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Torna mais fácil para o leitor manusear através do plano, e procurar os diferentes itens. 
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Resumo 

 
Principais pontos:  

 

- Quem sou eu /Quem somos?  

- O que a empresa produz?  

- Quais e quantos clientes?  

- Faturamento previsto no primeiro ano?  

- Lucro previsto do primeiro ano?  

- Necessidades de financiamento? 

 

Relate o que será o seu negócio! 
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Objetivos pessoais e recursos 

 
Abaixo estão alguns pontos de reflexão úteis para a sua autoavaliação:  

 

Sua rede familiar relacionamento 

Economia: 

Know-how sobre o produto/serviços: 

Meus pontos fracos em relação aos negócios: 

Minhas tarefas de trabalho no negócio: 

Perspectivas futuras para a dimensão da empresa: 

Que recursos você pode oferecer ao negócio? Quem é você para enriquecer 
o negócio com dinamismo e força?  
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Os produtos/serviços 

 
 

 

A empresa tem os seguintes produtos/linhas/serviços: 

1: 

2: 

3: 

A vitalidade de seu negócio é seu serviço ou produto, analise o serviço / 
produto a partir de diferentes ângulos 
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Diferenças nos produtos/linhas/serviços em comparação com seus 

concorrentes: 

1: 

2: 

3: 

 

Frequência de compra/vida do produto: 

1: 

2: 

3: 
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Cálculo do produto/serviço 

Preço de venda ex. Impostos sobre vendas  

- Meu preço de venda:  

- Transporte / alfandegas etc  

= Margem de contribuição: 

 

Preço do produto 

Meu preço:  

 

Preço do Mercado: 
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Nome dos fornecedores: 

 

Distribuição do produto: 

 

Concorrentes neste negócio – nome e números: 

  

Potencial para o desenvolvimento do serviço /produto:  

 

Local que a empresa irá se instalar? 
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Descrição de mercado 
 

 

 

O cliente privado típico: 

Homem/Mulher: 

Idade: 

Educação: 

Ocupação: 

Estilo de vida: 

 

Você tem que localizar os clientes potenciais. Você deve fazer isto antes de 
se tomar qualquer iniciativa de marketing.  
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O cliente empresa típico: 

Linha de negócio: 
Tamanho/pessoal: 
Idade: 
Número: 

 

Limites geográficos: 

No seu próprio país: 
Países estrangeiros: 

 

Número realístico de clientes: 

Argumentos: 
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O consumo médio por cliente, em dinheiro: 

 

Concorrentes importantes: 
1: 
2: 

 

Parâmetros competitivos importantes no mercado: 
1: 
2: 
3: 

 

Avaliação das possibilidades no mercado para o seu negócio: 

 

Ameaças que podem destruir as possibilidades: 
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Planos de vendas e marketing 
 

 

Possíveis atividades de vendas e marketing desde o inicio: 

O que deve ser feito? 

como? 

Quem? 

Quando? 

Preço? 

Meios que você precisa para as atividades de comercialização e vendas. 
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Correspondência direta:  

Internet:  

Visita a cliente:  

Venda telefónica:  

Publicidade:  

Publicações:  

Sinalização:  

Apresentação material:  

Feiras:  

Outro tipo de publicidade:  

Custos anuais para comercialização(marketing):  

Atividade de abertura de mercado:  

Preço: 
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Organização da empresa 
 

 

Quantas pessoas você irá contratar? 

Qual será o regime?  CLT? PJ? 

Peça para eles fazerem um plano de negócio 

Descreva aqui como sua empresa está trabalhando ou irá trabalhar. 
Tome em conta quanto custa organizar, equipar e gerir o negócio. 

Políticas da empresa: 
Política do preço: 
Política de disconto: 
Métodos de pagamentos: 
Garantia de serviço: 
Serviço: 
Política de pessoal: 



17 

Como elaborar um Plano de Negócio 

Desenvolvimento da empresa 
Muitas vezes, é difícil pensar em estratégias ou planejamento de longo prazo 
antes de ter iniciado o seu negócio. Mas é uma força como dono de uma 
empresa, ser capaz de prever os contornos de um maior e próspero negócio do 
que o que você começa hoje. 

Local e visual do negócio para os próximos três anos 
 
O produto ou serviço em um e em três anos será utilizado? terá demanda? 
 
Clientes potenciais para os próximos três anos  
 
Previsão financeira para os próximos três anos 
  
Outras metas para seu negócio 
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Quer ter sucesso? Dê o seu máximo! 
 

daryavanzi.com.br 
 

http://avanzitecnologia.com.br/

