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1. RESUMO 

 
O presente trabalho tem como proposta demonstrar a importância da criação e implementação de um 
Planejamento de Negócio para novos empreendimentos, já que é através dele que existe a 
possibilidade de alcançar os objetivos estabelecidos. Para tanto foi realizado um levantamento 
bibliográfico que oferece um entendimento e composição de um Plano de Negócio. Por fim foi 
desenvolvido um estudo de caso em uma empresa de varejo localizada na cidade de Tanabil (SP), 
onde ficou evidente a necessidade de sua elaboração, uma vez que se demanda de um considerável 
investimento quando se abre um novo negócio e com sua implementação busca-se minimizar os 
riscos apresentados. Dentre das ferramentas encontradas no mercado e que são capazes de ajudar o 
novo empreendedor a alcançar seus objetivos, recomenda-se a utilizaçãoda Analise SWOT, já que se 
trata de ferramenta  muito utilizada conjuntamente com a elaboração do Plano de Negócio, pois, trata 
de maneira mais particularizada os Ponto Fortes e Fracos, Ameaças e Oportunidades realizando uma 
comparação entre o ambiente interno e externo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O mercado vem sofrendo a cada dia mais com as crescentes mudanças 

decorrentes do processo da globalização, evidenciando a necessidades da adoção 

de novos procedimentos que visem possibilitar as novas empresas a sobreviver a 

tantas mudanças, devendo estar preparadas para eventuais ocasiões que os 

acontecimentos ocorrem fora do seu controle. 

Novas ideias surgem a todo momento em virtude de oportunidades de novos 

que vão de encontro a uma realidade crescente, a falta de perspectivas de se 

encontrar umas boas oportunidades de trabalho e crescimento profissional, gerando 

com isso, grande insatisfação dentre os colaboradoresque atuam no mercado, que 

buscam uma certa estabilidade profissional, muitos deles acabam por optar pela 

abertura de um novo empreendimento (DOLABELA, 2006). 

Para tanto torna-se necessário o desenvolvimento de um Plano de Negócio já 

que se trata de uma ferramenta que pode ser considerada como sendo fundamental 

para o sucesso do novo empreendimento, tornando-se cada vez mais importante a 

sua elaboração (DOLABELA, 2006).  

O plano de negócio nada mais é do que um planejamento do empreendimento 

que busca abordar as características do negócio com boas ideias, originalidade, 

criatividade e focado no objetivo da empresa.(CHIAVENATO, 2004). 

Embora o plano de negócios não seja uma garantia do sucesso empresarial, 

ele permite a tomada de decisões mais acertadas, já que apresenta uma descrição 

detalhada do negócio, o que possibilita melhores respostas ao processo de 



negociação e questionamento junto dos fornecedores e demais grupos interessados 

no sucesso da empresa (DORNELAS, 2005) 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente trabalho é demonstrar a necessidade da criação e 

implementação de um Plano de Negócio para as empresas, principalmente para 

aquelas que estão se iniciando no mercado sem conhecimento dos riscos que 

podem se oferecer no seu dia-a-dia. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Inicialmente para a realização do presente trabalho foi realizado uma 

pesquisa bibliográfica que segundo Marconi e Lakatos (2010) pesquisa bibliográfica 

corresponde a realização de um levantamento da  bibliografia já publicada, em forma 

de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita., apresentando como 

finalidade propiciar ao pesquisador entrar em contato direto com todo o material 

escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o cientista na análise de suas 

pesquisas ou na manipulação de suas informações. Ela pode ser considerada como 

o primeiro passo de toda a pesquisa científica. 

Trata-se o presente trabalho de uma entrevista direta junto ao proprietário da 

empresa, que segundo Roesch (1999) trata-se de uma entrevista em profundidade, 

sendo a principal técnica da pesquisa qualitativa. 

 Quanto a natureza o presente trabalho será desenvolvido através de uma 

pesquisa descritiva mediante a aplicação de uma pesquisa de campo a ser realizada 

na cidade de Tanabi, onde será descrito o atual contexto em que se encontra a 

empresa objeto de estudo. Para Vergara (2009) a pesquisa descritiva apresenta 

características de determinada população, estabelecendo correlações entre 

variáveis existentes, sem a necessidade de explicar os fenômenos que descreve.  

A coleta de dados será realizada com base em uma entrevista feita com o 

proprietário da empresa objeto de estudo, localizada no município de Tanabi que 

teve suas atividades iniciadas em março de 2017, tratando-se de um novo 

empreendimento, cuja atividade principal é o Comercio Varejista de Bebidas e 

Gêneros Alimentícios, motivo este que levou pela sua escolha, pois poderá ser 



possível verificar mediante a aplicação da entrevista se o empresário tem noções da 

importância da elaboração de um plano de negócio para as empresas quando do 

início de suas atividades. 

O processo de entrevista ocorreu através de perguntas relacionadas ao foco 

principal do trabalho, onde se questionou ao empreendedor em relação ao que levou 

a empreender um novo negócio. 

Com a fundamentação teórica constituída e a descrição da metodologia 

empregada na elaboração do presente trabalho, desenvolveu-se um estudo de caso 

onde o autor aborda através da entrevista realizada os procedimentos teóricos e sua 

aplicabilidade pelo empreendedor. 

Que na concepção de  Gil (2010, p.37) estudo de caso “é uma modalidade 

de pesquisa amplamente utilizada nas ciências biomédicas e sociais. Consiste no 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento, (...)” 

Após a análise dos dados obtidos será possível responder o objetivo 

principal do presente trabalho, tornando evidente a necessidade da elaboração e 

implementação de um plano de negócio capaz de dar sustentabilidade as atividades 

a serem desenvolvidas pela empresa durante um determinado período. 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O plano de negócio é um estudo que podeauxiliar os novos empreendedores a 

iniciarem seus negócios, já que trata de um estudo capaz de apresenta a viabilidade 

do negócio e o que ele pode proporcionar em relação ao crescimento (DORNELAS, 

2005). 

Tomando como referência Dornelas (2005, p.96) que defini “O Plano de 

Negócios é um documento usado para descrever um empreendimento e modelo de 

negócios que sustentam a empresa. Sua elaboração envolve um processo de 

aprendizado e autoconhecimento, e, ainda, permite situar-se no seu ambiente de 

negócios” 

Enquanto que Chiavenato (2006, p. 128) define o plano de negócio como:  

[...] um conjunto de dados e informações sobre o futuro empreendimento, 
que define suas principais características e condições para proporcionar 
uma análise da sua viabilidade e dos seus riscos, bem como para facilitar 
sua implantação. É uma espécie de plano de viabilização de uma ideia, um 
pequeno checklist para não deixar passar nada despercebido 



Dolabela (2006, p. 14) destaca que o plano de negócio é a ferramenta por 

excelência do empreendedor em todos os estágios. Porque indica um ponto no 

futuro que ele quer alcançar e aponta estratégias e recursos a serem utilizados, 

auxiliando assim o empreendedor definir aonde quer chegar, definindo sua missão e 

os valores que serão adotados pela empresa.  

 

O plano de negócio é a descrição, em um documento, da oportunidade de 
negócio que o candidato a empreendedor pretende desenvolver, como a 
descrição do conceito do negócio, dos atributos de valor da oferta, dos 
riscos, da forma como administrar esses riscos, do potencial do lucro e 
crescimento do negócio, da estratégia competitiva, bem como o plano de 
marketing e vendas, o plano de operação e o plano financeiro do novo 
negócio, com a projeção do fluxo de caixa e o cálculo da remuneração 
esperada, além da avaliação dos riscos e o plano para superá-lo. (DEGEN, 
2009, p. 208). 

 

Apesar de se tratar de um assunto relativamente novo quando se fala de objeto 

de estudo, já é possível encontrar uma grande variedade de livros que tratam sobre 

o assunto denominado empreendedorismo, sendo que na maioria destes livros é 

possível encontrar “receitas” para a elaboração de um plano de negócio. 

 

Não existe uma estrutura rígida e específica para se escrever um plano de 
negócios, pois cada negócio tem particularidades e semelhanças, sendo 
impossível definir um modelo padrão de plano de negócios que seja 
universal e aplicado a qualquer negócio. Uma empresa de serviços é 
diferente de uma empresa que fabrica produtos ou bens de consumo, por 
exemplo. Mas, qualquer plano de negócios deve possuir um mínimo de 
seções as quais proporcionarão um entendimento completo do negócio 
(DORNELAS, 2005, p.100). 
 

Como descrito por Salim et al (2005) a elaboração de um plano de negócio é 

construída em diversas etapas, que na concepção de Dornelas (2005) são 5 etapas, 

sendo elas: 

 - Sumário Executivo; 

 - Analise de Mercado; 

 - Plano de Marketing; 

 - Plano Operacional; e 

 - Plano Financeiro 

 

 

 



5.1. Sumário Executivo 

 

A primeira etapa de um plano de negócio seria o desenvolvimento de um 

Sumário Executivo, que segundo Felipini (2003, p. 6) “é uma síntese do plano de 

negócio e, embora seja apresentado no início do plano, é muito provável que será 

elaborado ao término dos módulos principais”. Isso porque será mais fácil selecionar 

e sintetizar os aspectos mais relevantes. O Sumário Executivo vai oferecer ao 

interessado uma ideia geral do projeto e seus aspectos mais relevantes de forma a 

despertar o interesse. 

 

5.2. Analise de Mercado 

 

 Segundo Escarlate (2010) entende-se por mercado a relação entre a oferta e 

a procura por produtos e serviços. Baseando-se na ligação existente entre os que 

oferecem produtos e serviços e aqueles que os procura, fazendo parte desse grupo 

consumidores, fornecedores e concorrentes. 

  

5.3. Plano de Marketing 

 

 Segundo Kotler e Armstrong (2008) o plano de marketing determina quais 

serão as estratégias de divulgação que a empresa utilizará com foco nos objetivos 

estratégicos propostos.  

É por meio do marketing que o empreendedor, através de planejamento, 

pretende atingir o mercado com maior eficiência e qualidade. Marketing é uma 

ciência mais ampla, e inclui tudo o que uma empresa precisa para fazer para se 

destacar no mercado e evoluir com ele, (ESCARLATE, 2010). 

 No quadro abaixo será apresentado um plano de marketing sugerido por  

Armstrong e Kotler (2008) com vistas a alcançar os benefícios desejados 

 

 

 

 

 

 



Quadro 1: Plano de Marketing 

Composição Conteúdo 
Resumo executivo Breve resumo das metas e das recomendações do plano, 

acompanhado de um sumário. 
Situação do Marketing Informa sobre o mercado e a posição da empresa nele. Trata-

setambém da análise do produto, da concorrência e da distribuição. 
Análise das ameaças e 
oportunidades 

Avalia as principais ameaças e oportunidades do mercado. 
Variáveis importantes: política, demográfica, cultural, meio 
ambiente e etc. 

Objetivos Determinação dos objetivos a serem atingidos. 
Estratégias de Marketing Determina: o posicionamento da organização no mercado, as 

estratégias e os valores do investimento em marketing. 
Programas de ação Transformar o planejamento de marketing em ação. 
Controle Avaliação das estratégias, as quais podem ser alteradas ou 

nãodependendo do feedback do planejamento. 

Fonte: Adaptado de Kotler e Armstrong (2008). 

  

De acordo com Armstrong e Kotler (2008), um plano de marketing bem 

desenvolvido pode traduzir as ações em benefícios para a empresa de forma a 

alcançar seus objetivos. 

 

5.4. Plano Operacional 

 

 De acordo com Dornelas (2005) neste módulo o empreendedor deve 

apresentar as seções que a empresa está planejando em seu sistema produtivo, ou 

no desenvolvimento da prestação de serviço, indicando o impacto que estas ações 

terão em seus parâmetros de avaliação no processo desenvolvido.  

 

5.5. Plano Financeiro 

 

 “Planejamento financeiro é um aspecto importante das atividades da empresa 

porque oferece orientação para a direção, a coordenação e o controle das 

providências tomadas pela organização para que atinja seus objetivos” (Gitman, 

2004, p. 92).  

Conforme Salim (2005, p.103) “É nele que vamos juntar todas as despesas. 

Desde aquelas que foram feitas para iniciar o negócio, constituir a sua base, até 

aquelas que estarão sendo feitas em plena fase operacional [...]”. 

 

 

 



5.6. Ferramenta Aplicada em Conjunto com o Plano de Negócio 

  

 São encontrados nos dias de hoje pelas empresas diversas ferramentas que 

podem ser utilizadas em conjunto com o plano de negócio com vistas a obter 

informações qualitativas que possam auxiliar o novo empreendimento. Dentre estas 

ferramentas encontramos a Análise SWOT, ferramenta utilizada por grande parte 

das empresas na hora de realizar a a elaboração de um plano de negócio. 

Segundo Chiavenato e Sapiro (2003), a análise da Matriz SWOT apresenta 

como  função realizar o cruzamento das oportunidades e as ameaças externas à 

organização em relação aos seus pontos fortes e fracos. Trata-se de uma 

ferramenta essencial para as organizações,  pois através dela  consegue ter uma 

visão clara e objetiva sobre quais são suas forças e fraquezas no ambiente interno e 

suas oportunidades e ameaças no ambiente externo, dessa forma com essa análise 

os gerentes conseguem elaborar estratégias para obter vantagem competitiva e 

melhor o desempenho organizacional . 

  

6. RESULTDOS 

 

Mediante a realização da entrevista foi possível obter informações que vem 

a colaborar com os objetivos estabelecidos, demonstrando assim, a real 

necessidade para tal fato. Optou-se pela realização da entrevista tendo em vista ser 

um método mais flexível para a coleta de dados em relação as outras existentes, 

bem como por propiciar um ambiente informal que favoreceria a qualidade das 

informações obtidas e até mesmo pela figura do proprietário, sendo então 

perguntado: 

- O que levou o proprietário a investir num novo negocio 

 Ao perguntar ao proprietário da empresa, foi nos oferecido como resposta 

que em virtude de estar descontente com as oportunidades de emprego e por estar 

desempregado, viu a oportunidade de se tornar dono do seu próprio negócio. 

-A ideia principal para abertura do novo empreendimento foi própria ou teve a 

participação de outras pessoas 

Segundo o entrevistado a ideia inicial para a abertura do empreendimento foi 

dele, em decorrência de estar desempregado. 



Tendo ainda, submetidoo assunto a apreciação dos seus familiares, já que 

seria necessário a realização de sacrifícios iniciais pelos investimentos que seriam 

realizados, tendo obtido de imediato o apoio de toda a família. 

- Foi realizado um estudo prévio para verificar se o novo empreendimento 

seria viável 

Não foi realizado qualquer tipo de estudo para que fosse verificado se o 

novo empreendimento poderia ser viável ou não, simplesmente se aproveitou da 

oportunidade surgida da desocupação de um imóvel bem localizado e do fato de 

estar sem trabalho para se iniciar o novo negócio. 

- Para a abertura do empreendimento foi obtido  ajuda junto a terceiros como 

SEBRAE, Associação Comercial e etc. 

A única ajuda que foi obtida pelo entrevistado não está relacionada a parte 

técnica, e sim ao apoio psicológico e profissional, além de conversas informais 

realizadas com pessoas da comunidade. 

E Segundo Kotler e Armstrong (1998), o setor varejista tem de estar atento 

ao contexto em que a empresa esta inserida, já que não existe uma  formula de 

sucesso e sim ações que devem ser desenvolvidas com vistas a alcançar os 

objetivos desejados 

- Em relação aos recursos investidos, estes seriam próprios ou teria a 

participação de terceiros (especificar os terceiros caso tenha) 

Os recursos utilizados para a abertura do empreendimento foram próprios, 

provenientes da rescisão trabalhista realizada quando da sua saída do antigo 

emprego e economias familiares. Recursos estes direcionados a compra e 

mobiliário, reforma da estrutura do local onde a empresa seria instalada e aquisição 

de itens que seriam comercializados pela empresa. 

- Como são realizados os controles financeiros pela empresa 

A empresa se utiliza somente do livro caixa para realização das entradas na 

empresa. 

Mantem também um controle dos estoques existentes dentro da empresa 

com vistas a investir o mínimo necessário na compra de mercadorias a serem 

disponibilizada a seus clientes 

As questões 5 e 6 estariam relacionados a elaboração do Plano Financeiro 

da empresa, que de acordo com  Gitmam (2004) é o responsável por direcionar a 

empresa de forma coordenada para o que deve ser realizado com vistas a atingir os 



objetivos estabelecidos, sendo considerado um aspecto muito importância para o 

sucesso das empresas, além do que ser no planejamento financeiro que se junta 

todas as despesas iniciais para a abertura do novo negócio, conforme defini Salim 

(2005).  

Sendo ainda o plano financeiro responsáveis segundo Dorneles (2005), pela 

apresentação dos indicadores que refletem as informações referentes a 

rentabilidade e viabilidade econômica do novo negócio 

- A empresa possui ou pretende elaborar um plano de negócio? Tem 

conhecimento do que seria um plano de negócio. 

 Pela própria inexperiência administrativa do proprietário que sempre atuou em 

cargos de menor expressão nas empresas em que trabalhou e por não ter contato 

com ajuda de terceiros que pudessem oferecer assessoria na constituição da 

empresas, esta não conta com m plano de negócio, no entanto com o 

desenvolvimento do presente trabalho, disponibilizado ao proprietário, este 

identificou a necessidade de elaborar um plano de negócio para a empresa, já que 

esta encontra-se em pleno crescimento, mesmo com as dificuldades encontradas na 

economia.  

 Fato este colaborado pelas afirmações realizadas por Salim et al (2005) que 

ressalta que um plano de negócio é constituído de etapas capazes de se obter 

informações essenciais ao sucesso empresarial. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que se verifica é que atualmente não adianta as empresas oferecerem 

bons produtos ou serviços, a concorrência também busca proporcionar igualmente o 

que é oferecido pelo concorrente. 

Diante disso torna-se necessário que as novas empresas se programem de 

forma a diminuir as incertezas quando da abertura de um novo negócio e como 

ponto de partida, seria imprescindível que fosse elaborado um plano de negócio 

capaz de identificar e direcionar as atividades da empresa, para atender as novas 

necessidades do mercado 

Para tanto seria interessante que a empresa buscasse utilizar ferramentas 

que se oferece a possibilidade de criar um ambiente mais propicio para a 

continuidade aos investimentos. 



Dentre dasferramentas encontradas no mercado e que são capazes de 

ajudar o novo empreendedor a alcançar seus objetivos, recomenda-se a utilização 

da Analise SWOT, já que se trata de ferramenta  muito utilizada conjuntamente com 

a elaboração do Plano de Negócio, pois, trata de maneira mais particularizada os 

Ponto Fortes e Fracos, Ameaças e Oportunidades realizando uma comparação entre 

o ambiente interno e externo 

Sendo que a elaboração de um  plano de negócio, independente que seja, 

para os novos empreendimento ou os já existentes, este, torna-se fundamental para 

aumentar a possibilidade da obtenção do sucesso empresarial. 
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