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Módulo I 

Planos de Negócios 



Encontro 1 

O que é? Para que serve? Como estruturar um Plano de Negócios para 
Empreendimentos de Economia Solidária?



O que é um 
Plano de 

Negócios?

• É um documento que registra todas as
intenções para iniciar um negócio.

• É um documento que descreve, por escrito,
os objetivos de um negócio e quais passos
devem ser dados para que esses objetivos
sejam atingidos

• É estruturado antes do negócio (ideal) ou
para organizar um negócio já em curso.

• “quanto antes melhor”

• “quanto mais se demora para estruturar 
um PN mais difíceis serão as correções”



Principal 
objetivo de um  

Plano de 
Negócios?

• O plano de negócios (PN) ajuda a
avaliar a viabilidade de uma
oportunidade ou ideia de negócio. Ele
orienta tanto um novo negócio quanto
uma unidade nova de um negócio que
já existe. Por meio dele,
empreendedores conseguem identificar
a melhor estratégia de negócios para
a seu empreendimento.



O que deve ter 
num Plano de 

Negócios?

• Descrição do negócio

• Informações de mercado

• Informações sobre a capacidade produtiva e
do produto/serviço

• Análise de mercado – consumo

• Análise da competição

• Volume de investimentos

• Análise de custos

• Formação dos preços

• Projeções

• Análise de viabilidade econômica financeira



Planos do 
negócio

• Plano de mercado

• Plano Operacional

• Plano de Marketing

• Plano financeiro



Plano de Mercado 
• Informações relevantes ao mercado que se quer 

trabalhar

• 1. Produto

• 2. Clientes (hábitos de consumo, território e renda)

• 3. Diferenciais exigidos (exigências de mercado)

• 4. Enfoque (Nicho, segmento ou mercado de 
massa)

• 5. Principais Concorrentes (quem é líder?)



Plano Operacional

Como será a produção?

Quais são os 
investimentos 

necessários para a 
produção, armazenagem 

e a logística?

Quem vai produzir?

Teremos problema de 
sazonalidade?

Economia de Escala 
necessária

Relação com 
fornecedores

Será necessário 
capacitações técnicas

Quais as exigências 
técnicas para a 

produção?
Cadeia produtiva

Dimensões ambientais e 
culturais envolvidas



Plano de Marketing

Clientes 

• Seus hábitos de consumo

• Seus padrões de exigências

• Quais diferenciais exigem?

• Padrão de renda

• Localização/território

• Lonsciência do consumo responsável

Mercado

• Principais concorrentes

• Empresas lideres e seus diferenciais

• Quais mídias e como usá-las?



Plano 
Financeiro



Plano Financeiro
Investimentos necessários

Planilhas de custos (custo fixo, custo
variável e custo médio)

Volumes limites de produção
Formação dos Preços

Projeções de faturamentos-vendas
Projeções de impostos e taxas

Receitas desejadas



PLANEJAMENTO VISUAL DA PRODUÇÃO

PRINCIPAIS 
FORNECEDORES

(PARCEIROS)
PRINCIPAIS RECURSOS DE PRODUÇÃO

DESCRIÇÃO VALORES
EQUIPAMENTOS:
MÁQUINAS:
FERRAMENTAS:
RECURSOS HUMANOS:
ENERGIA:
ÁGUA:
ESPAÇO:
OUTROS:

LOGISTICA (Cadeia Logística Curta, Média ou Longa)
ARMAZENAMENTO ENTREGA

METAS 
(PRODUÇÃO)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

MÉTODO DE 
PRODUÇÃO





PLANEJAMENTO VISUAL FINANCEIRO

INVESTIMENTOS
RECEITAS

DO NEGÓCIO   DO (S) PRODUTO(S)

DESPESAS
FIXAS VARIÁVEIS

METAS (FAT.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

META POR SÓCIO





Próxima aula

•Análise da oferta e 
demanda

•Cadeias Produtivas e 
Redes de 

comercialização


