZER
•

•

Tenha claro o que
vai contribuir para a
permanência de uma sociedade é algo tão
simples como o que mantém um casamento:
diálogo e clareza. Conflitos são inevitáveis, o que
importa é a maneira de resolvê-los.
Verifique se seu futuro sócio não
possui
restrições cadastrais ou pendências junto a
órgãos como Receita Federal, Secretaria de
Estado da Fazenda e INSS. Situações como essas
podem dificultar o acesso a crédito junto a
fornecedores e bancos, além de impedir o
registro do negócio.

Fonte: SEBRAE-PB

Fonte: http://goo.gl/ZBflKb

PLANO DE NEGÓCIOS
SUMÁRIO EXECUTIVO
DADOS DO EMPREENDIMENTO
O QUE É E COMO FAZER
• Nesta etapa, você irá informar o nome
da empresa e o número de inscrição no
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas – se a mesma já estiver
registrada. Caso contrário, indique o
número do seu CPF.

Fonte: http://goo.gl/oVVGS8

LEMBRE-SE: Ter um CNPJ na hora que for abrir uma loja virtual é
imprescindível. No processo de Plano de Negócio estará avaliando a
viabilidade do seu negócio, caso positivo será importante agilizar esse
item.
Fonte: SEBRAE-PB

PLANO DE NEGÓCIOS
SUMÁRIO EXECUTIVO
MISSÃO DA EMPRESA
O QUE É E COMO FAZER
A missão da empresa é o papel que ela
desempenha em sua área de atuação. É a
razão de sua existência hoje e representa o
seu ponto de partida, pois identifica e dá
rumo ao negócio.

Fonte: http://goo.gl/ok0lQN

Para definir a missão, procure responder às seguintes perguntas:
• Qual é o seu negócio?
• Quem é o consumidor?
• O que é valor para o consumidor?
• O que é importante para os empregados, fornecedores, sócios,
comunidade, etc.
Fonte: SEBRAE-PB

PLANO DE NEGÓCIOS
SUMÁRIO EXECUTIVO
SETOR DE ATIVIDADE
O QUE É E COMO FAZER
Defina qual é o negócio de sua empresa e, em seguida, assinale em
qual(is) setor(es) sua empresa pretende atuar.

Fonte: SEBRAE-PB

PLANO DE NEGÓCIOS
SUMÁRIO EXECUTIVO
FORMA JURÍDICA
O QUE É E COMO FAZER
O primeiro passo para que uma empresa exista é a sua CONSTITUIÇÃO
formal. Para tanto, é necessário definir sua forma jurídica. A forma
jurídica determina a maneira pela qual ela será tratada pela lei, assim
como o seu relacionamento jurídico com terceiros. As formas jurídicas
mais comuns para as micro e pequenas empresas são:
Microempreendedor Individual – MEI: pessoa que trabalha por conta própria
e que se legaliza como pequeno empresário. Sua inscrição é feita
gratuitamente pela internet (www.portaldoempreendedor.gov.br).

Empresário Individual: pessoa física que exerce atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Responde
com o seu patrimônio pessoal pelas obrigações contraídas pela empresa.

Fonte: SEBRAE-PB

PLANO DE NEGÓCIOS
SUMÁRIO EXECUTIVO
FORMA JURÍDICA
O QUE É E COMO FAZER
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI: empresa
constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital social. A
empresa responde por dívidas apenas com seu patrimônio, e não com os
bens pessoais do titular.
Sociedade Limitada: sociedade composta por, no mínimo, dois sócios,
pessoas físicas ou jurídicas. A responsabilidade de cada sócio é limitada ao
valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização
do capital social.

Fonte: SEBRAE-PB

PLANO DE NEGÓCIOS
SUMÁRIO EXECUTIVO
ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO
O QUE É E COMO FAZER
O Simples Nacional destina-se às
empresas que se beneficiarão da
redução e simplificação dos tributos,
além do recolhimento de um imposto
único. O enquadramento no Simples
está sujeito à aprovação da Receita
Federal e considera a atividade e a
estimativa de faturamento anual da
empresa. A Lei também prevê
benefícios quanto à desburocratização,
acesso ao mercado, ao crédito e a
justiça, o estímulo à inovação e à
exportação.
Fonte: SEBRAE-PB

Fonte: http://goo.gl/bIMOI8

PLANO DE NEGÓCIOS
SUMÁRIO EXECUTIVO
ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO
O QUE É E COMO FAZER
A Lei enquadra como microempresa
(ME) a pessoa jurídica com receita
bruta anual igual ou inferior a R$ 360
mil. Se a receita bruta anual for
superior a R$ 360 mil e igual ou
inferior é R$ 3,6 milhões ela será
classificada como Empresa de
Pequeno Porte (EPP).

Fonte: http://goo.gl/cmC80x

Para as ME e EPP, o Simples Nacional abrange os seguintes tributos
e contribuições: IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, IPI, ICMS, ISS e a
Contribuição para a Seguridade Social Patronal.
Fonte: SEBRAE-PB

PLANO DE NEGÓCIOS
SUMÁRIO EXECUTIVO
ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO
O QUE É E COMO FAZER
A Lei também criou o Microempreendedor
Individual (MEI), que é pessoa que trabalha
por conta própria e se legaliza como
pequeno empresário optante pelo Simples
Nacional, com receita bruta anual de até R$
60 mil. O MEI pode ter um empregado e
não pode ser sócio ou titular de outra
empresa. O recolhimento dos impostos e
contribuições é feito em valor fixo mensal,
independente da receita bruta.

Fonte: SEBRAE-PB

Fonte: http://goo.gl/RTzg2Q

PLANO DE NEGÓCIOS
SUMÁRIO EXECUTIVO
CAPITAL SOCIAL
O QUE É E COMO FAZER
O capital social é representado por todos os recursos (dinheiro,
equipamentos, ferramentas, etc.) colocado(s) pelo(s) proprietário(s)
para a montagem do negócio. Mais adiante, ao elaborar o plano
financeiro do seu empreendimento, você saberá o total do capital a ser
aplicado.
Caso você escolha ter uma sociedade,
será preciso determinar o valor do
capital que cada sócio irá investir e o
seu percentual.
Fonte: http://goo.gl/RDDTdh

Fonte: SEBRAE-PB

PLANO DE NEGÓCIOS
ANÁLISE DE MERCADO
ESTUDOS DOS CLIENTES
O QUE É E COMO FAZER

Fonte: SEBRAE-PB

Fonte: http://goo.gl/HRm

PLANO DE NEGÓCIOS
ANÁLISE DE MERCADO
ESTUDOS DOS CLIENTES
O QUE É E COMO FAZER
1º passo: identificando as características gerais dos clientes
Se pessoas físicas:
•
•
•
•
•
•
•

Qual a faixa etária?
Na maioria são homens ou mulheres?
Têm família grande ou pequena?
Qual é o seu trabalho?
Quanto ganham?
Qual é a sua escolaridade?
Onde moram?

Fonte: SEBRAE-PB

Fonte: http://goo.gl/QRrEWL

PLANO DE NEGÓCIOS
ANÁLISE DE MERCADO
ESTUDOS DOS CLIENTES
O QUE É E COMO FAZER
1º passo: identificando as características gerais dos clientes
Se pessoas jurídicas (outras empresas)
•
•
•
•
•
•
•

Em que ramo atuam?
Que tipo de produtos ou serviços oferecem?
Quantos empregados possuem?
Há quanto tempo estão no mercado?
Possuem filial? Onde?
Qual a sua capacidade de pagamento?
Têm uma boa imagem no mercado?

Fonte: SEBRAE-PB

Fonte: http://goo.gl/8p0rSK

PLANO DE NEGÓCIOS
ANÁLISE DE MERCADO
ESTUDOS DOS CLIENTES
O QUE É E COMO FAZER
2º passo: identificando os interesses e comportamentos dos clientes
• Que quantidade e com qual
frequência compram esse
tipo de produto ou serviço?
• Onde costumam comprar?
• Que preço pagam atualmente
por esse produto ou serviço
similar?

Fonte: SEBRAE-PB

Fonte: http://goo.gl/21lluc

PLANO DE NEGÓCIOS
ANÁLISE DE MERCADO
ESTUDOS DOS CLIENTES
O QUE É E COMO FAZER
3º passo: identificando o que leva essas pessoas a comprar
•
•
•
•
•
•

O preço?
A qualidade dos produtos e/ou serviços?
A marca?
O prazo de entrega?
O prazo de pagamento?
O atendimento da empresa?

Fonte: SEBRAE-PB

Fonte: http://goo.gl/N6k7Sw

PLANO DE NEGÓCIOS
ANÁLISE DE MERCADO
ESTUDOS DOS CLIENTES
O QUE É E COMO FAZER
4º passo: identificando onde estão os seus clientes
•
•
•
•
•
•
•

Fonte: SEBRAE-PB

Qual o tamanho do mercado em que você irá atuar?
É apenas sua rua?
O seu bairro?
Sua cidade?
Todo o Estado?
O País todo ou outros países?
Seus clientes encontrarão sua empresa com facilidade?

Fonte: http://goo.gl/juVzVF

PLANO DE NEGÓCIOS
ANÁLISE DE MERCADO
ESTUDOS DOS CONCORRENTES
O QUE É E COMO FAZER
Você pode aprender lições importantes observando a atuação da
concorrência. Procure identificar quem são seus principais
concorrentes. A partir daí, visite-os e examine suas boas práticas
e deficiências.

Lembre-se de que concorrentes são aquelas
empresas que atuam no mesmo ramo de
atividade que você e que buscam satisfazer
as necessidades dos seus clientes.
Fonte: SEBRAE-PB

Fonte: http://goo.gl/E80ps3

PLANO DE NEGÓCIOS
ANÁLISE DE MERCADO
ESTUDOS DOS FORNECEDORES
O QUE É E COMO FAZER
O mercado fornecedor compreende todas as pessoas e empresas que irão
fornecer as matérias-primas e equipamentos utilizados para a fabricação
ou venda de bens e serviços.

Inicie o estudo dos fornecedores levantando quem serão
seus fornecedores de equipamentos, ferramentas,
móveis, utensílios, matérias-primas, embalagens,
mercadorias e serviços.
Relações de fornecedores podem ser encontradas
em catálogos telefônicos e de feiras, sindicatos e no
próprio SEBRAE. Outra fonte rica de informações é
a Internet.
Fonte: SEBRAE-PB

Fonte: http://goo.gl/s8mRBE

PLANO DE NEGÓCIOS
PLANO DE MARKETING
DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS
O QUE É E COMO FAZER
Aqui você deve descrever os principais itens
que serão fabricados, vendidos ou os serviços
que serão prestados.
Informe quais as linhas de produtos,
especificando detalhes como tamanho, modelo,
cor, sabores, embalagem, apresentação, rótulo,
marca, etc.

Fonte: http://goo.gl/SA8XyX

Se necessário, fotografe os produtos e coloque as fotos como
documentação de apoio ao final do seu plano de negócio.

Fonte: SEBRAE-PB

PLANO DE NEGÓCIOS
PLANO DE MARKETING
DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS
O QUE É E COMO FAZER
Para empresas de serviço,
informe quais serviços serão
prestados, suas características
e as garantias oferecidas.

Lembre-se de que a qualidade do produto é aquela
que o consumidor enxerga. Quando decidir
http://goo.gl/tnQmDD
melhorar um produto ou um serviço, pense sempre
sob o ponto de vista do cliente.
Fonte: SEBRAE-PB

Fonte: http://goo.gl/tnQmDD

PLANO DE NEGÓCIOS
PLANO DE MARKETING
PREÇO
O QUE É E COMO FAZER
Preço é o que consumidor está disposto a pagar pelo que você irá
oferecer. A determinação do preço deve considerar os custos do
produto ou serviço e ainda proporcionar o retorno desejado.
Ao avaliar o quanto o consumidor está
disposto a pagar, você pode verificar se
seu preço será compatível com aquele
praticado no mercado pelos concorrentes
diretos.

Fonte: SEBRAE-PB

Fonte: http://goo.gl/o2nRC3

PLANO DE NEGÓCIOS
PLANO DE MARKETING
ESTRATÉGIAS PROMOCIONAIS
O QUE É E COMO FAZER
Promoção é toda ação que tem como objetivo apresentar, informar,
convencer ou lembrar os clientes de comprar os seus produtos ou serviços
e não os dos concorrentes. A seguir, estão relacionadas algumas
estratégias que você poderá utilizar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propaganda em rádio, jornais e revistas;
Internet;
Amostras grátis;
Mala direta, folhetos e cartões de visita;
Catálogos;
Carro de som e faixas;
Brindes e sorteios;
Descontos (de acordo com os volumes comprados);
Participação em feiras e eventos.

Fonte: SEBRAE-PB

Fonte: http://goo.gl/PIj7vI

PLANO DE NEGÓCIOS
PLANO DE MARKETING
ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO
O QUE É E COMO FAZER
A estrutura de comercialização diz respeito aos canais de
distribuição, isto é, como seus produtos e/ou serviços
chegarão até os seus clientes. A empresa pode adotar uma
série de canais para isso, como: vendedores internos e
externos, representantes, etc.

Fonte: http://goo.gl/8mMqmh
Fonte: SEBRAE-PB

PLANO DE NEGÓCIOS
PLANO DE MARKETING
LOCALIZAÇÃO DO NEGÓCIO
O QUE É E COMO FAZER

Neste momento, você deve identificar a melhor
localização para a instalação de seu negócio e
justificar os motivos da escolha desse local. A
definição do ponto está diretamente relacionada
com o ramo de atividades.

Fonte: SEBRAE-PB

Fonte: http://goo.gl/6VhC5C

PLANO DE NEGÓCIOS
PLANO DE MARKETING
LOCALIZAÇÃO DO NEGÓCIO
O QUE É E COMO FAZER
Um bom ponto comercial é aquele que
gera um volume razoável de vendas. Por
isso, se a localização é fundamental
para o sucesso de seu negócio, leve em
consideração os seguintes aspectos.
Fonte: http://goo.gl/JFzLxV

•
•
•

Analise o contrato de locação, as condições de pagamento e o prazo do
aluguel do imóvel;
Verifique as condições de segurança da vizinhança;
Observe a facilidade de acesso, o nível de ruído, as condições de higiene e
limpeza e a existência de locais para estacionamento;
Fonte: http://goo.gl/6VhC5C

Fonte: SEBRAE-PB

PLANO DE NEGÓCIOS
PLANO DE MARKETING
LOCALIZAÇÃO DO NEGÓCIO
• Fique atento para a proximidade dos clientes que compram seus
produtos e o fluxo de pessoas na região;
• Lembre–se de certificar da proximidade de concorrentes;
• Avalie a proximidade dos fornecedores, pois isso influencia no
prazo de entrega e no custo do frete;
• Visite o ponto pelo menos três
vezes, em horários alternados,
para verificar o movimento de
pessoas e de veículos no local.

Fonte: SEBRAE-PB

Fonte: http://goo.gl/IwL3pZ

O QUE É E COMO FAZER

PLANO DE NEGÓCIOS
PLANO OPERACIONAL
LAYOUT OU ARRANHO FÍSICO
O QUE É E COMO FAZER

Por meio do layout ou arranjo físico, você irá
definir como será a distribuição dos diversos
setores da empresa, de alguns recursos
(mercadorias, matérias-primas, produtos
acabados, estantes, gôndolas, vitrines,
prateleiras, equipamentos, móveis, matériaprima etc.) e das pessoas no espaço
disponível. Um bom arranjo físico traz uma
série de benefícios, como:
• aumento da produtividade;
• diminuição do desperdício e do retrabalho;
• maior facilidade na localização dos produtos pelos clientes na
área de vendas;
• melhoria na comunicação entre os setores e as pessoas.
Fonte: SEBRAE-PB

Fonte: http://goo.gl/8q6707

PLANO DE NEGÓCIOS
PLANO OPERACIONAL
CAPACITAÇÃO PRODUTIVA/COMERCIAL/SERVIÇOS
O QUE É E COMO FAZER

Fonte: SEBRAE-PB

Fonte: http://goo.gl/Y1ZN6B

É importante estimar a capacidade
instalada da empresa, isto é, o quanto
pode ser produzido ou quantos
clientes podem ser atendidos com a
estrutura existente. Com isso, é
possível diminuir a ociosidade e o
desperdício.

PLANO DE NEGÓCIOS
PLANO OPERACIONAL
PROCESSOS OPERACIONAIS
O QUE É E COMO FAZER
É o momento de registrar como a empresa irá funcionar. Você deve
pensar em como serão feitas as várias atividades, descrevendo, etapa por
etapa, como será a fabricação dos produtos, a venda de mercadorias, a
prestação dos serviços e, até mesmo, as rotinas administrativas.
Identifique que trabalhos serão realizados,
quem serão os responsáveis, assim como
os materiais e equipamentos necessários.
Para isso, você mesmo poderá elaborar
um roteiro com essas informações.

Fonte: http://goo.gl/Y2mgIB
Fonte: SEBRAE-PB

PLANO DE NEGÓCIOS
PLANO OPERACIONAL
NECESSIDADE DE PESSOAL
O QUE É E COMO FAZER

Fonte: http://goo.gl/Kfm8Pt

Fonte: SEBRAE-PB

Fonte: http://goo.gl/vzXwXG

Faça a projeção do pessoal necessário para o
funcionamento do negócio. Esse item inclui
o(s) sócio(s), os familiares (se for o caso) e as
pessoas a serem contratadas.

PLANO DE NEGÓCIOS
PLANO FINANCEIRO
INVESTIMENTO TOTAL
O QUE É E COMO FAZER
Nessa etapa, você irá determinar o total de recursos a ser investido para
que a empresa comece a funcionar. O investimento total é formado pelos:
• Investimentos fixos;
• Capital de giro;
• Investimentos pré-operacionais.

Fonte: SEBRAE-PB

Fonte: http://goo.gl/OwbDdQ

PLANO DE NEGÓCIOS
PLANO FINANCEIRO
INVESTIMENTO TOTAL
O QUE É E COMO FAZER
Além dos idem que foram mencionados devemos se preocupar com os
seguintes:

• Investimento Total;
• Estimativa do faturamento mensal da empresa;
• Estimativa do custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e
terceirizações;
• Estimativa dos custos de comercialização;
• Apuração dos custos dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas;
• Estimativa dos custos com mão de obra;
• Estimativa do custo com depreciação;
• Estimativa dos custos fixos operacionais mensais.
Fonte: SEBRAE-PB

Fonte: http://goo.gl/GQkC1C

PLANO DE NEGÓCIOS
PLANO FINANCEIRO
INVESTIMENTO TOTAL
O QUE É E COMO FAZER
Além dos idem que foram mencionados devemos se preocupar com os
seguintes:
•
•
•
•
•

Fonte: SEBRAE-PB

Demonstração de resultados;
Indicadores de viabilidade;
Lucratividade;
Rentabilidade;
Prazo de retorno do investimento;

Fonte: http://goo.gl/lv41Qh

PLANO DE NEGÓCIOS
CONSTRUÇÃO DO CENÁRIO
O QUE É E COMO FAZER

Após a finalização do seu plano de negócio, simule valores e situações
diversas para a empresa. Prepare cenários onde o negócio obtenha
resultados pessimistas (queda nas vendas e/ou aumento dos custos) ou
otimistas (crescimento do faturamento e diminuição despesas). A partir
daí, pense em ações para evitar e prevenir-se frente às adversidades ou
então para potencializar situações favoráveis. Faça quantas simulações
julgar necessário e tenha sempre alternativas de ações (plano B).

Fonte: http://goo.gl/GIQNdD
Fonte: SEBRAE-PB

PLANO DE NEGÓCIOS
AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA
ANÁLISE DA MATRIZ F.O.F.A
O QUE É E COMO FAZER
A matriz F.O.F.A. é um instrumento de análise simples e valioso. Seu
objetivo é detectar pontos fortes e fracos, com a finalidade de tornar a
empresa mais eficiente e competitiva, corrigindo assim suas
deficiências. F.O.F.A.
A análise F.O.F.A. levará você
pensar nos aspectos favoráveis e
desfavoráveis do negócio, dos
seus proprietários e do mercado.

Fonte: SEBRAE-PB
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MEAÇAS

PLANO DE NEGÓCIOS
AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA
ANÁLISE DA MATRIZ F.O.F.A
O QUE É E COMO FAZER
A matriz F.O.F.A. é sempre
feita em quadrantes, ou seja,
em quatro quadrados iguais.
Em cada quadrado são
registrados fatores positivos e
negativos para a implantação
do negócio.

Fonte: SEBRAE-PB

PLANO DE NEGÓCIOS
AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO

O Plano de Negócio desenvolvido por você é um valioso instrumento
de planejamento. Por ser o seu mapa de percurso, ele deve ser
consultado e acompanhado constantemente.
Avalie cada uma das informações e lembre-se de que o plano de
negócio tem por objetivo ajudá-lo a responder a pergunta lançada no
início desse manual: “Vale a pena abrir, manter ou ampliar o meu
negócio?”.

Fonte: SEBRAE-PB

PLANO DE NEGÓCIOS
AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO

Saiba que o mundo e o mercado estão sujeitos a mudanças; a cada dia
surgem novas oportunidades e ameaças. Assim sendo, procure adaptar
seu planejamento às novas realidades. É por este motivo que um plano
de negócio é “feito a lápis”, para que possa ser corrigido, alterado e
ajustado. Procure refazer seu plano de tempos em tempos.

Empreender é sempre um risco, mas empreender sem planejamento é
um risco que pode ser evitado. O plano de negócio, apesar de não ser
a garantia de sucesso, irá auxiliá-lo a tomar decisões mais acertadas,
assim como a não se desviar de seus objetivos.

Fonte: SEBRAE-PB

PLANO DE NEGÓCIOS
QUESTÕES DO PLANO DE NEGÓCIO

Com base em tudo que foi apresentado em aula, responda:
1. O que é um plano de negócios?
2. A quem interessa um plano de negócios e por quê?
3. Você está pensando em colocar um loja virtual na web. O que deve
pensar antes de realizar essa ação?
4. Na sua visão o que significa um plano de negócios para um cliente ou
fornecedor?
5. Um plano de negócio pode ser refeito, caso possa, qual o motivo?

Fonte: http://goo.gl/LsjGVW

Fonte: SEBRAE-PB

PLANO DE NEGÓCIOS
AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO
VÍDEO: VENDER NA INTERNET - POR QUE

MINHA LOJA NÃO VENDE?

Clique aqui para ver o vídeo sobre como por
que minha loja não vende?

VÍDEO 0

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=kTtmfwDgMjE
Fonte: SEBRAE-PB

PLANO DE NEGÓCIOS
AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO
VÍDEO: VENDER NA INTERNET - POR QUE

MINHA LOJA NÃO VENDE? (continuação)

Clique aqui para ver o vídeo sobre como por
que minha loja não vende?

VÍDEO 1

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=kTtmfwDgMjE
Fonte: SEBRAE-PB

PLANO DE NEGÓCIOS
AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO
VÍDEO: VENDER NA INTERNET - POR QUE

MINHA LOJA NÃO VENDE?
Caso esteja vendo esse
material em PDF solicito
que acesse o link abaixo

Clique aqui para ver o vídeo sobre como por
que minha loja não vende?

VÍDEO 2

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=BS2sudmsNuM
Fonte: SEBRAE-PB
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