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A IMPORTÂNCIA DO PLANO DE NEGÓCIO PARA O PEQUENO 

EMPREENDEDOR VOLTADA À CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

 

1. RESUMO 

O empreendedorismo é um importante fator de produção na economia de um país. 

Em muitas situações, a atividade empreendedora necessita de crédito para iniciar, 

custear ou ampliar suas operações, porém a aprovação deste crédito em uma 

instituição financeira torna-se difícil sem as informações essenciais sobre o negócio. 

O plano de negócios demonstra a viabilidade do empreendimento para a instituição 

financeira que irá conceder o crédito, demonstrando seu grau de solvência, 

minimizando os riscos de inadimplência. Devido à falta de conhecimento dos 

gestores sobre este tema, a maioria dos empreendimentos possui um alto nível de 

mortalidade. Este trabalho abordará a importância do Plano de Negócios como 

ferramenta essencial, tanto para a obtenção de créditos perante instituições 

financeiras como para a condução das atividades empresariais. Será elaborada uma 

revisão bibliográfica sobre empreendedorismo e plano de negócios e um estudo de 

caso em uma microempresa instalada na Incubadora de Empresas de Lins/SP. 
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2. INTRODUÇÃO 

Dornelas (2016) afirma que o processo empreendedor envolve funções, 

atividades e ações associadas à criação de novas empresas, envolvendo o processo 

de criação de algo novo, de valor, requerendo a devoção, o comprometimento de 

tempo e o esforço necessário para fazer a empresa crescer. Há duas formas de 

empreendedorismo: por oportunidade e por necessidade. No primeiro caso, o 

empreendedor é um visionário, tendo a real percepção do resultado final desejado, 

preocupando-se em elaborar um planejamento prévio, tendo como meta a criação 

de riqueza, crescimento e geração de empregos. Em relação ao empreendedor por 

necessidade, o mesmo empreende por falta de alternativas de trabalho. Neste último 

caso, os negócios criados são informais, mal planejados, que levam ao rápido 

fracasso. Este fator agrava os índices de mortalidade dos negócios recém-criados.  

Através do plano de negócio, o empreendedor obtém         global     

                                                                          



                                                                      

potencialidade e viabilidade de realização (Barron, Shane, 2007 apud. Hashimoto, 

Borges, 2014). 

 

3. OBJETIVOS 

A presente pesquisa tem como escopo aprofundar nos conceitos de Plano de 

Negócios, a forma como elaborá-lo, verificar as exigências para a obtenção de 

recursos financeiros pelos Programas Proger e Desenvolve São Paulo. Será 

elaborado um Plano de Negócios para uma empresa objeto de estudo de caso, 

visando a obtenção da linha de crédito apropriado para sua ampliação. 

 

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho será utilizada a pesquisa bibliográfica 

e documental através de livros e artigos científicos e sites especializados, com 

enfoque exploratório, análise qualitativa e um estudo de caso em uma microempresa 

instalada na Incubadora de Empresas de Lins/SP. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para Souza (2017), para a obtenção de recursos deve-se apresentar 

documentos da empresa e do empresário, além da elaboração de um plano de 

negócio estruturado de acordo com o financiamento desejado e que apresenta 

possíveis resultados do empreendimento.  

De acordo com Souza (2017) enfatiza que tais definições são necessárias 

tanto para obter o crédito na instituição financeira, quanto para ter segurança de que 

os recursos serão utilizados de forma correta, pois a instituição financeira quer ter a 

certeza de que a empresa é viável e terá condições de manter-se adimplente.  

Para Dolabela (2008), por vezes, as falências ocorrem pela falta de uma 

análise bem estruturada do empreendimento e uma eficaz gestão do negócio. Neste 

sentido, o Plano de Negócios vem ao encontro das necessidades dos 

empreendedores. 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Consentino et al (2011) ressalta a importância da microempresa ter acesso às 

informações do mercado em que atua, seus stakeholders, conhecer suas 



potencialidades e limitações, para que a mesma possa criar vantagem competitiva e 

alcançar os objetivos do negócio. 

A falta de informações básicas para descrever a empresa, projeções 
financeiras mal calculadas, organização de recursos não delineada, análise 
interna e externa não desenvolvidas de forma apropriada: todos esses 
fatores podem ser decisivos para o insucesso na gestão de uma empresa 
(CORDEIRO, 2015, p. 12). 

Na concepção de Verdade (2007), o crédito possui uma importância 

fundamental para a sobrevivência e manutenção das atividades empresariais, além 

da possibilidade de aquisição de ativos, contribuindo para o desenvolvimento da 

microempresa. Neste contexto, este mesmo autor afirma: 

Para obtenção de crédito, junto as Instituições Financeiras e agentes de 
crédi       MPE’  (                         )                       
dados contábeis, documentos de constituição, plano de negócios e projetos 
de investimentos, sendo a análise de concessão de crédito realizada com 
base nos documentos e dados apresentados (VERDADE, 2007, p.7) 
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