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INTRODU<;AO 

0 Business Plan e uma ferramenta indicada para avaliar a 
rentabilidade de urn investimento, seja baseado em urn produto, ou urn projeto 
em uma area da empresa, melhoria de maquinarios, para vender parte do 
neg6cio a s6cios potenciais, estabelecer aliangas com futuros parceiros, 
conseguir financiamentos e credito junto aos bancos, captar investimentos com 
capitalistas de risco e orientar os empregados e colaboradores a trabalhar em 
uma mesma diregao. A tarefa de escrever urn Business Plan nao e facil. lsso 
se voce nunca escreveu urn e nao tern a menor ideia de como comegar. 0 
objetivo deste trabalho e demonstrar como esta tarefa pode ser prazerosa, 
organizada e eficaz. 

Urn Business Plan bern elaborado mostra com clareza a quantidade 
de beneffcios que se pode trazer para uma empresa. Atraves desta ferramenta 
de gestao, a diretoria de uma empresa consegue planejar e decidir a respeito 
do futuro de sua empresa, tendo como base o seu passado, sua situagao atual 
em relagao ao mercado, aos clientes e a concorrencia. 

Com 0 Business Plan e possfvel identificar OS riscos e propor 
pianos para minimiza-los e ate mesmo evita-los; identificar seus pontos fortes e 
fracas em relagao a concorrencia e o ambiente de neg6cio em que atua; 
conhecer seu mercado e definir estrategias de marketing para seus produtos e 
servigos; analisar o desempenho financeiro do neg6cio, avaliar investimentos, 
retorno sabre o capital investido; enfim qualquer administrador tera urn 
poderoso guia que norteara todas as agoes da empresa. 
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1 PESQUISA 

0 Business Plan nao e uma ferramenta estatica, pelo contrario, e 
uma ferramenta extremamente dinamica e deve ser atualizado e utilizado 
periodicamente. Esta ferramenta e importante instrumento de comunicac;ao da 
viabilidade do neg6cio. 

1.1 PROBLEMA OU QUESTAO DE PESQUISA 

"Existe a necessidade na Controladoria de uma ferramenta nao 
estatica de acompanhamento dinamico e atualizado visando servir de 
instrumento para viabilizac;ao de urn neg6cio". 

Por esta razao, o Business Plan pode ser indicado para avaliar a 
rentabilidade de urn investimento auxiliando nos seguintes pontos; renovac;ao 
do parque fabril, vender parte do neg6cio, estabelecer novas alianc;as, 
conseguir financiamentos, captar investimentos, estabelecer analise de risco, 
alem de orientar colaboradores a trabalhar em uma mesma direc;ao. 

E valido ressaltar que o Business Plan e uma ferramenta eficiente 
somente quando oriunda de urn planejamento adequado. Ao contrario do que 
se possa imaginar, e muito comum encontrarmos Business Plans bern escritos 
que nao passam de uma figura meramente ret6rica, se mostrando 
inconsistente quando a realidade e adversa daquela descrita. 

A cultura de planejamento ainda nao esta totalmente difundida no 
Brasil, ao contrario de outros paises, como por exemplo, os Estados Unidos, 
onde o Business Plan e urn passaporte e pre-requisite basico para a abertura e 
gerenciamento do dia a dia de qualquer neg6cio, independente de seu tipo ou 
porte. 

0 Business Plan esta, cada vez mais, tornando-se a principal arma 
de gestao que urn empresario pode utilizar visando o sucesso de seu 
empreendimento. Por essa razao, e necessaria que se entenda o que significa 
escrever urn Business Plan, como proceder, o que escrever e como utiliza-lo 
para as diversas finalidades a que se prop6e. 

As sec;oes que compoem urn Business Plan geralmente sao 
padronizadas para facilitar o entendimento. Cada uma das sec;oes do Business 
Plan tern urn prop6sito especifico. Urn Business Plan para uma pequena 
empresa pode ser menor que o de uma grande organizac;ao, nao 
ultrapassando talvez dez paginas. Para se chegar ao formato final geralmente 
sao feitas muitas vers6es e revis6es do documento, ate que esteja adequado 
ao publico alvo do mesmo. 

Nao existe uma estrutura rigida e especifica para se escreve-lo, 
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porem qualquer Business Plan deve possuir um mfnimo de sec;oes as quais 
proporcionam um entendimento complete do neg6cio ou investimento. A 
seguir, encontra-se uma descric;ao sucinta de cada uma de suas sec;oes. 

1.2 OBJETIVOS (GERAIS E ESPECiFICOS) 

"Quem nao sabe aonde quer chegar corre o risco de chegar a qualquer 
Iugar ou a Iugar nenhum". 

Quando nao ha uma definic;ao clara das metas de um negoc1o, 
tanto a Iongo quanta em media e curta prazo, qualquer caminho escolhido ira 
parecer satisfat6rio. 

A principal razao para se escrever metas e objetivos e procurar 
adequar e orientar o caminho a ser seguido, a fim de que a empresa esteja 
indo a direc;ao de sua visao. 

As metas devem criar um elo indissoluvel entre as ac;oes da 
empresa e sua missao. 

A fronteira entre metas e objetivos e muito tenue, e a confusao e 
frequente, mas e facil de entender. 

Os objetivos sao os alvos que se pretende atingir, os anseios da 
empresa, ja a meta e a quantificac;ao dos objetivos, determinada sempre ao 
Iongo de um perfodo de tempo. 

Uma regra de ouro para estabelecimento de uma meta e que seja 
clara e especffica, ela nao deve ser generica, deve se definir quanta a empresa 
precisa crescer. 

A meta deve ser mensuravel, somente assim podera se reconhecer 
e avaliar o seu desempenho; precisa ser alcanc;avel, porque uma meta nao 
deve ser um sonho, deve tornar-se realidade. Muitas empresas estabelecem 
metas completamente fora do alcance e acabam desistindo delas. Uma meta 
tem que ter significado relevante, e toda meta precisa de um prazo para ser 
atingida. 
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As metas, mais do que simples desejos devem passar pelos 
seguintes testes: 

a) Sao especificas; 

b) Sao realistas; 

c) A sua abrangencia pode ser verificada? 

d) Especificam exatamente quando vao ser atingidas? 

e) lncluem alvos intermediaries especificos, necessaries ao 

atingir os objetivos, os quais tambem se pode medir? 

As metas podem ser de curta, media ou Iongo prazo. 0 periodo 
para atingir determinada meta, depende da empresa estar disposta a 
comprometer os recursos, tempo, dinheiro e pessoas, necessaries para 
alcanc;ar os resultados almejados. 

Quando estiver em duvida se uma meta vale a pena ser seguida 
no momenta, identifique os beneficios a seu favor. Depois, relacione os 
obstaculos para alcanc;a-la, busque conselho e orientac;ao para superar os 
obstaculos. 

Provavelmente, os produtos I servic;os definidos serao 
disponibilizados gradativamente. Da mesma forma, os mercados alva serao 
explorados em ordem de prioridade ao Iongo de urn periodo de penetrac;ao no 
mercado. 

Ao estabelecer as metas, e importante definir de forma realista a 
estrategia de introduc;ao dos produtos I servic;os e penetrac;ao nos mercados 
alva. Periodicamente, sera necessaria comparar os resultados obtidos com as 
metas estabelecidas. 

Quando as metas nao forem alcanc;adas ou forem superadas por 
grande margem, nao basta redefini-las. E fundamental compreender as razoes 
que levaram a essa situac;ao e, se necessaria, repensar a propria proposta de 
valor. 

Uma empresa com finalidade lucrativa, e visualizada como uma 
maquina de ganhar dinheiro, e sua meta mais simples e mais importante e 
"ganhar dinheiro". Uma empresa industrial pode ter uma meta de fabricar 
produtos de alta qualidade a urn prec;o competitive, ou oferecer melhor 
atendimento ao cliente, ou ainda obter maior participac;ao no mercado, quem 
sabe, ter a tecnologia mais avanc;ada em termos de equipamentos industriais, 
reduzir custos, ou mesmo de manter a sobrevivencia da empresa. 
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Embora todas essas metas paregam validas, a meta mais 
importante e ganhar dinheiro. Para se ganhar dinheiro a empresa conta com 
inumeras restrigoes no processo dessa atividade. Quais sao as mais 
impeditivas? Quais restrigoes que mais impactam na realizagao desse principal 
objetivo, "ganhar dinheiro". 

A essas restrigoes chamamos de "Fatores Criticos de Sucesso". 
Descobri-las de forma inequivoca e nossa proposta. Ferramentas como urn 
sistema orgamentario bern calibrado, sao de fundamental importancia a gestao, 
porem, necessitam ser complementadas com informagoes sabre os resultados 
da gestao e de seu desempenho. 

Essas informagoes subsidiam os gestores na fase de controle, 
gerando informagoes detalhadas sabre a qualidade dos eventos realizados. A 
avaliagao dos resultados da gestao exige a utilizagao de urn adequado 
conjunto de conceitos que permitam medi-los adequadamente. Vale lembrar o 
carater retro alimentador das decisoes motivando o plena reconhecimento dos 
resultados. No que diz respeito a medidas de desempenho, a utilizagao de 
metas complementa urn born sistema de gerenciamento. Traduz o prop6sito 
global da organizagao. lncentiva a cada pessoa a tamar decisoes que 
contribuam para a sua realizagao. 

Montar urn born Plano de Metas atraves da determinagao correta 
dos Fatores Criticos de Sucesso. Vale informar que esse sistema e 
especialmente desenvolvido, sob medida, para cada empresa. Estabelecer 
modelo de gestao baseado em metas factiveis, desafiadoras faceis de 
interpretar e assimilar, porem diretamente relacionadas com os fatores criticos 
de sucesso, representa urn modelo de gestao potente, capaz de produzir 
resultados imediatos em fungao de possibilitar continua mensuragao da 
realizagao dos objetivos. Esse sistema de mensuragao, e, acompanhamento 
das metas representa a garantia para mover uma organizagao de urn ponto ou 
estagio "A" para urn ponto ou estagio "B" determinado ou almejado. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

0 papel da controladoria na formagao de urn Business Plan e 
importante, par tratar-se do departamento da empresa que possui informagoes 
financeiras relevantes para a elaboragao de indicadores, e o controller sabe 
como filtrar estas informagoes de maneira ordenada e objetiva na consolidagao 
dos dados. 

Na organizagao o tratamento financeiro destes dados, em sintonia 
com a estrategia da empresa, servira de base para a elaboragao do Business 
Plan. 
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A analise do resultado baseando-se nos criterios de comparac;ao 
serve como uma tomada de decisao, seja para parte da diretoria ou para 
demonstrac;ao a acionistas ou investidores. 

Desta maneira, o Business Plan pode ser estabelecido como 
uma ferramenta para tomada de decis6es, e a justificativa para a 
utilizac;ao desta ferramenta e a sintetizac;ao dos dados de maneira clara, 
expondo o resultado projetado para os perfodos a uma analise criteriosa 
no que se refere a formac;ao do prec;o de venda, faturamento esperado, 
margens, resultado operacional, fluxo de caixa, rentabilidade do neg6cio, 
em resumo, quanta tempo levara para se obter retorno do investimento 
em questao. 

Com dados extrafdos da controladoria, e das outras areas 
envolvidas, como a tecnica, ou a comercial, bern como logfstica, e, compras, 
por exemplo, podemos propor urn modelo de Business Plan. 

Primeiro e necessaria coletar os dados do produto ou neg6cio a ser 
desenvolvido, como a definic;ao do produto pela area tecnica, ou a proposta do 
novo neg6cio pela area comercial e marketing, e, detalhando cada parte, em 
conjunto com a controladoria, sera possfvel prever resultados financeiros -
fluxo de caixa, depreciac;ao, despesas com mao-de-obra, impastos, etc. 

Ap6s a coleta de todas as informac;6es necessarias para a 
elaborac;ao do Business Plan, da-se o infcio a modelagem dos valores, Indices, 
margens com os quais os diretores ou acionistas, podem tomar decis6es com 
seguranc;a, levando em considerac;ao o crescimento esperado da empresa na 
area em que esta atua; sao pontos a serem considerados e de grande 
importancia na estrategia competitiva da empresa: 

a) Margem Operacional; 

b) Taxa de Retorno Interne; 

c) Resultado Operacional 

Podemos propor urn exemplo como modelo de Business Plan, 
buscando como base uma definic;ao tecnica de urn produto destinado a 
industria automobilfstica, onde existe uma programac;ao pre-estabelecida para 
a venda do vefculo, onde ha urn programa de infcio e final da produc;ao de urn 
determinado modelo. 

Estas informac;6es se refletem diretamente nos investimentos 
especificos que devem ser amortizados sobre o programa de montagem 
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durante os anos em que havera a venda deste modelo. 

Com o resultado operacional projetado para acompanhar a vida do 
projeto, podemos obter o retorno sabre o investimento, EBIDTA, etc. 

Com a visualizac;ao clara destas informac;oes, podemos tamar 
decisoes com relac;ao a abrangencia das propostas comercias; prec;o de venda 
minima, que ainda mantenha, as margens, e, resultados esperados. 

Deve se pensar seriamente em fazer urn Business Plan quando a 
empresa incorrer em pelo menos urn dos itens abaixo: 

a) Ao iniciar I criar urn novo neg6cio; 

b) Ao expandir o neg6cio; 

c) Ao vender ou passar urn neg6cio; 

d) Ao obter urn emprestimo; 

Vantagens do processo: 

a) Organiza ideias; 

b) Organiza a propria empresa; 

c) Facilita a comunicac;ao entre os s6cios; 

d) Compromete todas as pessoas chave; 
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e) Torna-se um instrumento de controle; 

f) Torna-se documento eficiente para a captac;ao de recursos, 

financeiros, humanos ou de parcerias; 

0 publico alvo para 0 Business Plan e destacado entre OS 

seguintes parceiros: 

a) S6cios potenciais; 

b) Parceiros; 

c) Bancos; 

d) Intermediaries; 

e) lnvestidores; 

f) Gerentes; 

g) Executives; 

h) Fornecedores; 

i) A propria empresa; 

j) Clientes potenciais; 



11 

Para um bom Business Plan deve-se ter os seguintes 
pressupostos: 

a) Nascer atraves de discuss6es internas na empresa; 

b) Haver o comprometimento dos envolvidos; 

c) Fazer o Plano Financeiro nascer do Plano de Neg6cios; 

A empresa deve possuir uma equipe de controladoria especializada 
para dotar-se de um poderoso instrumento de planejamento que e 0 

Or9amento Empresarial. 0 Or9amento Empresarial representa o indicador 
unico da empresa que a levan3 a um estado desejado. Sao tomadas as 
Necessidades Empresariais consolidadas, confrontadas com as 
disponibilidades economicas e financeiras existentes. Tem origem um 
documento, contendo a Proposta Or9amentaria para o ano seguinte. A 
proposta Or9amentaria aprovada dara origem aos Programas e Or9amentos, 
que se constituem da seguinte maneira: 

- Or9amentos Voltados para lnvestimentos; 

Or9amento detalhado por projeto, com suas respectivas 
programa96es or9amentarias. 

- Or9amentos de Opera9ao; 

Or9amento detalhado por natureza de despesa I elemento de 
custo, com suas respectivas programa96es or9amentarias. 

- Or9amentos e Pe9as Complementares; 

a) Pessoal; 

b) Estoques; 

c) Compras; 

d) Sabras ou refuges, quebras I perdas; 
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e) Capital de giro I fluxo de Caixa; 

f) Transporte; 

- lmplantagao dos Programas e Orgamentos 

A divulgagao dos programas e orgamentos aprovados e detalhados 
para o inicio das atividades de execugao e acompanhamento dos programas e 
orgamentos, ha necessidade de que todos os 6rgaos executantes envolvidos 
recebam seus orgamentos detalhados. 

- Acompanhamento da Gestao; 

De posse das analises da execugao orgamentaria dos programas 
sao apontados os desvios relevantes. 

- Revis6es Orgamentarias; 

Apontados os desvios, acontecem as reprogramag6es fisicas com 
as decorrentes transferencias orgamentarias. 

- Avaliagao da Gestao do Ano Orgamentario; 

Neste momenta sao tomadas as realizagoes empresariais no ano 
corrente, em confronto com as politicas que nortearam os pianos de Atuagao 
Empresarial que basearam a elaboragao dos programas e orgamentos. 
Tambem serao analisados os principais indicadores empresariais. 

A consolidagao dessa analise fornecera subsidios para possiveis 
desvios a serem percebidos pela gestao do ano seguinte. 0 conteudo da pega 
orgamentaria, passo a passo, constantes das etapas de Planejamento 
Estrategico, Pianos de Atuagao, Analise Organizacional e o Planejamento 
Operacional. 

Composto por todas as informag6es da empresa como seus 
produtos, e clientes, o posicionamento da empresa no mercado, inovagoes, 
objetivos estrategicos e outras questoes relevantes, o Business Plan e urn 
documento que contem todas as conquistas da empresa e os seus pianos 
futuros, objetivando a organizagao, a manutengao da qualidade e otimizagao 
dos servigos prestados. 
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Atraves deste plano de agao a Empresa e seus clientes conhecem 
melhor seu neg6cio, sabem os caminhos a serem trilhados sem perder o foco, 
ja que eles tern a oportunidade de conhecer a ferramenta que esta sendo 
desenvolvida, sua agao, a polftica aplicada, qual e o seu mercado e 
principalmente estar a parte das informag6es tecnicas e inovag6es 
mercadol6gicas. 

As fontes de capital, para empresas, nao estao sempre escondidas 
embaixo de duzias de Business Plans e propostas de financiamento. Os 
investidores geralmente contornam a falta de tempo dando uma olhada rapida 
no sumario executive para determinar se uma investigagao mais aprofundada 
vale a pena. 

0 Business Plan pode ser arrasador, maravilhoso de se ler e incluir 
graticos coloridos e projeg6es financeiras bern feitas. Ele pode parecer 
impressionante se for lido de capa a capa. Contudo, o sumario executive e, 
muitas vezes, a unica parte do plano que muitos investidores irao ler. De modo 
geral, nao devem levar mais de cinco minutos para captar a atengao do leitor, 
antes que o seu trabalho bern escrito va parar no fim da pilha. Nos piores 
casos, ele podera ser devolvido sem maiores comentarios ou simplesmente ir 
parar no lixo. 

0 formato de urn sumario executive ira variar de acordo com os 
assuntos mais importantes do neg6cio em questao, mas as seguintes seg6es 
deverao fazer parte de qualquer sumario bern escrito: 

- 0 Conceito do Neg6cio e a Oportunidade 

0 leitor deve poder identificar claramente esses fatores, que podem 
ser mais bern abordados explicando-se porque o seu neg6cio e diferente ou 
unico. ldentifique claramente as vantagens potenciais, os beneficios futuros e 
como suas pesquisas indicam que existira uma demanda firme por seus 
produtos ou servigos. Essencialmente, que caracteristicas farao do seu neg6cio 
urn sucesso? 

- Descrigao dos Produtos ou Servigos 

Descrever os produtos ou servigos em termos dos beneficios que 
eles proporcionam aos consumidores potenciais. Como eles funcionam? Qual a 
utilizagao? Onde sao vendidos e quanto custa? Seja breve. 

-0 Mercado 

Nao tente negar o fato de que voces tern concorrentes. lsso seria 
ingenuidade. Em vez disso, mostre como voce pretende aumentar o market
share por meio de suas vantagens competitivas. Esclaregam cuidadosamente 
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quais sao elas: 

a) Quais sao os seus consumidores? 

b) Qual o tamanho do me rca do para os seus produtos? 

c) Quais sao os seus concorrentes? 

d) Por que voce e melhor do que eles? 

e) Quais sao as suas proje<foes de market share? 

f) Por que voce acredita nelas? 

- Os S6cios e a Gerencia 

Neste ponto e muito importante. Descrever OS pnnclpais 
componentes da equipe e como, eles irao conduzir o neg6cio, rumo ao 
sucesso. 

Deve ficar claro que essa equipe e experiente e capaz de atingir as 
metas expostas no Business Plan, bern como trazer credibilidade ao neg6cio. 
Se houver incapacidade de expor tais caracteristicas, de por certo que o 
investidor nao prosseguira a leitura. 

- 0 Financiamento Requerido 

Quanta foi investido ate a presente data? Quanta ainda devera ser 
investido? Quais sao as proje<f5es de receita para os pr6ximos tres anos? Qual 
sera a apliCa(faO dos fundos? Qual sera 0 retorno para OS investidores? Qual e 
a estrategia de abandono do neg6cio (caso algo de errado ou fuja ao controle)? 

Finalmente, lembre-se de revisar o sumario executivo varias vezes 
e de fazer uma analise critica. Mostre-o a outras pessoas e pergunte o que elas 
acharam. Elas ficaram com vontade de ler o resto do plano? Ficaram 
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empolgadas? Conseguiram entender quais os principais aspectos do neg6cio? 
Se voce tiver que responder muitas perguntas, talvez seja melhor considerar 
incluf-las no seu sumario. 

Muitas pessoas acham que urn born texto deve ser publicado como 
foi concebido, ou seja, sem muita revisao. lsso nao e verdade e a melhor 
receita para escrever qualquer coisa, especialmente sumarios executivos para 
Business Plans, e esta: primeiro escreva, depois reescreva, reescreva, 
reescreva, reescreva ... 

Depois disso de urn tempo a si mesmo e reescreva tudo de novo. 
Competencia para levar uma empresa ou departamento a resultados de 
excelencia, realmente nao e tao facil quanta algumas pessoas pensam. E. uma 
arte como tambem uma ciencia. Enquanto o processo nao exige ter urn grau 
avan9ado em gradua9ao, seja em administra9ao, gestao ou engenharia 
industrial, estas disciplinas se relacionam, e ha varias etapas ou diretrizes que 
devem ser levadas em considera9ao, se a inten9ao e fixar-se efetivamente 
neste escopo. 

Muitos artigos e livros foram escritos em varios aspectos da arte de 
diretrizes voltadas para o sucesso de projetos, assim como tecnicas de 
administra9ao forma is, porque projetos tal ham, etc. 

Se, estao sendo planejados, enfoques nesta area diversos artigos 
devem atualizar sua biblioteca. Porem, muito freqOentemente primeiro os 
especialistas e responsaveis pela simula9ao e delineamento simplesmente 
selecionam urn pacote de "softwares" com a inten9ao de resolver urn problema. 

Neste caso, eles seriam mais uteis se ficassem fora do jogo de 
diretrizes. Estas, diretrizes, combinadas com born sensa e julgamento, 
deveriam lhes ajudar a tamar decisoes, come9ando pelo modelo de simula9ao. 
As diretrizes para iniciar com simula9ao e modelagem consistem em algumas 
eta pas. 

Este roteiro pode ser descrito em alguns capftulos; nao ha nada 
magico sabre isto. 0 que e importante e como 0 proceSSO sera ordenado, e OS 
conteudos de cada etapa que precisam sejam planejados. 

- Determinando Metas e Objetivos 

Uma vez com a compreensao do sistema a ser simulado, a proxima 
etapa e planejar o projeto de simula9ao. A determina9ao e estabelecimento de 
metas explfcitas para o projeto, exigidas para atingir os objetivos e responder 
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as perguntas chaves. Como em outras aplica96es em computador, o esfor9o 
exigido construir e validar um modele que cresce exponencialmente com as 
exigencias. 

A defini9ao dos cenanos que esta em objeto de discussao, 
condi96es excepcionais, dentre todos os fatores que podem influenciar o 
metoda planejado. Determinar exigencias de capacidade para demanda (uma 
exigencia de simula9ao tipica), entao sera necessaria aprender com dados 
hist6ricos. lsto tambem servira de base da cole9ao de dados, e podem ser 
especificados. 

Determinar, quais os criterios de avalia9ao que serao usados 
quando da analise dos resultados fornecidos exigira um grande esfor9o do 
grupo de administra<fao, que se depararao com diferentes dire96es a serem 
seguidas, certamente compreende uma tomada de decisao de significativa 
complexidade. Resumir os objetivos do projeto par escrito e revisa-los par 
complete. 

- Entendendo os Fundamentos 

Embora seja aconselhavel completar esta etapa antes de 
empreender um projeto de simula9ao especifico, muitos acham isto mais facil, 
porque geralmente estao motivados e ansiosos, pais ainda tem resultados que 
nao apareceram. Ha diversos modes de obter exito, mas a questao principal e 
o envolvimento e dissemina9ao para todo o grupo e nao apenas aos envolvidos 
diretamente, mas aqueles que depois deverao trabalhar diretamente com a 
nova estrategia em forma<faO, para que as mudan9as venham a ser absorvidas 
antes mesmo da implanta9ao. 

- Confirmando que e a Ferramenta Certa 

Uma vez completadas as etapas anteriores, o caminho natural seria 
verificar se tudo que foi executado ate este ponte faz sentido e esta dentro da 
visao de futuro tra9ado anteriormente. De um ponte de vista pratico, a 
reportagem de desempenho do sistema condiciona os, experimentos e a 
analise para chegar a solu96es ou respostas aceitaveis. 

Atributos incluem intera96es complexas, e dinamica do sistema, 
entre estes componentes, representar solu96es e elementos que interagem e 
mudam com o passar do tempo, onde comportamentos variantes sao dificeis 
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de representar em uma planilha eletronica ou outras tecnicas de solugao 
estatica. Estar seguro sabre qual tecnica ou solugao a utilizar, deve-se ate 
mesmo considerar a analise de consultores e auditores para o ajudar a 
determinar estes elementos. 

-Que Dados sao Necessaries e quais estao Disponiveis 

Ha varios tipos de dados que sao usados para estes estudos, e 
incluem informagoes baseadas em demanda, carregamento, processo, analise 
de falhas. Problemas de dados acontecem quando existem apenas amostras 
pequenas, dados sumarios, dados qualitativos, estimativas que sao apenas 
adivinhagoes, alem de dados no formato errado. Fontes de dados incluem 
observagoes diretas, podem tambem se utilizar os dados de sistemas 
semelhantes. Mas, conclusoes de tal fonte podem estar com um certo grau de 
risco. Outras fontes de dados sao estimativas de operadores, mas, estes sao 
altamente suspeitos porque sao humanos, tais estimativas, as vezes pobres, 
esquecem dos extremos e enfatizam o presente. E freqOentemente o caso que 
nenhum dado exista, levando em consideragao um sistema que esta na fase de 
desenvolvimento, ou o sistema que ainda nao existe. Outra possibilidade e 
quando dados impr6prios sao colecionados. Ha tecnicas que podem ser 
usadas quando nenhum dado existe, ou quando sao insuficientes. 

- Planejamento Financeiro 

Os pianos financeiros sao as expectativas financeiras da empresa 
que deverao ser demonstradas para os pr6ximos anos de atuagao visando a 
projegao de Iueras e as expectativas de gastos. 

Vale lembrar que os investidores estarao avaliando seu plano 
financeiro minuciosamente. Deverao ser demonstrados atraves do plano 
financeiro as fontes e usos dos recursos a serem investidos, no balango 
patrimonial, o demonstrative dos resultados do exercicio, taxas de retorno 
sabre o investimento (ROI), a dimensao de sua necessidade de investimento, 
para viabilizarem as agoes propostas pela empresa. A credibilidade de seu 
Business Plans dependera muito da fidelidade de seus dados e das 
demonstragoes financeiras de acordo com suas estimativas e premissas 
apontadas. 

Apresente seu planejamento financeiro demonstrando suas 
planilhas em quatro condigoes distintas de analise: uma analise negativa de 
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seus numeros, uma analise estavel onde voce empata receitas e despesas, 
uma analise favoravel onde voce come9a a visualizar o Iuera e uma analise 
projetando expectativas muito favoraveis de seu neg6cio. Para isso voce 
podera utilizar as formulas magicas do Excel e apenas mudar os numeros 
adaptando as condi96es citadas. 

0 investidor estara injetando capital de risco em seu 
empreendimento somente se o retorno prometido atraves de seu plano 
financeiro se tornar suficientemente alto para justificar o investimento. 

- 0 Faturamento 

0 faturamento indica as receitas obtidas menos as despesas no 
processo de transa(fao do produto e resulta no Iuera bruto. Demonstrar a 
evolu(fao do faturamento dos tres ultimos anos (ou menos para empresas 
emergentes) por linha de produto caso ja existam produtos sendo 
comercializados. Se voce pretende lan9ar produtos para comercializar ap6s a 
capta(fao de recursos devera fazer uma proje(fao do faturamento de acordo 
com suas expectativas. 

- Demonstra(fao de Resultados do Exerclcio (ORE) 

0 Demonstrative de Resultados do exerclcio apresenta os 
resultados de opera(fao de seu neg6cio, inclui as receitas, custos e Iueras ou 
prejulzos obtidos para cada ano de opera(fao. Apresentar quadro (anual) com 
as demonstra96es financeiras dos ultimos exerc1C1os. Analise das 
demonstra96es financeiras (comentarios sabre a evolu(fao apresentada). 
Apresentar quadro com as demonstra96es financeiras projetadas para o ano 
corrente e os pr6ximos anos. 

Fontes de Receita - A receita sera a multiplica(fao do volume de 
produtos ou servi(fOS vendidos pelo pre9o praticado. Custos dos produtos ou 
servi(fos - Sao os preCfoS pagos pela empresa pelos artigos que ela revendera, 
somados aos custos de empacotamento e entrega. No caso da sua empresa 
ser uma prestadora de servi(fos os custos gerais devem ser obtidos atraves dos 
custos diretos que surgem a partir do volume de vendas. 

Impastos sabre Receitas - Referem-se aos pagamentos do 
impastos, ICMS e PIS I COFINS. 
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Despesas Operacionais - Sao todas as despesas fixas decorrentes 
das operagoes da empresa devendo ser adaptados a realidade do seu neg6cio. 

Custos de Pessoal - lncluem os salario e beneficios de todos os 
funcionarios de sua empresa. (gerentes, diretores, desenvolvedores de 
conteudo, especialistas, custos com pessoas de atendimento ao cliente, 
consultores). E importante utilizar as medias salariais aplicadas de acordo com 
a media do mercado. 

lnfra-Estrutura- 0 aluguel do escrit6rio, custos com equipamentos, 
licengas de softwares, custos com hospedagem, manutengao, registro de 
domfnio, sao os custos de infra-estrutura que devem ser citados. 

- Balango Patrimonial 

0 balango patrimonial e uma representagao da situagao financeira 
da empresa em determinado memento, e demonstrado pelos ativos e as 
pendencias financeiras denominadas de passive. 

- Estimativa de lnvestimento 

As estimativas de investimento deverao cobrir os gastos iniciais de 
infra-estrutura, como os prejufzos previstos para os primeiros anos de atuagao 
da empresa. Os gastos iniciais devem considerar compra de equipamentos, 
elaboragao de recursos, como um website e desenvolvimento tecnol6gico. 

-Fontes e usos de Recursos 

Apresentar quadro com os investimentos da empresa e as fontes 
de recursos, para o ano corrente e para os pr6ximos anos, que irao possibilitar 
a realizagao das agoes propostas pela mesma. 
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-Retorno sabre o lnvestimento (ROI) 

0 retorno sabre 0 investimento e determinado a partir-da quantia 
total investida e determinada, devendo esclarecer qual sera o rendimento 
fornecido pelo seu neg6cio. E dada atraves da diferenc;a entre os investimento 
e 0 Iuera bruto. 0 tempo de payback- e 0 tempo necessaria para que OS Iueras 
de sua empresa se igualem ao capital investido. 0 Business Plan e o primeiro 
passo rumo a longa escalada que ira percorrer em busca do Iugar ao sol, onde 
s6 existe Iugar para empreendedores. Nao deixe de levar em considerac;ao a 
inovac;ao e o empreendedorismo mencionados que deverao fazer parte desta 
jornada. 

- Principais Causas de Fracasso de um Business Plan 

Nao podem deixar de serem mencionados alguns dos aspectos 
negatives que irao contribuir para a falha de projeto, como os seguintes: 

a) A mudanc;a na estrutura organizacional de sua empresa; 

b) Talvez o mercado nao esteja preparado para seu projeto; 

c) Os riscos elevados no micro ambiente e macro ambiente; 

d) A mudanc;a e superac;ao da tecnologia disponivel; 

e) As metas e objetivos sao mal estabelecidos e nao sao compreendidos pela 

equipe; 

f) Evoluc;ao nos prec;os impastos pelo mercado obrigando a reduc;ao da 

margem de Iuera; 

g) 0 setor comercial nao estar sendo gerenciado adequadamente; 

h) Nao cobrar por conteudo e servic;os prestados; 
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i) 0 cenario polftico-econ6mico e instavel; 

I) 0 nicho de mercado escolhido e muito pequeno; 

j) Nao saber como controlar o neg6cio e suas receitas; 

k) 0 planejamento da empresa foi inadequado ou mal embasado; 

I) A falta de tempo para realizar todas as atividades previstas; 

m) As estimativas financeiras sao insuficientes para arcar com todo o projeto 

ou nao foram calculadas adequadamente; 

n) Nao existe urn sistema de controle e gerenciamento das atividades de 

produgao adequado; 

o) Nao eram conhecidos os pontos chaves do neg6cio; 

p) Os clientes possuiam expectativas distintas e a aceitagao dos produtos ou 

servigos de sua empresa nao satisfaziam as reais necessidades; 

q) Falta de capacitagao tecnica e empreendedores motivados na sua equipe; 

1.4 DELIMITA<;AO DO TEMA 

0 modelo financeiro tern a finalidade de formular urn conjunto de 
projegoes abrangentes e realistas de receitas e despesas, que explicitem o 
potencial de retorno previsto ao investimento a ser realizado. 

Dessa forma, servira como o parametro mais evidente de 
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demonstrac;ao da atratividade do negoc1o, tanto para as pr6prios 
empreendedores quanta para os investidores e financiadores. 

De todas as etapas da estruturac;ao do neg6cio, esta e a mais 
operacional de todas, em que poucas escolhas serao feitas, simplesmente as 
numeros refletirao os caminhos escolhidos anteriormente. Porem, as resultados 
encontrados podem motivar uma revisao das decisoes anteriores, a fim de 
modelar o neg6cio de maneira que gere maior rentabilidade. 

Um fator muito importante para a qualidade do resultado 
encontrado esta relacionado a precisao dos dados projetados. De forma 
analoga a construc;ao de um ediffcio que necessita de uma base salida para 
sua sustentac;ao, o modelo financeiro precisa de dados confiaveis para erguer
se de forma segura. 

Em func;ao de nao possuir passado, nem muito menos hist6rico, 
torna-se mais diffcil valorar empresas nascentes. Par isso, um cuidado maior 
deve ser tornado com as estimativas, e quanta mais fundamentadas estiverem, 
mais s61ida sera a base para a construc;ao que se pretende empreender. 

No escopo das projec;oes se encontra o modelo de receitas, 
elemento especialmente importante para a decisao de investimento. A 
credibilidade dessa informac;ao nao pode ser negligenciada, porque todos os 
calculos vao derivar dessa premissa. A construc;ao de cenarios deve influenciar 
na definic;ao da expectativa de vendas futuras. 

Uma saudavel pratica reside na elaborac;ao de nao apenas uma, 
mas ao menos duas analises financeiras baseadas na pior e na melhor 
situac;ao. Essa analise de cenarios deve ser feita, vista que ha uma tendencia 
em avaliar o futuro de forma excessivamente positive daqueles que desejam 
abrir ou expandir seu proprio neg6cio. 

Uma outra boa razao, para se elaborar mais de uma analise 
financeira, consiste no mapeamento do impacto dos riscos no neg6cio. Projetar 
o comportamento dos resultados financeiros em situac;oes criticas, 6timas ou 
realisticas indica o volume de "gordura" que a empresa adquiri para sobreviver 
as intemperies. 

0 primeiro passo para lniCiar a valorac;ao do negoc1o trata dos 
investimentos iniciais para montar ou ampliar o neg6cio. E basicamente podem 
canter tres tipos de gastos: as despesas pre-operacionais, os investimentos 
fixos e o capital de giro. 

Os gastos pre-operacionais sao aqueles efetuados antes da 
empresa entrar em operac;ao, sendo geralmente os gastos com pesquisas de 
mercado, criac;ao publicitaria, registro da empresa, dentre outros. Os 
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investimentos fixos representam as aquisic;oes de maquinas e equipamentos, 
obras, autom6veis, ou seja, o montante de capital necessaria para a 
implantac;ao de toda infra-estrutura ffsica, convertida em patrimonio da 
empresa. E o capital de giro e o recurso que financiara as despesas do 
primeiro ciclo operacional do neg6cio, e somente o primeiro, pois, depois disso, 
as receitas deverao ser suficientes para cobrir as despesas decorrentes. Mas 
para isso e fundamental uma boa gestao do capital de giro, que considere as 
defasagens dos fluxos de recebimentos e pagamentos, que podem ser 
medidos pela capacidade da empresa em pagar seus compromissos no 
vencimento. 

Depois de conhecido o valor necessaria para comec;ar o neg6cio, a 
primeira questao que vern a cabec;a diz respeito ao dinheiro a ser ganho com o 
investimento. Uma empresa s6 pode realizar alguem se ela lhe render Iuera, e, 
para obter essa resposta, e necessaria projetar as receitas e todos os custos e 
despesas a serem deduzidos. 0 resultado final geralmente expresso para o 
periodo mensal, representado em forma de planilha, e denominado 
Demonstrative de Resultados (ORE). 

0 primeiro item a ser lanc;ado na ORE e a receita bruta de vendas, 
que e fruto dos prec;os das vendas estabelecidos para OS produtos, ja 
abordados nos modelos de marketing, cujos calculos devem considerar, os 
custos de produc;ao, o prec;o praticado pelos concorrentes e a percepc;ao de 
valor que o consumidor tern a respeito do produto. 

Sabre as vendas, geradores de receita, incidem impastos, e gastos 
como pagamento de comissao tambem consomem parte da receita bruta, e 
sao denominadas, deduc;oes da receita bruta. Os impastos e contribuic;oes 
incidentes nas operac;oes das empresas brasileiras consomem uma parcela 
significativa do resultado das vendas. 0 resultado desse abatimento e a receita 
liquida de vendas. Para saber as aliquotas, consulte urn contador do municipio 
em que a empresa esta localizada. 

A partir da receita liquida de vendas, sao descontados os custos 
dos produtos vendidos. 0 termo custos em contabilidade e utilizado para 
designar os gastos relativos a produc;ao, e eles sao classificados em custos 
fixos e custos variaveis. 0 conceito de custos variaveis vincula o gasto 
diretamente com a quantidade produzida, assim, se a produc;ao aumenta, 
aumenta esse tipo de custo. Encontra-se nesse grupo, dentre outros, as 
materias-primas, os fretes, os valores gastos com a mao-de-obra dos 
funcionarios que trabalham diretamente com a produc;ao, a chamada mao-de
obra direta. Alem dos salarios dos funcionarios, devem ser considerados 
nesses gastos os encargos sociais taxados sabre esses valores, que incluem a 
Previdencia Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Servic;o (FGTS), 
13° salario e ferias, rateados por 12 meses ao ano, gerando urn percentual de 
ate 85% sabre o valor total dos sa Iarios. 
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A esse desconto da-se o nome de margem de contribuic;ao, que 
representa o valor que sabra a empresa para cobrir os custos fixos, que ao 
contrario do custo variavel, independem do volume produzido. 0 custo fixo e 
geralmente gerado nas areas de infra-estrutura da empresa, como aluguel, 
contador, pr6-labore da diretoria. Sao os gastos que nao estao diretamente 
vinculados a praduc;ao e, par esse motivo, sao denominados despesas. Dentra 
desse grande universo de despesas, encontram-se tambem os gastos com 
mao-de-obra, aqui denominados indiretos par nao se destinarem diretamente a 
praduc;ao, e sabre eles continuam incidindo os 85% de encargos sociais. As 
despesas operacionais contemplam quatra tipos diferentes de origem dos 
gastos, as despesas administrativas; as despesas gerais, que incluem as 
despesas de manutenc;ao e conservac;ao; as despesas com segura; e outras 
despesas como agua, luz, telefone, se nao representarem urn custo variavel 
para o neg6cio. 

E importante considerar urn pequeno percentual para cobrir 
despesas inesperadas. 0 terceiro tipo de despesas administrativas e as 
depreciac;oes acumuladas, que reconhece a perda devida ao desgaste dos 
recursos em usa, e e func;ao da vida util do bern. 

Os resultados obtidos com a diminuic;ao das despesas operacionais 
sabre a margem de contribuic;ao sao os resultados operacionais, apurados 
antes do calculo do Impasto de Renda (IR). 

Antes do IR, deve-se, contabilizar as receitas obtidas com as 
aplicac;oes financeiras da empresa, chamadas receitas financeiras, e tambem 
as despesas com emprestimos, os juros do financiamento. A essa 
contabilizac;ao define-se o resultado antes do IR, e, se for constatado Iuera, 
sera aplicavel o Impasto de Renda para Pessoa Juridica (IRPJ). 

Depois de todos esses abatimentos, encontra-se o Luera Uquido 
Final, motivo pelo qual o empresario decide dedicar firmemente seus esforc;os 
pessoais e profissionais. 

A partir do Luera Uquido, e utilizando-se do beneficia adicional e 
legal da depreciac;ao, estabelece-se a disponibilidade liquida de recursos que 
sera utilizada para remunerar os s6cios capitalistas e reinvestir na propria 
empresa. No caso da empresa possuir emprestimos, conseguindo amortizar a 
sua divida com boa sabra, o agente financeira se interessa particularmente par 
esse indicador chamando-o de Capacidade de Pagamento para efetuar uma 
transac;ao de financiamento. 

Alem do ORE, uma outra ferramenta de fundamental importancia 
e 0 Fluxo de Caixa, adequado para OS contrales financeiros de curta prazo, que 
acompanha as entradas e saidas de recursos do caixa da empresa. 0 Fluxo de 
Caixa mostra o horizonte de curta e media prazo da disponibilidade de dinheira 
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em caixa, emitido para o perfodo desejado, e auxilia o empreendedor na 
tomada de decisoes. 

0 Fluxo de Caixa descontado deve ser elaborado, no caso do 
investimento de risco. Esse fluxo descontado deve trazer para o valor presente, 
periodo a periodo, o valor futuro esperado a ser recebido. Oiferentemente do 
ORE, o Fluxo de Caixa considera o valor do lnvestimento necessaria, bern 
como considera tambem o saldo do caixa na abertura do periodo que sera 
analisado. Logo ap6s, lanc;a todas as entradas no caixa da empresa, conforme 
a seguir: 

As Receitas de Vendas - o total das vendas recebidas tanto a prazo 
quanta a vista no periodo. 

As Receitas Financeiras - valores obtidos com as aplicac;oes 
financeiras; Emprestimos, valor tornado de terceiros para financiar o neg6cio. 

Outras Receitas - quaisquer entradas de dinheiro que nao sejam as 
anteriores. 

Oepois das entradas, consideram-se as saidas do caixa todas as 
despesas e custos usados no ORE, inclusive os impastos e tributes aplicados, 
sendo possivel encontrar o saldo que sobrou no periodo. A partir do saldo, a 
empresa deve fazer uma reserva de capital para novas investimentos e 
adicionar o valor destacado para a depreciac;ao, uma vez que e urn capital que 
o empresario podera lanc;ar mao para repor o equipamento consumido pelo 
usa. Com essas ultimas operac;oes, aparece a disponibilidade do caixa no final 
do periodo. 

0 Fluxo de Caixa e muito parecido com o ORE, mas algumas 
distinc;oes sao importantes. No Iugar de despesas e receitas, o fluxo de caixa 
reflete o dinheiro que efetivamente entrou e saiu da empresa, e, como 
resultado, enquanto o ORE mostra o Iuera no periodo, ele apresenta o saldo 
liquido do Caixa. No inicio da vida de urn neg6cio, o saldo do Caixa sera mais 
importante que a lucratividade, porque ele retrata mais diretamente a 
viabilidade da empresa. 

A partir do fluxo de caixa e possivel medir o tempo necessaria para 
recuperar o investimento (payback), ou seja, a partir de uma projec;ao de saldos 
do caixa, encontra-se o tempo que o empreendedor necessita para recuperar o 
dinheiro investido no neg6cio. 0 indicador e muito utilizado devido a 
simplicidade de compreensao do seu significado e facilidade de calculo. Parser 
percebido como uma medida de risco, e usado com freqOencia como criteria de 
tomada de decisao, porque se entende que quanta maier o tempo de espera, 
maier o risco de perda, associado a diversas instabilidades imprevisiveis. 

Alem do payback, outros dais indicadores derivam do fluxo de 
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caixa, a Taxa lnterna de Retorno (TIR) e o Valor Presente Uquido (VPL). 0 
VPL e uma opera<;ao financeira que, a partir de urn valor futuro e uma taxa de 
desconto esperada para o neg6cio, calcula o montante atual para o dado valor. 
E urn importante indicador usado para valorar o neg6cio, representando o 
resultado futuro no tempo presente. Caso o resultado seja positive, significa 
que o neg6cio proporciona urn retorno acima das expectativas. Caso seja 
negative, o resultado foi menor que o esperado. 

A TIRe o indicador mais utilizado para escolha entre investimentos, 
pais apresenta a taxa que iguala o VPL ao investimento inicial do prajeto, ou 
seja, representa a taxa de retorno que e usada para calcular o VPL daria urn 
resultado igual a zero. 0 criteria de decisao usado considera que se a taxa de 
retorno encontrada for maior que a taxa de desconto utilizada, o empreendedor 
deve aceitar o investimento. Se for menor, deve declinar. 

Outros indicadores economico-financeiros tern grande valor para a 
avalia<;ao da viabilidade do neg6cio. Urn deles ja esta representado no ORE, as 
margens de contribui<;ao, e seu significado representam urn importante 
indicador do comportamento do Iuera com os custos variaveis, que precisam 
ser suficientes para absorver os custos fixos e ainda permitir Iuera. Uma 
margem de contribui<;ao alta e especialmente interessante, pais a medida que 
as vendas aumentarem, o Iuera praporcionalmente ao final do periodo sera 
maior, ja que os custos fixos se manterao constantes. 

0 Ponto de Equilibria, ou "Break Even Point", corresponde ao nivel 
de vendas, ou faturamento, que permite cobrir exatamente os seus custos, 
para equilibrar as despesas e as receitas. A defini<;ao do ponto de equilibria e 
urn marco importante no neg6cio, pais, acima dele, a empresa tera Iuera; acima 
do prejuizo. 

Outro indicador interessante para o investidor e a rentabilidade do 
prajeto, ou seja, a remunera<;ao do capital investido, que, junto da taxa de 
retorno do investimento, deve ser superior a uma outra aplica<;ao. Sem duvida, 
outras fatores sao analisados para a tomada de decisao, mas ao menos esses 
estao incluidos na analise. 

lndicadores nao menos importantes sao os indices de liquidez, que 
medem a capacidade da empresa em pagar suas dividas de curta prazo; os 
indices de eficiencia operacional, que medem a velocidade em que os 
estoques e as contas a receber giram; e os indices de endividamento, que 
mostram claramente como a empresa esta capitalizada, ou alavancada 
financeiramente com recurso de terceiras. 

0 modelo financeira e urn valioso instrumento para a negocia<;ao 
com investidores ou financiadores, porque representa as expectativas para o 
neg6cio. Somente atraves dele, e possivel compravar a viabilidade de uma 
grande ideia. 
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Certamente, o pior momenta para se buscar capital e quando a 
empresa precisa dele desesperadamente, pois as condig6es de negociagao 
tenderao a enfraquecer o tomador, que, ansioso por fechar a transagao, pode 
precipitar-se e tamar uma decisao infeliz para o Iongo prazo. 

Considerag6es: 

a) Volume de produgao anual 

b) Gusto materia padrao por veiculo 

c) Tempo de manufatura padrao por veiculo 

d) MOD 

Geragao da Margem variavel 

e) MOl 

f) Estrutura da empresa 

g) lnvestimentos necessaries (depreciagao contabil) 

h) Despesas como funcionamento 

Margem Bruta 

i) Despesas Administrativas 

j) Despesas de vendas 

Margem operacional 



2 REVISAO DA LITERATURA OU REFERENCIAL TEORICO 

Representando o perfodo necessaria para a recupera(fao dos 
fundos comprometidos, urn dos principais pontos a serem analisados pelo 
controller devera ser o payback. 0 payback sera calculado sabre o fluxo de 
caixa lfquido sem levar em considera(fao os descontos, mas devendo levar 
em considera9ao os custos financeiros envolvidos (interest expenses), com 
base em uma remunera(faO do capital, ou custos de autofinanciamento. 

-A Taxa interna de retorno (TIR) 

A TIR de urn projeto medea taxa de retorno ligada ao programa, 
baseado no fluxo de caixa. Esta taxa e a soma do caixa bruto descontado, 
gerado por cada ano do investimento, levando em considera(fao que o valor 
presente igual a zero. 

-As Contas e o Comprometimento do Capital 

Representam o custo de bens ou servi9os adquiridos por 
uma empresa, os quais podem estar escriturados, mas ainda nao 
foram pagos. Representam uma parte do passivo. Todas as defini(f6es 
de contas em urn Business Plan precisam estar baseadas em regras e 
defini96es aplicadas no fechamento mensal (reporting). 

- Condi96es Econ6micas e lndustriais 

Os valores industriais, como a lista de materiais, nfveis de 
scrap, tempo de ciclo, dentre outros, devem estar inclusos nos calculos e 
devem refletir o know-how da empresa. lsto nao deve excluir ganhos de 
produtividade durante a vida do projeto. 

- 0 Foco do Business Plan 

0 Business Plan deve ser apresentado em uma versao 
consolidada, incluindo margens dos componentes comprados dentro das 
pr6prias unidades de neg6cio do grupo, exceto quando o componente tiver 
concorrente, onde se deve levar em considera(fao o pre9o de mercado. A 
tecnica fabril que resulta na cria9ao de grande volume e redu<fao de custos 
unitarios, principalmente a padroniza(fao e possibilidade de intercambio de 
pe<fas. 

- Balan9o de Produ<fao em Massa 

lsto vai refletir o fndice de dependencia e evolu<fao na produ<fao 

seriada. 
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• lndice de pre9os de venda, de acordo com aumentos e 

redu96es de pre9o em vigencia com os clientes. 

• Urn indice de custos, que vai refletir ao aumento dos 

custos, tais como infla<fao, taxas de cambia, e politica de 

salarios da empresa. 

• Indices de produtividade, os quais sao resultados de 

melhoramentos realizados atraves de produtividade 

industrial e em compras. 

As varia96es devem ser expressas como urn indice base 100, o 
qual correspondera aos pre9os de venda e condi96es de custo no inicio da 
produ9ao. Comevando pelo indice de venda base 100, teremos os 
elementos restantes em rela9ao a este. Cada urn deve ter o seu percentual 
relacionado como seu peso na estrutura de custo. 

• % componentes comprados = (materia + subcontrata9ao) 

I custo total. 

• % salarios = (mao de obra direta e indireta) I custo total. 

• % outras despesas = (outras despesas) I custo total. 

0 custo total e a soma da materia, subcontrata96es, mao de 
obra direta, mao de obra indireta, materiais de consumo, transporte sabre as 
vendas. 0 objetivo de obter estes indicadores e verificar se a oferta esta 
positiva, ou ao menos urn empate, zerando o resultado do primeiro ano. 
Caso contrario, se o resultado for negativo, algumas explica96es serao 
necessarias. 

- 0 Gusto do Projeto (lnvestimentos, Ferramentais, Estudos, e Prot6tipos). 

Para chegar ao detalhes de pagamentos nao recorrentes 
relacionados ao projeto, uma distin9ao deve ser feita dentro do custo bruto 
total, como a participa9ao do cliente, e o custo total remanescente para a 
empresa. Qualquer outra compra realizada, como equipamentos de segunda 
mao, mesmo realizada entre unidades de negocio do proprio grupo devem 
ser incluidas e seus montantes claramente identificados. 

0 investimento deve ser apresentado com seu valor de 
aquisi9ao, como se ele tivesse sido adquirido novo. No caso do investimento 
estar com uma capacidade maior que aquela necessaria a produ<fao, 
devemos contar urn debito remanescente ao final do projeto, se esta 
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capacidade ociosa nao for utilizada par algum outro projeto. 

No caso de investimentos comuns, por exemplo, de maquinas 
que sao comuns a varios projetos, portanto, nao sao dedicados, devemos 
realizar a divisao destes custos par projetos, par meio de urn rateio, podendo 
ser como criteria o tempo de utiliza(fao para cada tipo de pe<fa. 

- Conta de Iueras e perdas 

0 pre9o de venda do produto usado no Business Plan deve ser 
representado, com o pre9o ofertado ao cliente. Ao mesmo tempo em que os 
volumes de produ<fao fornecidos pelo mesmo sao utilizados para a TIR, 
devem sofrer uma crftica, geralmente comparando com urn produto do 
mesmo segmento de mercado. Uma varia9ao ao redor de -10% a -20% 
deve ser realizada para efeito de resultado em rela9ao aos custos fixos. 

Com rela9ao aos custos da fabrica alocada para o projeto, deve
se partir de uma planta media, no caso de urn grupo com mais de uma 
unidade de neg6cio, levando em considera9ao se o grupo tern fabricas ja 
amortizadas ou com custos reduzidos, esta e uma regra que deve partir de 
cada diretoria, e podem ser separadas em duas: 

Custos relacionados ao projeto: todas as despesas que sao 
diretamente atribufdas ao programa que especificam. 

Custos alocados ao projeto: devem representar a parcela das 
despesas gerais ja existentes da fabrica que deverao ser compartilhadas 
pelo programa. 

Urn metoda especffico deve ser utilizado para estas 
distribui96es, como alocar direcionadores de custo apropriados, como folha 
de pagamento do pessoal envolvido, custos das maquinas e sua respectiva 
manuten9ao, area utilizada par projeto, vendas para despesas comerciais. 

Nenhuma despesa em pianos sociais deve ser considerada no 
final do programa. 

- Deprecia9ao 

Assim como os custos de fabrica, a deprecia9ao deve ser 
separada da seguinte maneira: 

Deprecia9ao especffica 
A deprecia9ao especffica sabre os bens que sao especfficos ao 

projeto, que pode ser calculada com base no valor de compra mostrado no 
Business Plan, e sabre a base de classifica(fao de vida contavel. 0 
investimento nao deve ser utilizado novamente sea sua dura9ao contabil for 
inferior a dura9ao do projeto, e no ultimo ana de dura9ao do Business Plan, 
o bern deve possuir o seu valor residual total mente depreciado. 
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Deprecia<;:ao dos bens existentes 
A deprecia<;:ao dos bens existentes esta relacionada com as 

meios de produ<;:ao usados no processo de manufatura que nao sao 
considerados especificos ao projeto, ou bens ja existentes, como par 
exemplo, as constru<;:6es. Deve ser calculado com base em uma taxa de 
utiliza<;:ao do bern em questao pelo numero de horas de usa, ou outro meio 
adequado alocado a sua capacidade produtiva. 

- Demonstra<;:ao do Fluxo de caixa 

A demonstra<;:ao do fluxo de caixa deve ser baseada sabre a 
base total de custos (incluindo todos os custos preexistentes alocados ao 
projeto mais o incremento de custos gerados pelo programa). 

Desta maneira sera possivel urn calculo de payback mais 
proximo da realidade. 0 calculo deve se basear a partir do mes em que 
ocorrer o primeiro desembolso de caixa, ate o mes em que o caixa 
operacional seja equivalente a zero. 

0 calculo do TIR deve ser estimado sabre o fluxo de caixa 
operacional para o periodo desde o primeiro ana, adicionando aos anos 
seguintes, par urn periodo minima de cinco anos, a contar pela data de inicio 
de produ<;:ao. 

0 final deste periodo e utilizado para o calculo do TIR, levando 
em considera<;:ao os resultados antes de taxas e despesas financeiras. 

Tambem a verifica<;:ao da recupera<;:ao do capital de giro deve 
ser realizada. Como resultado global do projeto, a varia<;:ao na necessidade 
do capital de giro deve ser equivalente a zero. Alem disso, a recupera<;:ao do 
valor de mercado dos bens deve ser incluida nos calculos. Se o valor de 
mercado do bern for considerado menor que o valor contabil, urn comentario 
adicional deve acompanhar todas as considera<;:6es e resultados. 
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3 METODO 

A seguir, a proposta de um modelo, seguindo premissas da 
industria automobilistica, no que se refere a investimentos, estruturagao de 
produto, produgao, perlmetro do cliente, dentre outras caracterlsticas. 

0 seguinte t6pico tern como objetivo propor um modelo de 
Business Plan no qual a controladoria reuna todos os dados relacionados 
com a produgao do conjunto de pegas, que sejam relevantes para serem 
levados em consideragao e com seus gastos inerentes ao processo. 

- A Proposta da Montadora 
0 pedido oficial de elaboragao de uma proposta comercial 

geralmente parte da montadora, quando a fase inicial de cotagao do projeto 
tern inlcio. Esta fase pode canter diversas etapas, ja que e comum uma 
mudanga do projeto inicial do velculo, por diversas razoes, como uma 
localizagao de determinados componentes, um modelo especlfico para o 
mercado nacional, um modelo voltado para exportagao, onde atualmente, as 
estrategias das montadoras em nosso pals veem se diversificando neste 
aspecto. 

Os principais fornecedores sao contatados, e sendo 
diferenciados por famflias de produtos, que sao OS business destas 
empresas. 

0 modelo a ser mostrado aqui e de um velculo que foi cotado 
para ser montado em nosso pals, mas pela baixa venda inicial do modelo 
importado e segundo algumas pesquisas de mercado, ficou apenas nos 
pianos iniciais da montadora. A definigao de produto ja estava pronta, pais o 
velculo ja estava em produgao na Europa. 0 que nao exigia 
desenvolvimento de produto para a cotagao em questao. 

As principais caracterlsticas sao passadas por uma sondagem 
de mercado, no que se refere a volumes de produgao do velculo, ate o final 
da sua vida. 
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PREVISAO DE PRODU<;AO - VEICULO X76 

A nos 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL 

Qtd 0.000 0.000 5.000 0.000 5.000 20.000 

Pedido de cota<;ao para as laterais traseiras. 

Material: Noryl PE I PP 

- 0 Estudo de engenharia 

Com base no produto a cota<;ao tern inicio, sendo diretamente 
proporcional a urn custo padrao determinado pela engenharia de processes, 
que juntamente com os recursos necessaries voltados a produ<;ao. Para 
efeito de ilustra<;ao, sao mostrados abaixo o tipo de parte I pe<;a e 
posicionamento no veiculo. 
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Um Fluxograma de produgao serve de orientagao para 
custeamento do produto e do processo. 

- Custos Diretos 

lnjeyao 200T lnje{ao 1200 T 
Noryl PEIPP Noryl PEIPP 
Porta Mapas Paine! Traseiro 

0,08 Kg 0,45 Kg 
Cicio 40 s Cicio 45s 

l 

Montag em 
Manual 

Porta Mapas + 

P ainel Tr aseiro 
Cicio 20 s 

l 

Embalagem 

e Entrega 

Sendo o produto e processo determinado pela engenharia: 
Para o produto: 

• Materia: 0,53 Kg Noryl PE I PP 

• MOD: 145 segundos (tempo padrao) 

Podendo ser classificados como despesas diretas 

Para o processo: 
lnjetora 1.200 T 
lnjetora 200 T 
Bancada de Montagem 

Ferramentais especificos: 
Molde lnjegao Painel Direito 
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Molde lnje9ao Painel Esquerdo 
Molde lnje9ao Porta Mapas (Direito + Esquerdo) 

-Custos lndiretos 
Com rela9ao a estrutura da mao de obra indireta da fabrica a ser 

utilizada, alem das informa96es do pessoal envolvido indiretamente, como 
logistica, produ<fao, manuten(fao, metodos, qualidade, e as servi9os 
administrativos, que geralmente permanecem fixos, como financeiro, 
compras, comercial e recursos humanos, deve-se partir da evolu<fao destes 
custos ao minima durante o ultimo ana. Com base no hist6rico destes custos 
fixos, devemos levar em considera9ao a infla9ao futura que devera incidir no 
fluxo de caixa projetado do Business Plan, pais o planejamento e inicio de 
produ9ao do veiculo geralmente ficam em dais anos na melhor das 
hip6teses, enquanto que a proposta comercial deve ser fechada entre cliente 
e fornecedor muito antes. 

- Despesas Gerais de Funcionamento 
Tambem conhecidas como general expenses, existem os 

custos de funcionamento geral da planta, como consumo de energia, 
limpeza, vigilancia, manuten9ao geral dos predios e escrit6rios, que devem 
entrar tambem com um hist6rico clara do que vern acontecendo nos ultimos 
registros contabeis, tendo uma orienta9ao se estes estao tendo sendo 
dissolvidos com a entrada de novas projetos, ou estao progredindo de 
maneira que represente um aumento geral dos gastos em rela9ao ao 
faturamento. 

- Deprecia(fao 
Os custos de deprecia9ao sao relativamente simples e sao 

diretamente ligados ao montante de investimento imobilizado na planta, para 
a deprecia9ao dos bens comuns, enquanto que o calculo da deprecia9ao 
especifica fica em fun9ao dos imobilizados especificos para a produ<fao 
deste projeto, e deve ser depreciado no tempo de vida do veiculo proposto 
pela montadora. 

E muito comum o cliente pedir uma redu9ao dos custos ao final 
deste periodo como intuito de dar uma redu9ao no pre9o final do autom6vel, 
o que pode ser constatado em veiculos que estao no mercado ha um tempo 
consideravel, como o Fiat Uno, para citar um exemplo. 

Com estas bases de custos baseada nos registros contabeis, a 
margem bruta pode ser prevista sem maiores problemas, e com um razoavel 
nivel de confiabilidade. 

- Custos de Desenvolvimento 
A prepara9ao para a produ9ao exige estudos tecnicos, 

financeiros e comerciais, tanto par parte do fornecedor, como da montadora, 
seguindo um exemplo do conceito de qualidade para a defini9ao tecnica e 
econ6mica de um projeto, considerando datas precisas de acordo com o 
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cronograma de langamento do vefculo pela montadora, a agoes tomadas em 
conjunto ficam ilustradas no grafico a seguir. 

PRODUCT QUALITY PlANNING TIMMING CHART 

Co•ce:ito iaici:;al 
I :;apro'l':;.sSo 

I PLANEJAMENTO 

Aprot:;asSo do 
progn•:;a ProtOtipo Piloto 

~ 

I PROJETO E DESENYOL YIMENTO DE PRODUTO 1J 
I PROJETO E DESENYOL YIMENTO DE PROCESSO 1) 

I y ALIDA~AO DE PRODUTO E PROCESSO 

I fEEDBACK E A~AO CORRETIYA 

I I I I 

I 

1) 

PRODU~AO 1J 

u 
I 

Devemos lembrar, que o acompanhamento financeiro de urn 
projeto comega ainda na primeira definigao tecnica, com o desenvolvimento 
do projeto, os acompanhamentos dos custos devem ser controlados para 
que nao excedam os orgamentos iniciais, evitando que os investimentos 
globais ultrapassem limites que venham a colocar o retorno do sobre o 
capital em risco, prejudicando o acionista ou o investidor. 

0 Business Plan, deve levar em consideragao todas as fases de 
implementagao, pois sempre que houver urn grupo trabalhando sobre este 
projeto, o controller devera representar este gasto dentro resultado. 

Citado anteriormente, o produto e processo na vida serie tern urn 
conceito relativamente simples comparado aos custos de desenvolvimento, 
pois aqui estamos tratando de instalagoes, trabalhos de engenharia, custos 
de projeto, reconsideragoes que surgem ao consultar normas e a legislagao 
dos locais este produto sera vendido. 

0 gasto com este desenvolvimento deve ser levado em 
consideragao no capital total necessaria para a execugao do projeto, mas 
urn lembrete importante, isto geralmente nao pode ser imobilizado, portanto 
e urn gasto pontual na fase conceitual que antecipa a fase de produgao. 

Estes gastos devem ser previstos e listados primeiramente pelas 
necessidades da equipe de engenharia. Com base nesta lista, a cotagao 
inicial deve ser confiavel e realizada de prefer€mcia por pessoas com 
experi€mcia. 
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0 controller deve ainda fazer um paralelo com os projetos ja 
existentes, para ver se existem recursos listados que sejam vinculados a 
moedas mais fortes que o real, pois neste caso, a linha deste investimento 
deve tambem estar vinculado com esta variavel, nao causando surpresas 
entre o momenta do pedido, e o momenta do desembolso para o 
pagamento. 

Toda a linha orgada no Business Plan deve servir de base para o 
controle orgamentario, e o acompanhamento dos gastos deve ser realizado 
mensalmente, e passado ao chefe ou piloto de projeto. 

Este controle orgamentario deve registrar os pedidos de compra, 
e tambem o registro da nota fiscal vinculada a compra. Assim a verificagao 
entre o orgado e realizado sera adequado. 

- Resultado 
A formulagao recomenda nestas etapas compoem elementos 

importantes para se apontar o resultado ao Iongo da vida do projeto, e serve 
par verificar se o prego de venda a ser proposto remunera o capital nos 
Indices mfnimos que sejam superiores as aplicagoes existentes no mercado 
financeiro. Com base no fluxo de caixa projetado (resultado operacional sem 
levar em consideragao os custos de depreciagao) se pod em calcular 
indicadores importantes para a tomada de decisao, como TIR, EBIDTA, ROI, 
ROICE. Como este modelo pode ser montado de forma parametrizada, e 
muito born para a realizagao de simulagoes, como por exemplo, redugao dos 
volumes de produgao, fator que em nosso pals acontece com freqOencia. A 
simulagao pode envolver todas as caracterfsticas de construgao do Business 
Plan, como variagao da taxa cambial, estreitamento das margens devido a 
uma produtividade no prego de venda, ou a redugao dos custos baseados na 
produtividade de produto e de processo. 



CRONOGRAMA 

"0 Contabilista tornou-se um profissional extremamente valorizado 
e, portanto mais responsavel- ja que em suas maos esta o destino 
da empresa, tanto contabil, como fiscal e financeiro. Uma falha 
etica podera causar a falencia da Instituir;;ao e com isso um grave 
problema social: 0 desemprego (do Contador)". 
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