
Plano de negócios

 Sua necessidade, erros a não cometer 

e tipologias

Estrutura base



O que é um plano de negócios?

Um Plano de Negócios é um Plano base, essencial para a estruturação e defesa 

de uma nova ideia de negócios.

Um Plano deve focar-se nas linhas essenciais do projeto, definindo a alocação 

dos recursos, para concretizar a ideia  e solucionar os problemas que 

inevitavelmente aparecerão.

Um Plano de Negócios deverá ter um objetivo, incluir um sumário, a identificar os 

fatores-chave, análises de mercado e análises financeiras que sustentem 

devidamente a ideia a desenvolver.



Plano de negócios

Dicas essenciais para a construção de um bom plano:

 O plano é simples? É de fácil entendimento e execução? Transmite os seus 

conteúdos de forma fácil e prática?

 O plano é objetivo? Os seus objetivos são concretos e mensuráveis? Inclui 

ações específicas e atividades com datas limite, pessoas responsáveis e 

orçamentos detalhados?

 Inclui um modelo financeiro sólido e bem fundamentado?

 O plano é realista? Inclui todos os elementos necessários?



Plano de negócios

É necessário que um plano observe diferentes dimensões para 

que a probabilidade de sucesso seja fortemente expectável:



Principais fatores de êxito e de 

risco nos negócios

Fatores de sucesso do negócio:

 A empresa deverá vender o que os clientes gostam e não o que você 

gosta;

 Preços competitivos podem ser ingredientes-chave para atrair clientes;

 A alta qualidade é testemunhada de boca em boca pelos clientes;

 É o empresário com características empreendedoras que impulsiona o 

negócio;

 Uma equipa qualificada e motivada.



Principais fatores de êxito e de 

risco nos negócios

Fatores de fracasso nos negócios:

 Inexistência de um plano de negócios;

 Muita concorrência no mercado;

 Inexistência de clientes;

 Ausência de conhecimentos específicos do negócio;

Falta de capital;

 Flutuações económicas nos mercados, nas taxas de juro, etc…



Tipos de Plano de negócios de 

negócios

Os planos de negócios são também, por vezes, referidos como planos

estratégicos, planos de investimento, planos de expansão, planos operacionais,

anuais, internos, de crescimento, planos de produto e planos de custo entre

outros.

Os tipos de Planos de Negócios mais comuns são:

 O Plano Inicial “Start-up Plan” ou “Early Stage Plan”;

 Plano de Crescimento ou Plano de Expansão ou ainda um plano de um novo 

produto - “Later Stage Plan”

 Plano de Reestruturação ou “Turnaround-Plan”



Tipos de Plano de negócios de 

negócios

O Plano Inicial - Start-up

Dado que se trata de um plano para suportar uma ideia ou negócio ainda não 

criada, existem determinadas componentes especialmente importantes, 

nomeadamente:

 A fundamentação da Ideia/Projeto, face ao mercado subjacente, ou seja, porque 

acreditamos que a ideia terá sucesso;

 A fundamentação técnica da ideia, no caso de produtos;

 A competência e experiência da equipa na componente técnica e de gestão.



Tipos de Plano de negócios de 

negócios

Plano de Crescimento ou Plano de Expansão

Recomenda-se que o plano seja estruturado de forma detalhada:

 Explicando e analisando a nova ideia/produto como um negócio autónomo;

 Assumindo todos os proveitos e custos específicos, sem deixar que a análise seja 

“contaminada” pela realidade da empresa antes do lançamento do novo produto.



Tipos de Plano de negócios de 

negócios

Plano de Reestruturação

No Plano de Reestruturação / Viabilização de uma Empresa - embora possa incluir o 

lançamento de novas ideias/produtos - deverá estar mais focado noutras 

componentes desse exercício:

 Os constrangimentos concretos da empresa na sua fase atual;

 Uma visão clara das razões que originam os problemas existentes - internas ou externas;

 Um Plano de Implementação bastante mais detalhado e concreto, dado que se destina a transformar 

ativamente uma realidade existente e conhecida;

 As competências e experiência da equipa de gestão envolvida no mercado em causa e em processos 

de viabilização anteriores;

Uma ideia clara quanto à forma de reformular o Plano de Financiamento da Empresa.



Alguns erros regularmente 

observados

Alguns erros e/ou pressupostos que não deverão ser assumidos, sem uma 

adequada análise:

 Os nossos clientes vão comprar o nosso produto / serviço, porque nós 

pensamos que é um bom produto;

 Os nossos clientes vão comprar o nosso produto / serviço porque é 

tecnicamente superior aos da concorrência;

 Os nossos clientes concordam connosco acerca da excelência do nosso 

produtos / serviços;

 Os nossos clientes não correm qualquer risco quando compram os nossos 

produtos / serviços, o que não acontece quando compram a outro fornecedor;



Alguns erros regularmente 

observados

 O produto / serviço vende-se por ele mesmo;

 O distribuidor ficará orgulhoso por ter o nosso produto em stock;

 Seremos capazes de desenvolver o nosso produto / serviço dentro do prazo e 

orçamento estabelecido;

 Não teremos qualquer dificuldade em contratar o pessoal que precisamos;

 Os concorrentes irão responder de forma racional à entrada do nosso produto no 

mercado;

 Vamos conseguir ter sempre o melhor preço do mercado, ou seja, o mais baixo;



Estrutura base de um plano de 

negócios

 Sumário executivo;

 O histórico da empresa e/ou dos promotores;

 O mercado subjacente;

 A nova ideia e o seu posicionamento no mercado;

 O Projeto / Produto / Ideia

 Estratégia Comercial;

 Projeções Financeiras; 

Investimento necessário

 Gestão e controlo do negócio.  



Sumário Executivo

Pontos essenciais a focar:

 Qual o negócio e área de atividade?

 Qual a missão?

 Qual é o âmbito do negócio e mercado potencial para os produtos?

Quais os recursos, humanos e financeiros 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?



O Histórico da empresa e/ou dos 

promotores

O histórico da empresa e o C.V. dos empresários devem salientar os 

seguintes os seguintes pontos:

 Como é que o projeto surgiu? e como é que foi introduzido na empresa?

 Caso tenha criado a empresa recentemente, qual a razão para tal decisão ?

 De que forma a experiência dos empresários pode contribuir para o sucesso do 

atual projeto;

 Têm experiência de gestão? Conhecem em profundidade a área de negócio?

 Quais são os pontos fortes e fracos do projeto?



O mercado subjacente

A análise do mercado subjacente é essencial para dois efeitos:

 Fundamentar a viabilidade base da ideia/produto em causa;

 Traduzir o conhecimento específico dos promotores, fator fundamental para os 

potenciais investidores.



A nova ideia e o seu 

posicionamento no mercado

Todos os parceiros/financiadores têm de avaliar três importantes aspetos 

não financeiros:

 O produto/serviço e o seu mercado;

 Os investimentos necessários;

 A capacidade de gestão dos promotores.



O Projeto / Produto / Ideia

 Resumo do projeto e sumário das atividades a desenvolver;

 Motivação e objetivos dos intervenientes no processo;

 Pontos críticos no desenvolvimento do projeto.



Estratégia Comercial (Plano de 

marketing) 

Os principais elementos a ter em consideração numa estratégia comercial:

 A identificação de um adequado leque de potenciais clientes;

 A criação de segmentos de clientes alvo, de acordo com critérios de 

segmentação a definir ;

 Escolha dos canais de promoção e distribuição, nomeadamente os diretos tais

como vendedores, canais telefónicos ou lojas próprias ou, indiretos como alianças 

com parceiros de distribuição, etc;



Estratégia Comercial (Plano de 

marketing) Cont.

 Desenvolvimento dos elementos de imagem e comunicação;

 Desenvolvimento de uma Estratégia de Vendas eficaz, antecipando 

argumentos contrariando as resistências e as objeções;

 Recrutamento e formação das forças de vendas;

 Identificação das ações de marketing relevantes.



Projeções Financeiras

As projeções financeiras básicas: 

Projeções de vendas (Sales Forecast);

 Projeções de cash-flow (Cash Flow Forecast) / Break- Even (Break - Even 

Forecast);

 Rentabilidade / Pay Back.

As projeções financeiras serão, para parceiros e potenciais investidores, o último 

elemento vital para a determinação da viabilidade e atratividade da  ideia..



Investimento necessário

Noções fundamentais a assegurar:

 Que fundos serão necessários para iniciar o negócio ?

Quando se prevê que se inicie a obtenção das primeiras receitas?

 Baseado no seu cash-flow, previsão das injeções de fundo de maneio 

necessário?

 Que capital necessitará de investir?

 Onde prevê, se necessário, obter o capital alheio para resolver necessidades 

face ao investimento ou à tesouraria?



Investimento necessário  (Cont.)

Noções fundamentais a assegurar (Cont):

 Que ações ou bens estão disponíveis, se necessário, como caução?

 Como poderá o negócio falhar e qual o nível de risco?

 Como é que a gerência / administração tenciona gerir ou minimizar aqueles 

riscos?

 Qual a taxa de rentabilidade esperada e período de recuperação do negócio?



Gestão e Controlo do Negócio

As três áreas fundamentais onde o controlo é imprescindível são:

 Produção;

 Vendas;

 Informação financeira.



Gestão e Controlo do Negócio

Alguns elementos fundamentais do ponto de vista de controlo financeiro:

 Que tipo de contabilista e forma de contabilidade é que foi escolhido?

 Que tipo de controlo de informação será produzido e com que frequência?

 Que outros tipos de controlo do negócio vão ser implementados (produção, 

pessoal, qualidade, ambiental…)?

 Que sistemas de informação se vão usar?

 Quem serão os auditores?



Plano de negócios

Obrigado.
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