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O sonho de empreender não se resume a uma 
escolha profissional, mas à construção de uma 
vida. O empresário, ou empresária, sabe que 
sua empresa demandará muito tempo e energia, 
e que toda sua agenda pessoal estará sujeita a 
mudanças inesperadas.

Ter sucesso e sobreviver no mercado não é fácil, 
por razões variadas como clientes insatisfeitos, 
concorrentes maiores, erros de administração, 
etc. No Brasil, segundo o IBGE (2012), quase 
metade das empresas não passa de três anos de 
operação. Essa verdade inconveniente nos alerta 
que o mercado é hostil, nada vem fácil, e seu 
trabalho deve ser otimizado ao máximo, para que 
seu negócio consiga se estabelecer. Será que toda 
ideia é viável economicamente e pode prosperar 
em qualquer mercado? A estatística acima nos 
mostra que não é assim que as coisas funcionam. 
Dessa forma, as primeiras perguntas que o 
empreendedor deve se fazer são: O que é uma 
oportunidade de negócio, afinal? Como separar 
as melhores ideias, dentre tantas possíveis?

Uma oportunidade de negócio pode ser 
considerada uma resolução de problema. Por 
exemplo, todos os shoppings precisam de material 
publicitário, banners informativos e embalagens 
para os clientes. Uma gráfica resolve sua 
necessidade, ao fornecer esse material. Assim, 
contatar shoppings em fase de construção e 
oferecer os serviços gráficos é uma oportunidade 
de negócio.

Poucas oportunidades de negócios, entretanto, 
são óbvias de enxergar. Steve Jobs (1955 – 2011), 
guru da tecnologia, deixou um legado no qual as 
empresas devem observar atentamente os hábitos 
das pessoas, pois sempre há uma necessidade a 
ser satisfeita, ou em outras palavras, problema 
a ser resolvido. Para separar, então, as 
oportunidades de negócios das demais ideias, 

Importância do tema

existe o planejamento formal da empresa, também 
conhecido como Plano de Negócios. O Plano de 
Negócios é o primeiro passo para o sucesso de 
uma empresa, independente do ramo, do porte 
ou dos clientes potenciais. Ele é um planejamento 
com todas as informações necessárias para abrir 
o negócio. 

O Plano de Negócios não é algo a ser escrito 
de uma só vez. A cada etapa da construção, 
novas questões surgem, bem como mudanças. 
Constantemente ele deve ser revisado, pois 
quanto mais alinhado, melhor será o começo 
do empreendimento. A ideia é que o documento 
trace um panorama realista do mercado no qual 
a empresa irá atuar. A partir desse planejamento 
é possível, de fato, colocar as ideias em prática, 
pois nada será novidade.

Um bom Plano de Negócios não deve terminar 
assim que a empresa começar a atender os 
clientes. O documento deve planejar também os 
primeiros anos de atividade, para estimar quando 
será o Retorno sobre o Investimento. Em seguida, 
o Plano de Negócios serve de guia para outros 
planejamentos estratégicos, até que a empresa 
consiga instrumentos próprios que respondam a 
questões primordiais mais atualizadas.

O Plano de Negócios é tão importante que sua 
elaboração é imprescindível para conseguir 
investidores, créditos ou sócios, bem como acesso 
a incubadoras ou aceleradoras. Alguns desses 
agentes podem exigir modificações ou melhorias 
do plano antes de aplicar seu esforço e dinheiro, 
e não é difícil encontrar boas e caras consultorias 
especializadas na sua elaboração.

O Plano de Negócios traz elementos concretos 
para não somente convencer racionalmente a outra 
pessoa do sucesso futuro, mas também persuadi-
la na emoção. Por isso, é sempre interessante 

Sumário

manter o visual do documento em ordem na hora 
das apresentações.

Nesta publicação, você aprenderá quais são os 
tópicos necessários para a construção de um 
Plano de Negócios. Para exemplificar os conceitos 
apresentados, estaremos em companhia da fictícia 
empreendedora Ana Júlia, que está elaborando o 
Plano de Negócios de seu futuro empreendimento, 
a fictícia Gráfica Júlia Design.

Sumário
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A primeira questão a ser respondida pelo 
empreendedor é qual é o público alvo de seu 
negócio, ou seja, que parcela das pessoas será 
o foco do atendimento das necessidades. Com 
essa informação em mente, é possível construir 
os chamados “4 Ps” do Marketing: Produto, 
Praça, Preço e Promoção. Com eles, é possível 
estabelecer como a empresa será inserida 
no mercado, para então desdobrá-los em um 
planejamento mais operacional.

Quem está disposto a pagar pelo seu produto? 
Essa é a pergunta básica para a definição de seu 
público alvo. Conhecer o cliente é fundamental 
para definir os parâmetros do produto ou serviço. 
Toda informação confiável em relação aos clientes 
é bem vinda, pois é importante saber seus hábitos, 
e principalmente, seus desejos.

Lembre-se de que um cliente nem sempre é quem 
vai consumir o produto. Muitas vezes existe o 
comprador, a pessoa que realiza a compra, e 
o consumidor, que como o próprio nome diz, é 
quem de fato consome o produto. É o caso de 
uma compra corporativa, na qual um funcionário 
realiza o trabalho para sua própria empresa utilizar 

Conceitos sobre o tema Público-alvo

Descrição:
noivos, pais de debutantes e 
formandos

Serviço: confecção de convites

Faixa etária: de 21 a 50 anos

Localização: bairros no raio de 40 Km

Renda: de R$ 2,5 mil a R$ 12 mil

Frequência de 
Compra:

ocasional

Características:

pessoas felizes e ansiosas pelo 
evento, que tendem a se ater a 
detalhes refinados nos convites, e 
muitos gostam de negociar

Número potencial: 3 milhões de pessoas

Valor estimado 
médio de compra:

R$ 8 mil

Pedido estimado: entre 80 a 400 convites

Descrição:
empresas da grande região 
(supermercados, farmácias, fábricas 
químicas, etc.)

Serviço: todos

Localização: bairros no raio de 100 Km

Faturamento: de R$ 1 milhão a R$ 13 milhões

Frequência de 
Compra:

de 1 a 4 vezes/bimestre

Características do 
comprador:

como são geralmente subordinados 
a alguém, sua intenção é encontrar 
a melhor cotação para apresentar ao 
decisor. São analíticos e detalhistas, 
e dão importância ao visual da 
proposta

Número potencial:
20 grandes empresas e 280 
pequenas empresas

Valor estimado 
médio de compra:

R$ 24 mil

o produto. Nesses casos, há ainda a figura do 
decisor, a pessoa dentro da empresa responsável 
por bater o martelo da compra, geralmente com 
um cargo superior.

Os dados a serem levantados sobre o público 
alvo são muitos, e como sugestão, tem-se: 
Tamanho, faixa etária, renda média, frequência 
de compra, valores compartilhados, localização 
geográfica, comportamento coletivo e grupos de 
referência. O perfil do público deve ser revisitado 
constantemente, para manter sua empresa atual 
com as tendências do mercado. Em relação à Júlia 
Design, a descrição dos clientes foi separada em 
pessoas físicas e jurídicas, conforme segue:

Esse levantamento é o ponto de partida para seu Plano de Negócios ser escrito, e periodicamente, deve ser 
revisado. Lembre-se de que conhecer o cliente é uma tarefa diária importantíssima.

Perfil dos consumidores Perfil de empresas clientes

SumárioSumário
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Segundo o guru do marketing Philip Kotler, “um 
produto é tudo aquilo capaz de satisfazer a 
um desejo”. O conceito, então, engloba tanto 
os bens físicos como serviços prestados. Em 
outras palavras, é o que, aos olhos do cliente, 
vai solucionar seu problema. Criar o conceito de 
seu produto requer uma reflexão em três passos: 
Em primeiro lugar, deve-se especificar a função 
básica do produto. No caso de embalagens, a 
função básica é proteger objetos no transporte e 
armazenamento.

Em seguida, deve-se refletir sobre a situação 
de uso do produto. Afinal, como os clientes 
utilizariam aquilo que sua empresa oferece? Esse 
planejamento pede o conhecimento do público 
alvo de sua empresa. Repare que um conceito 
está ligado a outro, e por isso, é normal ir e 

voltar na elaboração do Plano de Negócios, para 
que ao final, tudo esteja alinhado. Observando 
as condições de uso você pode modificar seu 
produto. Por exemplo, caso você perceba que 
suas embalagens são utilizadas para carregar 
objetos muito pesados, é interessante reforçar o 
tecido e as alças.

Finalmente, deve-se pensar sobre a função 
secundária do produto. Além de imprimir com 
qualidade, você pode ter uma entrega rápida, 
reconhecida no mercado, e isso agrada os clientes. 
Em outras palavras, é aqui que os diferenciais são 
descritos, ou seja, as características que farão o 
cliente preferir sua empresa, e não as demais. O 
planejamento dos serviços prestados pela Gráfica 
Júlia Design pode ser assim descrito:

Produto

Etapa Característica

Função principal da gráfica Oferecer serviços gráficos de qualidade

Condições de uso / pedidos

Clientes com prazo apertado
O cliente pode desperdiçar / descartar incorretamente o material
Cliente tem sempre orçamento enxuto
Clientes não sabem fazer diagramação

Diferenciais
Prazos curtos de atendimento
100% dos papeis reciclados
Diagramação personalizada

Produto final Serviços gráficos sustentáveis que podem ser em curtíssimo prazo

Desdobramento do Produto

1. Criação de embalagens de papel

2. Sacolas

3. Convites de Formatura, Casamento ou Debutante

4. Catálogos promocionais

5. Agendas

6. Calendários

7. Cartazes

8. Envelopes

9. Folders

10. Imprensa (livros, revistas e jornais)

11. Design e diagramação

12. Opção de prazo de atendimento curtíssimo (Fast Press)

SumárioSumário
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Veja que a Gráfica Júlia Design partiu de algo 
simples, os serviços gráficos, para algo construído 
e alinhado às necessidades dos clientes. A partir 
das condições de uso houve o acréscimo da 
sustentabilidade e do respeito ao prazo, inclusive 
em casos de urgência. Esses são os diferenciais 
do produto, aquilo que o distingue do mercado.

O problema a ser resolvido passou a ser 
“urgência de impressão”, e por isso faz parte dos 
desdobramentos do produto a opção de prazos 
curtos. Repare que é normal o produto final ser 
muito semelhante à missão da empresa, pois 
a essência dos conceitos também é parecida: 
Ambos tratam de oferecer soluções aos clientes.

Com o planejamento do produto feito, é o 
momento de ouvir a opinião do cliente a respeito. 
As pesquisas de mercado são as atividades que 
conseguem dados a respeito da opinião, e podem 
ser feitas de várias maneiras. Seu objetivo é 
fornecer evidências concretas de que o cliente em 
potencial aceita o produto oferecido. 

Existe a opção de enviar um questionário a 

clientes potenciais sobre a aceitação do serviço, 
ou apresentar o serviço a uma plateia selecionada 
com clientes sinceros. Há também a comparação 
direta com a concorrência, observando as 
fraquezas dos adversários. Em todos os casos é 
importante que haja evidências claras que indicam 
a aceitação do produto por parte dos clientes. Se 
as pesquisas forem positivas, ótimo. Mas se forem 
negativas, é importante aceitar a realidade e fazer 
modificações no produto.

É importante que a maneira como os serviços 
diferenciados funcionam seja destacada, para 
que essa operação seja minimamente entendida 
por todos os leitores do Plano de Negócios. A 
descrição do Fast Press, então, segue:

Serviço Diferenciado - Fast Press

Após a análise do pedido, é dado um orçamento 
e uma data de entrega. O cliente sempre terá a 
opção de reduzir o prazo de entrega, mediante 
um pagamento fixo por dia, para compensar o 
trabalho não rotineiro.

O preço de um produto pode ser definido como 
o valor monetário o qual o cliente está disposto 
a pagar. Apesar da compra ser muitas vezes 
técnica, sempre existe o fator da subjetividade, 
que é imponderável. Entretanto, é necessário 
estabelecer um valor, que deve ser “nem tão 
baixo que não cubra os custos e nem tão alto que 
assuste o mercado”.

A precificação deve ser baseada em três pontos. 
Em primeiro lugar, o cliente sempre se faz a 
pergunta: Eu pagaria esse valor por esse produto? 
Essa valoração é individual, e deve servir de base 
para estabelecer o valor ótimo possível. Lembre-
se de que a demanda varia em função da variação 
dos preços, e nem sempre o valor de maior 
faturamento coincide com o de maior demanda.

O segundo ponto são os seus custos. O 
momento em que o faturamento alcança os 
custos operacionais é muito comemorado em 

Preço

uma pequena empresa, pois é um sinal de 
amadurecimento. Assim, deve-se estabelecer 
um preço cujo faturamento estimado supera 
minimamente seus custos operacionais. Em 
terceiro lugar, o preço deve ser competitivo. O 
valor cobrado pela sua concorrência será sempre 
comparado ao seu, e é fundamental ganhar essa 
batalha. Se seu preço é maior, será que seu 
produto tem diferenciais que compensem? Se seu 
preço é menor, talvez seja possível aumentar a 
margem de lucro.

Existem vastos modelos matemáticos para a 
determinação dos preços, alguns muito complexos 
e que exigem algoritmos sofisticados, e que não 
são o foco desta publicação. Mas a pergunta 
primordial do cliente, “eu pagaria esse valor por 
esse produto?”, sempre é feita, e representa sua 
decisão final. A Gráfica Júlia Design definiu em seu 
Plano de Negócios os preços conforme abaixo:

Serviço Preço Serviço Preço

Embalagens de papel R$ 1,20 un Envelopes R$ 0,40 un

Sacolas R$ 0,50 un Folders R$ 0,80 un

Convites R$ 25,00 un Imprensa R$ 3,50 lauda

Catálogos promocionais R$ 4,20 lauda Diagramação R$ 24,90 lauda

Agendas R$ 4,00 un Cartazes R$ 80 m²

Calendários R$ 2,50 un Curtíssimo prazo R$ 40,00 dia

SumárioSumário
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A praça representa o local onde o produto pode 
ser encontrado, os canais de distribuição, a 
cobertura, a variedade e a quantidade de estoque 
de determinada mercadoria à disposição dos 
clientes. No caso de produtos físicos, a praça é a 
atividade desempenha pela distribuição. No caso 
da prestação de serviços, a praça é o alcance da 
região onde aquele serviço é oferecido. Quanto 
melhor for o serviço prestado e quanto mais 

Como seus clientes conhecerão sua empresa? Esse 
planejamento é fundamental para atrair pessoas 
interessadas em seu produto. Não se faz uma 
empresa de sucesso debaixo do tapete, e um plano 
de marketing tem a função de criar conhecimento, 
aceitação, vendas e crescimento sustentável.

O empresário deve estipular uma margem do 
investimento inicial para as ações de promoção, e 
no dia a dia, uma porcentagem do lucro destinada 
ao marketing, pois os clientes devem ser fidelizados, 
e seu número deve crescer. A informação sobre o 
cliente é determinante nas ações de promoção. 
O guru do marketing Lester Wunderman (1920) 
teceu a frase “dados são gastos, e o conhecimento 
é uma barganha”, que resume a maneira como a 
informação deve ser vista: Dados confiáveis são 
importantes e caros, mas é o conhecimento extraído 
deles que faz a diferença na eficácia da promoção.

Promover um produto é ir além de apresentá-lo de 
forma planejada. Significa saber a melhor maneira 
de posicionar sua empresa no mercado, e para 

Praça

Promoção

compatível ele for às necessidades dos clientes, 
mais longe as pessoas estarão dispostas a se 
deslocar para serem atendidas.

No caso da Júlia Design, a abrangência estimada é 
em um raio de 100 km, o que abrange inicialmente 
20 grandes empresas e 280 pequenas e médias. 
Em relação às pessoas físicas, a praça tem um raio 
de 40 km, entretanto, muito mais clientes potenciais 
(3 milhões).

isso, é preciso conhecer também sua concorrência. 
A tradicional Análise FOFA, ou em inglês SWOT 
Analysis, é uma ferramenta que serve para analisar 
o mercado e definir a melhor estratégia de atuação, 
com base nos tópicos Forças, Fraquezas internas, 
Oportunidades e Ameaças externas.

As forças internas são tudo aquilo que sua empresa 
faz de melhor. É o caso de uma diagramação 
especial, de altíssima qualidade e aderência à 
imagem pedida pelo cliente, que somente seus 
diagramadores saber como fazer. Em relação 
às forças internas, deve-se refletir sobre as 
oportunidades externas. Seu sua empresa tiver 
o desenvolvimento criativo de produtos como 
força, pode haver uma oportunidade de explorar 
essa fortaleza. Oferecer produtos customizados? 
Muito inovadores? É uma questão de conhecer 
seus pontos fortes e explorá-los, pois são uma 
oportunidade de negócios.

As fraquezas internas, por outro lado, são os 
pontos a melhorar do empreendimento. É o caso 

de uma gráfica sem higiene e bagunçada, que 
entrega produtos muitas vezes amassados ou 
sujos. Mesmo que eles estejam no prazo e a um 
bom preço, há um ponto negativo, e a fraqueza 
deve ser solucionada.

Analogamente, as ameaças são os problemas 
decorrentes das fraquezas da empresa, que muitas 

vezes podem ser resumir à queda de clientes. Se 
uma gráfica tem como fraqueza o baixo número de 
prensas, existe a ameaça da falta de capacidade 
para atender a demanda. As ameaças são 
consideradas as causas das fraquezas, que devem 
ser desenvolvidas. A análise FOFA da Gráfica Júlia 
Design segue:

Após a análise FOFA, será que 
a empreendedora Ana Júlia 
continuará utilizando 100% de 
papel reciclado? Ela vai precisar 
de papel comum para evitar a 
ameaça da perda de clientes. 
É vantajoso para o negócio? 
Novamente é importante 
salientar que o Plano de 
Negócios não é feito de uma 
vez só, ao contrário, a cada 
modificação pontual outros 
tópicos deverão ser alinhados. 
No nosso caso, é necessário 
que a definição do produto seja 
revisada para contemplar a 
“ameaça do papel comum”.

Processo produtivo 
rápido

Desperdício zero

Designers experientes

Localização próxima  

das empresas

Pouca capacidade 
produtiva

Utilização 100% de 
papel reciclado

Oferecer prazos curtos

Negociação de preços

Serviço sustentável

Oferecer bons serviços 
de design e 

diagramação

Perder clientes para 
gráficas maiores

Perder a demanda por
 

papel comum

Fraquesas

Oportunidades

Forças

Ameaças

SumárioSumário
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É importante descrever os aspectos legais do 
negócio em seu Plano para orientar o empreendedor 
a adotar medidas necessárias, tanto em termos 
de operação quanto em termos contábeis. Os 
três pontos necessários a serem abordados são: 
A legislação específica do negócio, a tributação 
incidente e a possibilidade de patentes. 

No Brasil, os aspectos legais comuns a toda empresa 
dizem respeito a: Estrutura legal do negócio, 
participação societária, vínculos empregatícios 
e formas de remuneração. Existem também leis 
que regem uma atividade específica. De todos os 
aspectos legais, os que mais estarão presentes em 
seu dia a dia são os tributos. O termo designa todas 
as obrigações impostas às empresas de recolher 
um valor monetário ao Governo, de acordo com as 
operações realizadas e os resultados alcançados.

Por englobar as três esferas do poder – País, 
Estado, Município - esses recolhimentos podem ser 
complexos, e às vezes é necessário o auxílio de um 
contador especializado para elaborar o Plano de 
Negócios. Com essa ressalva, seguem os tributos 
mais abrangentes no Brasil:

Tributos federais

• Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ;

• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL;

• Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS;

• Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 
– COFINS;

• Contribuições sociais ao Instituto Nacional da Seguridade 
Social – INSS;

• Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI;

• Imposto de Importação – II.

Conforme se diz no jargão empresarial, a conta deve 
fechar. Não adianta fabricar os melhores produtos, 
ou prestar os melhores serviços, para convencer 
alguém a investir em seu Plano de Negócios. Aliás, 
sem um estudo de viabilidade, o plano se torna 
extremamente fraco e sujeito a muitas intempéries.

O estudo de viabilidade pode ser feito com 
auxílio de pesquisas avançadas, com o auxílio de 
softwares. Entretanto, todos eles devem responder 
a três perguntas básicas: Qual o investimento 
inicial? Quando o lucro vai começar? Quanto tempo 

Aspectos legais Estudo de viabilidade

Tributos estaduais

• Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 
– ICMS;

• Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doações – 
ITCMD;

Tributos municipais

• Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU;

• Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS;

• Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.

Além da legislação e dos tributos, a necessidade 
de patente deve ser considerada na elaboração 
do Plano de Negócios. Patente é uma concessão 
dada pelo Estado de explorar com exclusividade 
uma criação por um prazo determinado de tempo, 
geralmente quinze ou vinte anos. No Brasil, o órgão 
governamental responsável por conceder patentes 
é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI).

Existem dois tipos de patentes. A Patente de 
Invenção é a apresentação de um produto 
ou processo produtivo completamente novo, 
desconhecido do público, e que tenha um diferencial 
que legitime a novidade. Existe também o Modelo 
Industrial, que trata sobre melhorias incrementais 
em produtos ou processos produtivos. No Brasil, 
prestações de serviço não são passíveis de patente.

levará para obter o retorno sobre o investimento? 
Por mais detalhados que sejam os dados, nunca é 
certeza que as previsões se concretizarão, mas é 
importante ter uma boa referência.

O investimento inicial se trata de tudo aquilo gasto 
antes do início da operação, ou seja, imóvel, 
reformas, móveis, concessões, etc. É importante 
saber esse valor para basear sua escolha de 
crédito, ou mesmo para algum investidor saber o 
quanto pode desembolsar. No caso da Gráfica Júlia 
Design, o investimento inicial foi assim estimado:

Instalações

Imóvel 500 m²  R$     740.000,00 

Reformas  R$       50.000,00 

Móveis  R$       40.000,00 

Equipamentos

1  Offset plana  R$     280.000,00 

1 Flexográfica Modular  R$       80.000,00 

1 Serigráfica Plana  R$         4.000,00 

1 Serigráfica Bobina  R$       60.000,00 

1 Máq. Rotogravura  R$       80.000,00 

1 Máq. Tipográfica  R$       20.000,00 

1 Máq. Tampográfica  R$         4.000,00 

1 Máq. Hotstamping  R$       13.500,00 

2 Computadores  R$       15.000,00 

Softwares  R$       15.000,00 

Serviços de 3ºs
Consultoria legal  R$       15.000,00 

Consultoria de mercado  R$       20.000,00 

Veículos VUC Novo  R$       36.000,00

Matéria-prima

Papéis diversos  R$         5.000,00 

Papelão ondulado  R$         5.000,00 

Tintas para impressão  R$       10.000,00 

Matrizes  R$       10.000,00 

Colas  R$         4.000,00 

Filmes  R$         7.000,00 

Fixadores  R$         2.000,00 

Reveladores  R$         4.000,00 

Materiais de escritório  R$       10.000,00 

Inauguração Promoção  R$       30.000,00 

Reserva para emergências R$       10.000,00

Investimento Inicial R$  1.569.500,00

Investimento inicial
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Para responder as outras perguntas, é necessário 
que sejam feitas estimativas de custos e vendas.

Os custos são divididos entre: fixos, que não variam 
conforme a operação, como folha salarial, limpeza, 
e; variáveis, como água, energia elétrica e matéria 
prima. Não se esqueça de colocar como custo fixo 
as parcelas de financiamento ou empréstimos, 
quando for o caso.

No caso da Gráfica Júlia Design, o custo de 
operação mensal, bem como a previsão de vendas, 
segue:

Com as estimativas dos custos 
mensais e das vendas, é possível 
saber em que momento o faturamento 
mensal será igual do que os custos, 
o que no caso da Gráfica se situa no 
início do sétimo mês, conforme se 
vê no gráfico abaixo. Esse ponto, no 
qual custo e faturamento empatam, é 
chamado de Ponto de Equilíbrio, ou 
em inglês, Break-even Point.

Custos fixos

Limpeza e conservação  R$ 8.000,00 

Folha salarial (10 func.)  R$ 45.000,00 

Vigilância Patrimonial  R$ 7.500,00 

Promoção  R$ 2.500,00 

Custos variáveis

Matéria-Prima  R$ 42.000,00 

Água  R$ 3.000,00 

Energia Elétrica  R$ 14.000,00 

Demais  R$ 5.000,00 

Total  R$ 127.000,00 

Custos por mês

Previsão de Vendas - 1º semestre

Previsão de Vendas - 2º semestre

Serviço Preço R$ Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Criação de embalagens de papel 1,20 0 10000 10000 10000 10000 10000

Sacolas 0,50 0 32000 32000 32000 32000 32000

Convites de Formatura 25,00 0 100 100 100 100 100

Convites de Casamento 25,00 0 100 100 100 100 100

Convites de Debutante 25,00 0 25 25 25 25 25

Catálogos promocionais (lauda) 4,20 10000 10000 10000 10000 10000 15000

Design e diagramação (lauda) 24,90 200 200 200 200 200 200

Agendas 4,00 0 0 0 50 50 50

Calendários 2,50 0 100 1000 1000 1000 1000

Cartazes (m²) 80,00 10 20 20 30 30 30

Envelopes 0,40 500 500 2000 2000 2000 2000

Folders 0,80 0 0 0 0 200 200

Livros (lauda) 3,50 0 0 0 0 200 200

Revistas (lauda) 3,50 0 0 0 100 100 100

Jornais (lauda) 3,50 0 0 0 0 0 0

Fast Press (dia) 500,0 1 2 4 6 6 6

Total do Mês R$ 48.480 R$ 83.655 R$ 87.505 R$ 89.855 R$ 90.715 R$ 111.715

Total Acumulado R$ 48.480 R$ 132.135 R$ 219.640 R$ 309.495 R$ 400.210 R$ 511.925

Serviço R$ Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

Criação de embalagens de papel 1,20 20000 20000 20000 20000 20000 20000

Sacolas 0,50 45000 45000 45000 45000 45000 45000

Convites de Formatura 25,00 150 150 150 150 150 150

Convites de Casamento 25,00 150 150 150 150 150 150

Convites de Debutante 25,00 50 50 50 50 50 50

Catálogos promocionais (lauda) 4,20 15000 15000 15000 15000 20000 20000

Design e diagramação (lauda) 24,90 200 200 200 200 200 200

Agendas 4,00 50 50 100 100 100 150

Calendários 2,50 2500 4500 4500 4500 5000 5000

Cartazes (m²) 80,00 30 30 30 50 50 50

Envelopes 0,40 3000 4000 4000 4000 4000 4000

Folders 0,80 200 200 300 300 300 300

Livros (lauda) 3,50 200 200 300 300 300 300

Revistas (lauda) 3,50 100 100 100 200 200 200

Jornais (lauda) 3,50 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Fast Press (dia) 500,0 7 7 8 8 8 8

Total do Mês R$ 142.190 R$ 147.590 R$ 148.720 R$ 150.670 R$ 172.920 R$ 173.120

Total Acumulado R$ 654.115 R$ 801.705 R$ 950.425 R$ 1.101.095 R$ 1.274.015 R$ 1.447.135
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Finalmente, resta saber quando será o Retorno 
Sobre o Investimento (RSI), ou em inglês, Return 
Of Investment (ROI). Esse valor significa em quanto 
tempo a empresa terá lucrado o suficiente para se 
igualar ao valor do Investimento Inicial. É um dado 
importantíssimo em um Plano de Negócios, pois 
o empreendedor e o investidor precisam saber 
em quanto tempo terão seu dinheiro de volta, 
para a partir desse ponto, começar a ver crescer 
o patrimônio. O RSI é, então, a relação entre o 
Investimento Inicial e o Lucro Mensal, que no nosso 
caso é o do mês 12, assim:

O cálculo do RSI mostra que levará quase três anos 
para que todo o dinheiro investido seja recuperado. 
Perguntas pertinentes nesse momento são: Algum 
investidor ficará interessado no RSI? Vale a pena 
abrir uma empresa nessas condições? O momento 
no qual os números são postos no papel é revelador. 
Perceba que mesmo com uma boa definição do 
produto, o negócio pode se mostrar pouco promissor. 
Será que esse valor é um bom número? A resposta 
depende da situação financeira do empreendedor 
ou do investidor.

Nem todo recurso é financeiro. As incubadoras e 
as aceleradoras são lugares que oferecem uma 
série de serviços de apoio ao início das empresas, 
como aperfeiçoamento do Plano de Negócios, 
networking e promoção, uso do imóvel e de 
mobiliário, consultoria contábil, elaboração de 
apresentações e documentos para apresentações 
e conselheiros à disposição.

As incubadoras oferecem esses serviços utilizando 
uma verba governamental, geralmente através 
de leis diretas ou editais. Elas têm o objetivo 
de fomentar setores da economia escolhidos 
pelo Governo, e geralmente, realizam poucas 
alterações no Plano de Negócios.

As aceleradoras, por outro lado, são financiadas 

Captar recursos é um processo trabalhoso, que pode 
exigir até seis meses de negociação, dependendo 
da fonte. Além disso, sempre há a contrapartida que 
o empreendedor deverá cumprir por um bom tempo. 
Assim, utilizar recursos próprios é sempre a melhor 
opção, entretanto, a mais rara.

Captação de recursos

Forma de financiamento Características Contrapartidas

Fundos de Capital de Risco

Investimento no crescimento da empresa ao 
longo dos anos;
Boa opção para pequenas e médias empresas, 
principalmente as inovadoras.

Menos liberdade de decisão;
Parte ou totalidade na participação na empresa.

Fundos Private Equity Ideal para grandes empresas. Abertura do Capital na Bolsa de Valores.

Financiamento Bancário
Concedidas por instituições financeiras;
Linhas de crédito flexíveis.

Juros bancários.

Dívidas de Fomento
Crédito bem específico, que visa trazer 
impactos positivos ao País;
Concedido pelo BNDES. 

Juros levemente menores que os praticados 
por bancos;
Levantamento de uma documentação 
específica, muitas vezes trabalhosa de 
conseguir.

Subvenção Econômica
Voltados para Pesquisa e Desenvolvimento;
Exigência de poucas garantias;
Concedidos pelo Governo.

Juros abaixo dos praticados, dependendo 
do edital;
Alta burocracia

Antes de tomar qualquer decisão, o empreendedor 
deve ter plena certeza da alocação do capital a ser 
realizada, ou seja, para que ele terá serventia. Será 
para comprar as máquinas? Será como Capital de 
Giro? Será para todo o negócio? Para cada resposta 
existe uma forma de captação mais adequada.

por instituições financeiras. Dessa forma, o 
objetivo delas é fomentar o crescimento de 
empresas promissoras, que podem contribuir 
com dividendos, ou até mesmo com a venda 
da empresa após seu crescimento. Durante a 
negociação, é normal serem feitos ajustes no 
Plano de Negócios, para que ambas as partes 
estejam confiantes da parceria.

Além de financiamento, incubadoras e 
aceleradoras, não podemos nos esquecer dos 
órgãos de apoio ao empreendedor. O maior 
exemplo no Brasil é o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), que 
atua como agente de capacitação e de promoção 
do desenvolvimento econômico do País.

RSI
Investimento inicial

Lucro mensal

RSI
1.569.500

173.120 - 127.000

1.569.500

46.120
34 meses
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Após as informações do Plano de Negócios da 
Gráfica Júlia Design, você considera o negócio 
viável? O que você acha sobre as especificações 
do produto, ou das previsões de vendas? Nunca 
há certeza em relação a um Plano de Negócios, 
entretanto, com a metodologia certa, os dados 
podem se aproximar bem da realidade.

Ana Júlia está otimista para fazer as alterações que 
considerou necessárias, para em seguida colocar o 
Plano de Negócios em ação!

Gráfica Julia Design
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Muitos empreendedores enfrentam problemas 
parecidos na construção, ou na implementação, de 
um Plano de Negócios. As situações abaixo podem 
acontecer com qualquer pessoa desatenta, e por 
isso, é sempre importante lembrar-se do que não 
fazer em momentos críticos.

Os principais problemas das 
pequenas empresas em relação 
ao Plano de Negócios

Conrado era um jovem empreendedor, e 
recentemente abriu uma gráfica. Como ele conhece 
bastante do ramo, formulou um programa inovador 
de impressão de fotos, que seria o diferencial do 
local. Ele acreditava que tudo estava bem descrito 
no Plano de Negócios elaborado previamente.

Para sua decepção, entretanto, nos dois primeiros 
meses de funcionamento, poucas pessoas 
solicitaram impressões. Mesmo tendo realizado 
todo o planejamento de forma fiel, o empresário 
não atingiu o resultado esperado para o período. 
Decidiu, então, abaixar o preço de sua gráfica, e 
focar os cartazes de promoção nesse desconto.

Nos dois meses seguintes, a procura pelo método 
de impressão novo aumentou, mas em quantidade 
insuficiente para acalmar o aflito empreendedor. 
Os preços baixos praticados sem planejamento 
deixou o capital de giro muito apertado, e em 
poucos meses a gráfica poderia ficar inadimplente.

Conrado decidiu, então, realizar modificações 
estruturais em sua academia, e para isso, 
reformulou o Plano de Negócios. Em primeiro 
lugar, ele parou de promover seu novo método de 
impressão para focar nos tradicionais serviços. O 
empresário acreditava que os clientes estavam 
mais acostumados ao antigo.

Além disso, voltou a aumentar o preço das 
impressões. Para compensar esse acréscimo, 
o empresário fez um empréstimo bancários 
a ser pago em três anos para comprar mais 
equipamentos de alta qualidade. Seu objetivo 
era atrair clientes em busca de uma boa e 
tradicional gráfica.

Após mais quatro meses de reestruturação, 
finalmente o volume de clientes atingiu um nível 
satisfatório. Para a surpresa do empreendedor, 
entretanto, eles não tinham o perfil esperado. 
A maioria das pessoas procurava o local em 

Esperar o sucesso do dia para a noite

busca do método inovador de impressão, que 
era o diferencial inicial planejado. Conrado, então, 
voltou a promover seu serviço novo.

Após essa constatação, o empresário se perguntou: 
Valeu a pena realizar toda a reestruturação? Ele 
considerou que não, pois os resultados alcançados 
refletem mais o Plano de Negócios inicial do que a 
mudança posterior.
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Carlota era dona de indústria especializada em 
sacolas de papel reciclado. Em seu Plano de 
Negócios ela estudou as formas e medidas mais 
tradicionais do mercado, para conseguir o maior 
número de clientes logo no início da operação. 
Além disso, se seu produto fosse aprovado em 
um rigoroso teste de mercado, sua empresa seria 
aceita na incubadora de sua cidade.

Ele confeccionou as sacolas com muito esmero, 
e as entregou para a incubadora realizar o teste. 
Na semana seguinte, saíram os resultados, que 
foram péssimos para a empresária. Os clientes 
não aprovaram as sacolas, pois as achavam muito 
pequenas. Além disso, não enxergavam diferença 
significativa entre os estilos de cor e design, e não 
estavam dispostos a pagar pelo produto.

Foi um balde de água fria na cabeça de Carlota. 
Ela não sabia como tinha errado, e seu Plano 
de Negócios estava com uma ótima previsão de 
vendas. Recorreu, então, a sua querida mãe Maria 
Luisa, que foi quem lhe ensinou as técnicas na 
pequena gráfica da família.

A matriarca falou que seria interessante 
acrescentar alguns elementos novos para fugir 
da concorrência. Assim, nessa conversa, as duas 
planejaram uma reformulação geral dos produtos, 
que incluía com sacolas plásticas e bolsas de 
papel reciclado.

Dias depois, em uma conversa informal com sua 
turma de amigos, um deles fez uma observação 
interessante. Existem atualmente vários tipos de 
embalagens e sacolas, e atender a todos os públicos 
seria necessário para o sucesso. Então, sugeriu 
que a amiga também oferecesse embalagens de 
papelão. Essa ideia, apesar de arbitrária, foi aceita 
e incluída no Plano de Negócios.

Na segunda tentativa de ingressas na incubadora, 
os novos produtos foram apresentados, mas nem 

Getúlio era um funcionário muito dedicado em sua 
empresa, e após muitos anos como gerente de 
produção, decidiu abrir sua própria indústria de 
embalagens. Ele montou um Plano de Negócios 
bem estruturado, pois era experiente no ramo, e 
em poucos meses, iniciou a operação.

As máquinas estavam prontas para ser usadas, 
mas a demanda do primeiro semestre foi muito 
abaixo do que a prevista no Plano de Negócios. 
Esse fracasso não estava nos planos de Getúlio, 
que se frustrou com a situação. Ele decidiu, 
então, procurar seu cunhado Leonardo, que 
era dono de uma padaria, e que pelo menos 
conhecia sobre vendas.

O parente verificou que o papel utilizado, 
apesar de mais robusto, não era do gosto 
dos clientes. Eles preferiam uma embalagem 
mais leve e flexível, apesar de menos durável. 
Mesmo desconfiado, Getúlio aceitou a mudança 
sugerida. Ele modificou seu produto, o que 
trouxe resultados pequenos em comparação à 
sua expectativa, o que só serviu para aumentar a 
desilusão do empreendedor. Ao longo dos meses, 
seu cunhado foi dando sugestões de melhoria no 
produto, mas os clientes não vinham, e as contas 
se avolumavam.

Após pouco mais de um ano de abertura, Getúlio 
decidiu se desfazer da empresa. Ele se dizia 
amargurado, pois não entendia como um Plano 
de Negócios bem feito, e um empreendedor 
com experiência na fabricação de embalagens, 
pudessem fracassar daquele jeito.

Leonardo tentou convencer seu parente do 
contrário, alegando que era preciso aprender a 
fracassar, aproveitando esses momentos para 
refletir e transformar essa ameaça em oportunidade. 
Mesmo com toda a argumentação, Getúlio estava 
irredutível. Foi então que seu cunhado decidiu 

Ouvir todo mundo, menos o cliente Não saber fracassar

chegaram a ser testados. Os avaliadores acharam 
que a descrição dos produtos estava confusa, 
sem sentido e sem nenhum diferencial valioso 
nas novas opções. Além disso, a diversificação 
foi vista como negativa, pois já existiam empresas 
assim com grande vantagem no mercado.

Foi dada a Carlota a última chance de ingressar 
na incubadora. Desesperada, ela decidiu refazer 
toda a descrição do produto, e foi então que 
lhe ocorreu uma ideia: Ela tinha ouvido algumas 
pessoas sobre seu produto – ela mesma, sua mãe 
e amigos -, entretanto, em nenhum momento a 
voz do cliente veio à tona.

Convencida de que somente ouvindo os clientes 
seu produto seria aceito, estudou detalhadamente 
o relatório da primeira pesquisa de mercado 
realizada pela incubadora, e chegou a algumas 
conclusões. Em primeiro lugar, se os clientes 
achavam as sacolas muito pequenas, a solução 
seria alterar o molde utilizado para um maior. Além 
disso, eliminou todas as suas invenções, pois não 
tinham motivos para existir.

Na última chance de conseguir ingressar, a 
empresária estava confiante, pois tinha ouvido 
os clientes, pessoas cujos desejos seriam o foco 
de atendimento da gráfica. Como previsível, o 
Plano de Negócios foi aprovado na incubadora, 
para felicidade de Carlota, que no processo de 
candidatura aprendeu uma lição.

comprar a empresa inteira, deixando o empresário 
no cargo que ocupava antigamente.

Leonardo, então, adquiriu a fábrica de 
embalagens, e reformulou o Plano de Negócios. 
Além disso, adotou mudanças no produto 
significativas, que eram testadas antes de 
receberem um montante maior de investimentos. 
Com acertos e erros, Leonardo fez finalmente 
a fábrica prosperar. Getúlio percebeu que não 
soube administrar sua frustração nos primeiros 
fracassos, uma qualidade que reconheceu em 
seu cunhado empresário.
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01. Você está preparado?

02. Como você se enxerga como empreendedor?

03. Você mesmo comandará a empresa no dia a dia? 

04. Você pretende ter férias regulares?

05. Você pretende montar outros negócios no 
futuro?

06. Quais produtos serão oferecidos?

07. Eles atendem as necessidades dos clientes?

08. Há algum sinal de aceitação do produto no 
futuro?

09. Quais os diferenciais do produto ou serviço?

10. Quem serão os clientes?

11. Qual a localização dos clientes?

12. Quais os gostos e hábitos dos clientes?

13. Quanto os clientes estão dispostos a pagar?

14. Qual o preço a ser cobrado?

15. Se você fosse cliente, pagaria o preço?

16. A estratégia é conseguir mais clientes ou mais 
faturamento? 

17. Como será seu processo de venda?

18. Qual será a abrangência da empresa?

19. Qual será a localização da empresa?

20. Quais serão os pontos de venda?

21. Como será o posicionamento no mercado?

22. Quais as forças internas?

23. Quais as oportunidades externas?

24. Quais as fraquezas internas?

25. Quais as ameaças externas?

Melhores Práticas
Elaborar um Plano de Negócios é fazer perguntas. 
O questionamento é a principal ferramenta para 
o empreendedor conhecer seu futuro negócio 
e moldá-lo para que seja bem sucedido. Dessa 
forma, a seção “Melhores Práticas” apresenta as 
cinquenta perguntas básicas a serem respondidas 
em um Plano de Negócios, ou através dele.

26. Como conseguir clientes na quantidade 
necessária?

27. Como será a divulgação da empresa?

28. Quais as ações de marketing?

29. Como será o processo de produção?

30. Qual o maquinário necessário?

31. Como será o processo de compras de matérias-
primas?

32. Como será seu quadro de funcionários?

33. Quais softwares serão necessários?

34. Sócios?

35. Qual será a estrutura legal?

36. Qual a legislação aplicável?

37. Quais os tributos incidentes?

38. É interessante patentear seu produto?

39. Qual o investimento inicial necessário?

40. Como conseguir esse dinheiro?

41. Quais os custos operacionais fixos e variáveis?

42. Qual a previsão de vendas?

43. Quando será o Ponto de Equilíbrio?

44. Quais as garantias para os primeiros meses?

45. Quando será o Retorno Sobre o Investimento?

46. O RSI é atrativo para investidores?

47. Qual a melhor forma de financiamento?

48. Aceleradora ou incubadora?

49. Esse realmente é um bom negócio?

50. A conta fecha no final?
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Questionário
Com os conceitos desta publicação, é hora 
de avaliar qual a sua situação. Esse breve 
questionário sobre um Plano de Negócios aborda 
os principais pontos deste fascículo, e deve ser 
revisitado periodicamente. Após responder as 
questões, some os pontos e verifique o resultado:

1. Seu Plano de Negócios tem boa abordagem dos 4Ps do marketing? 

a) Como conheço bem o mercado, tenho algumas ideias em mente (0 ponto).

b) Conheço meu produto, o que é suficiente (1 ponto).

c) Há uma descrição da praça e do produto. Entretanto, pouco sobre precificação (3 pontos).

d) O Plano de Negócios tem uma descrição detalhada de praça, preço, público e promoção (5 pontos).

2. Há um bom levantamento da legislação aplicável?

a) Não, pois nunca tive problemas com a justiça (0 ponto).

b) Tudo ficará ao cargo do contador contratado (1 ponto).

c) Há uma descrição dos tributos que incidem sobre o produto (3 pontos).

d) Além das leis e das normas, há uma descrição detalhada da tributação sobre o produto, e informações 
sobre patentes (5 pontos).

3. Seus clientes precisam de seu produto?

a) Acredito que não, mas vou apostar mesmo assim (0 ponto).

b) Acho que sim, pois esse tipo de produto é sempre bem aceito (1 ponto). 

c) Provavelmente sim, pois os conheço bem (3 pontos).

d) Tenho certeza que sim, pois fiz uma pesquisa de mercado confiável (5 pontos).
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4. As previsões de vendas e custos são confiáveis?

a) Não faço previsões, não confio nelas (0 ponto).

b) Fiz uma previsão geral, com base no faturamento médio do mercado (1 ponto).

c) Só tenho os custos bem explorados nas previsões (3 pontos).

d) Há uma previsão de venda de acordo com dados do setor e uma pesquisa de mercado abrangente 
(5 pontos).

5. Há um estudo aprofundado do mercado? 

a) Não, pois a concorrência não me interessa (0 ponto).

b) Conheço bem a concorrência por experiência, e não por números (1 ponto). 

c) Fiz um estudo dos principais dados da concorrência e seus produtos (3 pontos).

d) Fiz uma detalhada Análise FOFA sobre o mercado e as fraquezas e forças da empresa (5 pontos).

6. O Retorno Sobre Investimento é atrativo? 

a) Não há o cálculo do RSI no Plano de Negócios (0 ponto).

b) Fiz uma estimativa, e estou satisfeito trabalhando com ela (1 ponto).

c) Sim, pois é condizente com minha atual situação financeira (3 pontos).

d) Comparando o RSI alcançado com a média do mercado, é um período normal (5 pontos).

Após responder às questões, some os pontos obtidos e verifique 
o resultado conforme a classificação abaixo:

0 a 8 pontos

Seu Plano de Negócios é péssimo. É preciso estudar melhor pontos chave 
para que o documento seja confiável.

9 a 15 pontos

Seu Plano de Negócios tem um longo caminho de melhorias a ser percorrido. 
Mas não desista, tudo começa com o primeiro passo.

16 a 24 pontos

Seu Plano de Negócios é bom. Entretanto, há muitas possibilidades de 
melhoria e aprofundamento nos temas.

25 a 30 pontos

Parabéns! Seu Plano de Negócios está pronto para ser posto em prática.
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Fale com o Sebrae-SP!

Alencar Burti
Presidente

Bruno Caetano
Superintendente

Essa é uma publicação do Sebrae-SP para ajudar você a melhorar cada vez mais o seu negócio. Nossa 
missão é estar sempre ao lado do empreendedor. Por isso, além dessas informações, também estamos 
à sua disposição nos nossos pontos de atendimento, no 0800, no site e nas redes sociais. Sempre que 
precisar de alguma orientação, ajuda ou apoio, procure o Sebrae-SP. O Sebrae é o seu parceiro.


