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RESUMO

o objetivo geral desse trabalho é mensurar a importância de se possuir o Plano de Negócios,

identificar os resultados positivos das empresas que possuem a ferramenta e as falhas que

poderiam ser evitadas com a sua utilização. Para se alcançar o objetivo proposto pelo trabalho

foi realizada uma pesquisa exploratória, bibliográfica, descritiva e qualitativa através de

questionários com perguntas abertas e fechadas. A fundamentação teórica conceitua

microempresa, comércio, planejamento, plano de negócio e características da cidade de

Resende - RJ. O resultado obtido evidencia que o Plano de Negócios é importante para

nortear as decisões através do planejamento.

Palavras-chave: plano de negócios, planejamento, microempresas.



ABSTRACT

The overall goal ofthis work is to measure the importance ofhaving a business plan, identify

the positive results of the companies that have the tool and failures could be avoided with its

use. To achieve the proposed objective for the work was performed an exploratory research,

bibliographic, descriptive and qualitative through questionnaires with open and closed

questions. The theoretical conceptualization microenterprise, business planning, business plan

and features the city ofResende - RJ. The result shows that the business plan is important for

guiding decisions through planning.

Keywords: business plan, planning, microenterprises.
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1. INTRODUÇÃO

Um dos maiores dilemas de um empreendedor contemporâneo de uma microempresa,

como será abordado nesse estudo, é saber se a sua ideia de um novo negócio poderá obter o

sucesso desejado. Para isso, existe uma ferramenta de apoio que é utilizada para planejar e

colocar em prática essas ideias. Essa ferramenta pode ser utilizada por qualquer pessoa que

possua o desejo de iniciar um novo negócio. Pode também ser utilizada por aqueles que

queiram reformular ou implantar uma inovação em algum negócio já existente. Essa

ferramenta de apoio aos empreendedores é denominada: Plano de Negócio.

De acordo com Ipgn (2003) apud Araujo (2004, p. 223), 'é um documento que

especifica todos os principais fatores necessários à criação de um empreendimento', ou seja, o

Plano de Negócio é um documento que permite aos empreendedores descreverem e obterem

informações detalhadas de cada parte de um todo em que consiste a empresa. Pode ser

utilizado por aqueles que desejam iniciar atividade e assim, tomar conhecimento de todos os

fatores ligados à organização, Longenecker, Moore, Pettye Palich (2007, p. 103) relatam que
,

'E o plano de jogo do empreendedor a dar os passos iniciais do empreendimento'. Fatores

internos e externos que influenciam no curso das atividades de sua empresa sejam de forma

direta ou indireta, conhecendo seus pontos fortes e fracos. Deixa claros os objetivos da

empresa que deseja atuar no mercado e as atividades que deve cumprir. Com isso, 'reconhecer

os fatores que determinarão se o empreendimento será ou não bem-sucedido' Longenecker,

Moore, Petty e Palich (2007, p. 103). Com tudo isso, o Plano de Negócios: '(I) auxilia a

determinar a viabilidade da empresa; (2) guia o empreendedor no planejamento da

organização; e (3) auxilia o obter financiamento' Bateman (2006, p. 237).

De acordo com pesquisa realizada pelo SEBRAE com referência as empresas

brasileiras constituídas em 2006, a taxa de sobrevivência das empresas com até 2 anos de

atividade foi de 73,1%[ ...]. Por complemento, a taxa de mortalidade das novas empresas foi

de 26,9% as quais iniciam suas atividades e passam a atuar no mercado brasileiro e fecham

rapidamente por não terem e possuírem um planejamento. Encerram suas atividades por

serem imaturas e não terem o conhecimento básico necessário para a gestão de suas empresas

e se manterem no mercado. Não estabelecem um caminho que devem seguir para chegarem

onde querem e para conduzir seus negócios com o ambiente dinâmico o qual a empresa está

inserida. (SEBRAE, 2011, p.14)

Esse mesmo estudo do SEBRAE também descreve que entre as inúmeras empresas

que iniciam suas atividades todos os anos 99% são micro e pequenas empresas, que são
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responsáveis por mais da metade das carteiras assinadas no setor privado na economia

brasileira. Rocha (2008) afirma que essa grande porcentagem de micro e pequenas empresas

são devido ao fato de haver 'baixa dificuldade de barreiras de entrada', diferentemente de

empresas de grande porte. A pesquisa SEBRAE (2011) diz que 'os dois primeiros anos de

atividade de uma nova empresa são os mais dificeis', e com isso devem ser monitorados.

Ainda de acordo com a pesquisa do SEBRAE (2011) as microempresas: 'são apontadas como

alternativa para o emprego e desenvolvimento do país'. Por gerarem tantos empregos, suas

atividades são de extrema importância para o desenvolvimento da economia brasileira.

Com esse projeto pretende-se verificar se as empresas possuem ou não a ferramenta

para seu planejamento, o Plano de Negócio, em especial, das microempresas do comércio de

Resende - RJ.

O problema é mensurar a importância e necessidade do plano para a realização das

atividades de uma empresa. Entre aquelas que possuem o planejamento pretende-se

determinar o quanto está sendo relevante e o fator mais importante de ter elaborado e possuir

essa ferramenta. Outro ponto seria identificar se a elaboração é utilizada para conduzir a

empresa da maneira como foi planejada e obter os resultados previstos. E, entre aquelas que

não possuem identificar falhas que poderiam ser inexistentes se houvessem planejado suas

atividades com a elaboração do Plano de Negócios.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

A proposta do trabalho teve como principal objetivo analisar o grau de importância e

como o planejamento através do Plano de Negócios está sendo relevante para a atuação e

desenvolvimento das microempresas do comércio de Resende.

Pretende-se obter e analisar os resultados positivos e as falhas referentes às empresas

que possuem e não possuem um Plano de Negócios, ou seja, analisar os resultados positivos

conquistados e os erros que poderiam ter sido evitados se houvesse planejamento das ações

com a elaboração desta ferramenta.

A partir desta análise será possível evidenciar para os empreendedores de

microempresas da região como um Plano de Negócios simples, porém bem elaborado e

planejado, de acordo com o ramo de atuação de cada um, pode fazer a diferença na gestão de

suas microempresas, obtendo assim, resultados positivos e satisfatórios.

2.2 OBJETNOS ESPECÍFICOS

a) Determinar uma amostra de microempresas do comércio de Resende que possam

propiciar as informações que julgarmos necessárias para a execução do que está sendo

proposto pelo projeto.

b) Identificar todos os fatores relevantes a serem analisados nos Plano de Negócios das

microempresas de Resende para determinar qual a variável mais importante e necessária para

que possamos afrrmar que é preciso ter um plano em mãos para a gestão de empresas.

c) Analisar informações e dados obtidos de todas as áreas abordadas no Plano de

Negócio; produção, planejamento, fmanças, recursos humanos, marketing e presidência para

chegar a uma conclusão da importância do Plano de Negócios. E ainda quanto e como pode

ser o diferencial para a realização das atividades das microempresas do comércio de Resende

- RJ com maior probabilidade de sucesso.

2.3 OBJETO

Foram analisadas diversas microempresas do ramo comercial atuantes no mercado de

Resende - RJ escolhidas aleatoriamente conforme o número da amostra que se julgar

necessário.
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3. JUSTIFICATIVA

A proposta do trabalho surgiu a partir do interesse da autora de se estabelecer como

futura empreendedora na região Sul Fluminense, em específico, Resende-RJ. Através da

criação, planejamento, abertura e gestão de uma microempresa na área comercial da cidade.

Podendo assim, colocar em prática toda a aprendizagem e conhecimentos adquiridos na

faculdade e por consequência conseguir sucesso e lucrar com a empresa.

Espera-se identificar como empreendedores administram suas microempresas no

comércio e se resguardam do fechamento e falência da mesma. Se esses empreendedores

possuem um planejamento, controle dos objetivos e metas traçadas para obtenção de sucesso

em suas atividades.

Observa-se na mídia e por dados de pesquisa realizada pelo SEBRAE (2011, p.14),

que a taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas recém-abertas nos dois primeiros

anos de atividades é de 26,9%, próximo a um terço das novas empresas.

Esse projeto irá permitir estudar e entender quais são os erros cometidos pelas

empresas que levam ao seu fechamento e falência e buscar informações para se trabalhar em

um banco de dados que possa ser divulgados para o público com o intuito de apoiá-las a

obterem sucesso em seu negócio.

Observa-se que um dos erros mais comuns das empresas não estarem preparadas é a

falta de conhecimento e planejamento da empresa. Dornelas (2005) descreve os principais

fatores de erros cometidos pelas empresas: 'falta de planejamento, a deficiência na gestão,

políticas de apoio insuficientes, conjuntura econômica e fatores pessoais'.
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

De acordo com (SALES; SOUZA NETO, 2004 apud CEZARINO E CAMPONAR,

2006) 'Não há no mundo, uma unanimidade no que se refere à conceituação e classificação

das micro e pequenas empresas (MPEs), pois cada país adota formas particulares e de acordo

com suas realidades de mercado'. A partir desse conceito pode-se analisar o que caracteriza

uma microempresa, este é o porte de empresa no qual o projeto se refere, em cada país possui

características diferentes que as defmem.

No Brasil, temos a Lei Complementar n° 139, de 10 de novembro de 2011 da

Constituição da República Federativa do Brasil /88, que caracteriza as microempresas do país

de acordo com seus lucros anuais:

Art. 30 Para os efeitos desta Lei Complementar consideram-se microempresas ou empresas
de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de
responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei n° 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I -no
caso da microempresa, autira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

o ponto de partida está no princípio constitucional de que as microempresas por

possuírem pequeno tamanho e pequeno faturamento possuem incentivos fiscais do governo

para incentivá-Ias a realizarem e dar continuidade as suas atividades no mercado. Como cita

GOMES (2007, p.15-16):

Em conformidade com os princípios constitucionais norteadores da ordem
econômica e financei~ a Constituição Federal estabelece, em seu art. 179, que a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou
redução destas por meio de lei.

Sendo assim as microempresas de todas as cidades e estados do país podem optar por

participarem de um incentivo fiscal oferecido, o Simples Nacional. O SIMPLES é definido

pela Receita Federal como: 'um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e

fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na

Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006'. No site também constam as

características que as empresas devem ter para poderem optar pelo SIMPLES, as empresas
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interessadas devem: 'enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno

porte; cumprir os requisitos previstos na legislação; e formalizar a opção pelo Simples

Nacional. '

O SEBRAE classifica o porte das empresas no país conforme seu número de

empregados nas empresas, e conforme consta em seu site o número de empregados da

microempresa é caracterizado por: i) na indústria e construção: até 19 funcionários; ii) no

comércio e serviços, até 09 funcionários.

O ramo de atividades escolhido para esta pesquisa foi o comércio. A história evidencia

que civilizações muito antigas já exerciam atividades econômicas as quais podemos definir

como comércio. SEGRE (2010, p.l) define que: " ... comércio são relações que implicam

obrigatoriamente numa reciprocidade nas atividades de permuta, troca, compra e venda de

produtos ou serviços". Define também o comércio nacional: " ... a mercadoria é passada do

vendedor ao comprador de forma direta. O Estado embora regule a forma como se dará essa

transferência de propriedade, não interfere, salvo exceções, na transferência nem na posse ou

propriedade do produto comercializado" (SEGRE, 2010, p. 2). Portanto, podemos conceituar

o comércio como a venda de um produto ou serviço por um vendedor e a compra desse

produto/serviço por um cliente.

Qualquer atividade empresarial requer um planejamento e uma montagem de cenários

que evidenciarão as possibilidades futuras do empreendimento para que se obtenha o sucesso

desejado e não cause o fechamento e falência da mesma. E com planejamento antecipado das

ações podemos evitar esses possíveis acontecimentos que atormentam o cotidiano de muito

empreendedores.

Os autores Longenecker, Moore, Pettye Palich (2007, p. 333) evidenciam que: "vários

gestores de pequenas empresas fazem algum tipo de planejamento, mas, em geral, planejam

menos do que seria ideal". A partir desses dados pode-se dizer que o planejamento deve ser

feito de maneira correta de acordo com o perfil da empresa, só assim obteria o tão aguardado

sucesso.

Longenecker, Moore, Petty e Palich (2007, p. 333) também evidenciam que 'a maioria

das empresas poderia obter mais lucro se aumentasse o planejamento feito pelos gestores e se

planejasse de modo mais sistemático'.

Para uma tomada de decisão na empresa o empreendedor deve estruturar um

planejamento através de informações do passado da empresa e também através da montagem

de cenários futuros, qualquer decisão é sempre com a finalidade de aumentar os lucros da

empresa.
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No mesmo sentido, MEIRELLES JUNIOR (2007, p. 13) define que: "planejar é

antecipar decisões futuras de forma estilizada nas circunstâncias próprias de cada empresa.

Essa antecipação remete o gestor à identificação das oportunidades e ameaças [...]".

Para Daft (2010, p.861) planejamento é:

Função administrativa envolvida com a definição de metas para °
desempenho organizacional futuro e as decisões sobre tarefas eu uso dos
recursos necessários para atingi-las; ato de determinar as metas da
organização e os meios para alcançá-las.

Percebe-se que os autores evidenciam a importância do planejamento como forma de

melhoria da atuação empresarial par manter a empresa na busca de sua continuidade no

mercado e nesse sentido Chiavenato (2004, p.190) esclarece que o planejamento deve:

definir a missão, os objetivos e prioridades; determinar onde as coisas estão
agora; desenvolver premissas sobre as condições futura; identificar os meios
para alcançar os objetivos; implementar os planos de ação e avaliar os
resultados.

o planejamento é essencial para qualquer organização e uma das principais

ferramentas que auxiliam na gestão e no planejamento de uma empresa é o Plano de

Negócios, "é um documento que especifica todos os principais fatores necessários à criação

de um empreendimento" IPGN (2003) apud Araujo (2004, p.223).

É uma forma de imprimir e organizar suas ideias e reformular alguns pontos devido às

constantes mudanças no ambiente. Pode-se dizer que o Plano de Negócios é uma orientação

segura e simples de implementar e em uma visão mais ampla IPGN, 2003 apud Araujo(2004,

p.223):

o plano de negócio (também chamado de plano de negócio e plano empresarial ou
business plan) 'é um documento que especifica todos os principais fatores
necessários à criação de um empreendimento, independente do seu tamanho e da,
sua área de atuação. E um documento escrito, que ajuda a esclarecer seus objetivos
e tarefas e fornece algo ao qual se referir mais tarde' .

. 'Longenecker, Moore, Petty e Pallch (2007, p. 103) complementa que: 'E o plano de

jogo do empreendedor a dar os passos iniciais do empreendimento' e deverá ter três principais

objetivos:

identificar a natureza e o contexto da oportunidade de negócio; apresentar a
abordagem que o empreendedor planeja adotar para explorar a oportunidade;
reconhecer os fatores que determinarão se o empreendimento será ou não bem-
sucedido.,

Os autores ainda orientam que o plano de negócios tem que constar: "aonde quer

chegar e como pretende chegar lá". Faz-se essencial saber aonde se quer chegar, pois como

diz o ditado popular, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve.
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Verifica-se que Bateman (2006, p. 237) evidencia que: o plano de negócios (1) auxilia

a determinar a viabilidade da empresa; (2) guia o empreendedor no planejamento da

organização; e (3) auxilia o obter financiamento.

Pode-se utilizar o Plano de Negócios como fonte para conseguir possíveis

investimentos quando se precisa de ajuda para realizar um novo projeto e atividade na

empresa. Com o plano tem-se tudo detalhado e explicado para mostrar ao investidor. Pode ser

uma maneira eficaz para mostrar o que está planejado e a viabilidade do novo projeto. E

Bateman (2006, p. 239) resume: "veja o plano como forma de descobrir como reduzir o risco

e maximizar a recompensa e de convencer os outros de que você entende todo o processo da

nova empresa".

Foi escolhida a cidade de Resende - RJ para o estudo e aplicação de uma pesquisa nas

microempresas de seu comércio. Verificou-se que ela é uma cidade em pleno

desenvolvimento, possui um amplo parque industrial, situada no Sudeste entre as principais

capitais do país, Rio de Janeiro e São Paulo, a beira da Rodovia Presidente Dutra, com 23

milhões de metros quadrados com quase 120 mil moradores.
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5. METODOLOGIA

o presente trabalho possui o tipo de pesquisa exploratória quanto aos fins, "visam

proporcionar uma visão geral de um determinado fato, do tipo aproximativo" Gil (1999, p.

43). E segundo Theodorson e Theodorson (1970): "decidir sobre as questões que mais

necessitam de atenção e investigação detalhada". "Possui também uma pesquisa bibliográfica,

de acordo com a definição de Vergara (2009, p.43), é um estudo sistematizado com base em

material publicado ..." com o intuito de se verificar o conhecimento sobre o problema

pesquisado.

Consequentemente e devido às características do projeto foi realizada uma pesquisa

descritiva dos dados da amostra obtidos através de questionários. Aplicar-se-ão questionários,

com questões abertas e fechadas com os responsáveis pela gestão das microempresas

levantadas para investigarmos cada ponto que possa interferir. Os questionários, apêndice 1,

poderão ser respondidos pelo correio eletrônico ou em papel deixados nas microempresas.

Para se aplicar o questionário deve-se determinar uma amostra das microempresas do

comércio de Resende - RJ de tamanho necessário para realizar a pesquisa através de método

estatístico. Esta amostra será utilizada para o levantamento e coleta de dados de informações

que julgarmos imprescindível para a execução do que foi proposto pelo projeto.

Apesar da aplicação dos questionários a pesquisa será qualitativa com o intuito de

coletar informações e não mensurar dados através do questionário como a pesquisa

quantitativa.

Assim, analisando as informações obtidas, entender o grau de importância que um

planejamento da empresa, em especial o Plano de Negócios possui e chegar à resposta da

questão problema proposta pelo projeto.
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS

De acordo com dados apresentados na pesquisa Informações Socioeconômicos do

Município de Resende, realizada pelo SEBRAE em 2011, conforme tabela l~ o município de

Resende - RJ possui 1732 (mil setecentas e trinta e dois) estabelecimentos no setor de

microempresas e porte de comércio. Características de estabelecimento as quais restringimos

esse trabalho.

Tabela 1:Número de estabelecimentos de porte e setor do município de Resende.

TABElA 10 - MUNIdPIo DE RESENDE- N.· DE EStA.m.EClMEN'1 uS PORPORTEEXI~ 2009l2010.

~

Indústria Comêrdo r-. .I. ._ Agronan I 1-:- Total _~ntual~ •...,,-..
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

,MIa0 425 471 1.630 1.732 1.987 2.194 177 172 4.219 4.569 92tS 92~5
••••• ,---- 25 3S 119 129 120 130 7 5 271 299 5~9 6! 1...-, ,.•
a..~"'I_ 13 9 I3 14 19 20 O O 45 43 LO 0.9,.-
G--~- 2 4 3 3 19 23 O O 24 30 O~5 0.6li_tu.::

Total 465 519 1.765 1.878 2.145 2.367 184 177 4.559 4.941 100.0 100,0
MTE RAiS2010

Fonte: MTE, 2010 apud SEBRAE, 2011

Com o número da população de 1732 microempresas no comércio de Resende - RJ

em mãos determinou-se lIma amostra para serem aplicados os questionários. E para

determinar a amostra utilizamos a fórmula referente ao Cálculo Amostrai de acordo com a

figura 1:

Figura 1: Fórmula do Cálculo AmostraI

N.Z2.p.( -p)
11 = ----------------------------

Z2.p.(1-p)+e2.(N- )
Onde:
n - amostra calculada
N - população
Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança
p - verdadeira probabilidade do evento
e - erro amostrai

Fonte: SANTOS (2009)

De acordo com a população "N" igual a 1732, estabeleceu-se um nível de confiança de

99% e erro amostrai de 5%, chegamos à amostra necessária de 26. Portanto em 26
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microempresas do comércio de Resende - RJ serão aplicados os questionários para o

levantamento e coleta de dados para o trabalho.

Devido uma maior acessibilidade da autora nas microempresas do comércio de

Resende para a distribuição dos questionários, foram entregues 88 questionários no total.

Desses 88 questionários, apenas 31 responderam, ou seja, 35%. A maioria dos 65% que não

responderam o questionário alegou que não tiveram tempo, não podiam responder por sigilo

das informações ou o responsável não esteve no local. E como determinamos a amostra de 26

empresas excluímos de forma aleatória 5 questionários.

Assim que os questionários estejam devidamente entregues e aplicados nas empresas,

iremos discutir nessa seção os resultados dos dados obtidos com essa pesquisa, da qual

queremos saber a importância de possuírem ou não o plano de negócios, como também os

pontos positivos de possuírem o Plano de Negócios e as falhas que poderiam ser inexistentes

para aqueles que não fazem uso da ferramenta.

A maioria das microempresas em que se foi aplicado o questionário é do ramo de

atividade de vestuário. Nove (9), 35%, das vinte e seis (26) microempresas do comércio eram

desse ramo de acordo com a tabela 2:

Tabela 2: Ramo de atividade

Vestuário 9
Alimentação 2

Salão de beleza 2
Sapataria 2
ótica 1

Floricultura 1
Chaveiro 1
Relojoaria 1
Gráfica 1

Artigos gospel 1
Decoração 1

Venda de cds e dvds 1
Cosméticos 1

Artigos em geral 1
Informática 1
TOTAL 26

Fonte: Elaborado pelo autor
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Uma das principais perguntas do questionário foi a primeira no qual perguntamos se a

empresa utiliza ou não o Plano de Negócios. O resultado obtido de apenas 1,4% dos 26, 96%,

utilizam a ferramenta, foi o maior contraste que descobrimos através da pesquisa.

Gráfico 1: Utilização do Plano de NegÓCios

Utilização do Plano de Negócio

SIM NÃO

Fonte: Elaborado pelo autor

Adjunta a essa questão, fizemos uma pergunta aberta e questionamos se a empresa

utiliza outra ferramenta de apoio ao seu planejamento, excluindo-se a ferramenta Plano de

Negócios, e recebemos as seguintes respostas, pontuadas na tabela 3 abaixo. Com essas

infonnações levantadas, observamos que um grande número de empresas já não sobreviveria

sem o uso da tecnologia no comércio, pois SOOIo das empresas utilizam algum software

específico para o ramo de atividade da empresa ou até mesmo o Excel como forma de apoio

ao planejamento.

Tabela 3: Ferramentas utilizadas para platlejamel1to da elnpresa

Software 12
Não utilizam outra ferramenta 8
Controle do que há para pagar 2

Reuniões 1
Excel 1

Caderno de anotações 1
Não reSQonderam 1

TOTAL 26
Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 2: Uso de softwares de computadores
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Uso de softwares

50%

SIM NAO

Fonte: Elaborado pelo autor

Com o resultado obtido de apenas uma (1) das vinte e seis (26) empresas utilizam a

ferramenta Plano de Negócios em sua empresa. Foi levantado a partir desta questão que nove

(9), 35% conhecem a ferramenta e 65% não possuem o conhecimento da ferramenta.

Gráfico 3: Conhecimento da ferramenta
---~ ------- --- - - - - ----

Conhecem a ferramenta Plano de
Negócios

35%

SIM NÃO

Fonte: Elaborado pelo autor

Também para as empresas que não utilizam a ferramenta perguntamos se acreditavam

que o uso do Plano de Negócios seria útil para o gerenciamento de sua empresa e maioria,

58% responderam que sim, seria últil.

Gráfico 4: Crença da utilidade do Plano de Negócios
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-- --- -- ---------------------

Crença da utilidade do Plano de
Negócios para empresa se

,
pOssulssem

58%

SIM NÃO

Fonte: Elaborado pelo autor

Para aqueles que respondessem s~ foi questionado se o uso da ferramenta é relevante

para o gerenciamento da sua empresa. Como apenas uma (1) das vinte e seis (26) empresas,

quer representa 4% do total utiliza o Plano de Negócios, sua resposta foi: "Sim, tomamos

nossas decisões baseadas no plano de negócio inicial. Com o plano sabemos de todos os

investimentos que ainda temos que pagar e nos firmamos nele para saber qual direção tomar e

não sair do foco do negócio".

O controle de custos e também toda a área financeira em uma empresa são alguns dos

principais fatores que devem ser planejados, acompanhados e gerenciados nllDla empresa. A

partir deste conceito foi feito um questionamento para essas empresas estudadas se utilizavam

controle de custos para suas tomadas· de decisões e se utilizavam as demonstrações para

futuras projeções fmanceiras do negócio. Apenas 15% das empresas não utilizam o controle

de custos para tomarem suas decisões e exatamente metade das empresas, 50% utilizam suas

demonstrações para suas projeções financeiras.

Gráfico 5: Utilização do controle de custos para tomada de decisão

Utilizam controle de custos para a
tomada de decisão

SIM NÃO
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Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 6: Utilização das demonstrações para projeções fmanceiras

Utilizam as demonstrações para
projeçõe financeiras

sO%

SIM NAO

Fonte: Elaborado pelo autor

Outro questionamento sobre planejamento da empresa, foi se o responsável pela sua

gestão já havia realizado alguma montagem de cenário futuro para seu negócio. Menos da

metade, 35% dos questionados já construiaram pelo menos uma análise de cenário futuro.

Gráfico 7: Montou alguma análige de cenário futuro

35%

Montou alguma análise de cenário
futuro

SIM NÀO

Fonte: Elaborado pelo autor

Várias empresas recebem apoio dos escritórios de contabilidade que fazem todo o

serviço necessário para o gerenciamento da empresa. Mas de acordo com o resultado do

questionário obtido, apenas uma (1) das vinte e seis (26) empresas recebe esse apoio externo

do escritório.
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Gráfico 8: Apoio da contabilidade para o gerenciamento da empresa

Apoio da contabilidade

SIM NAO

Fonte: Elaborado pelo autor

A presença de um administrador de empresas em um negócio é de extrema

importância, pois o mesmo possui uma visão periférica do negócio. Confonne Silva e Santana

(2009): 'Durante sua fonnação, o administrador estuda as diversas áreas de urna organização,

para conseguir uma visão completa e abrangente'. Verifica-se na realidade empresarial que há

muitos casos de sucessos de empreendedores que não possuem a formação de administrador,

mas foi quantificado nas empresas estudadas e verificado que 81% não possuem apoio de

nenhum administrador, apenas 19% possuem urna pessoa com fonnação em Administração

apoiando no gerenciamento do seu negócio.

Gráfico 9: Apoio de algum administrador

Apoio de alg m administrador

19%

SIM NAO

Fonte: Elaborado pelo autor

Por conseguinte foi questionado se as microempresas percebem a necessidade de

algum outro apoio externo para o gerenciamento da empresa A maioria das empresas
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pesquisadas, 62% responderam que não precisam de algum outro apoio externo para a gestão

sua empresa.

Gráfico 10: Necessidade de apoio externo

Necessidade de apoio externo

38%

SIM NAO

Fonte: Elaborado pelo autor

Foi solicitado às empresas como elas estruturam seu planejamento. Com o resultado

obtido de que apenas uma (1) das vinte e seis (26) empresas possuem o Plano de Negócios

tivemos respostas de como elas estruturam-se seu planejamento, entre as principais estão:

> Em tempo real;
~ Com base nas metas estabelecidas pelo responsável da loja;
»- Nas contas que a empresa possui para pagar e o que tem que comprar;
~ Nos serviços que possui para realizar/entregar;
~ No estoque de mercadoria que tem para vender;
~ Novas tendências e lançamentos no mercado;
~ De acordo com as vendas do me mo período do ano anterior;
~ Com o que está em falta na loja/através do sistema e fazem o pedido;
~ Cada data comemorativa é um planejamento.

Outro questionamento para as empresas foi sobre sua área financeira. Uma empresa

que possui conhecimento de como suas finanças estão possui um maior controle da situação

de seu negócio. Outra vez o uso da tecnologia nas empresas atualmente foi confinnado~ pois

42% das empresas possui algum software como apoio e 12% utilizam no mínimo uma simples

tabela utilizando o Excel como forma de apoio ao controle. Ou seja, 54% das empresas

utilizam a tecnologia com o uso de softwares para o controle fmanceiro.
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Gráfico 11: Formas de controle das fmanças da empresa

Como organizam suas finanças

42%

SoftWJf [xc I N o r spond (a01 Outros

Fonte: Elaborado pelo Autor

Outras formas citadas de apoio às finanças das empresas são através:

» Do que há disponível em caixa;
» Da conta bancária da empresa;
~ Do livro caixa e
~ Controle próprio.

Sobre os recursos humanas das microempresas do comércio questionou-se

especificamente sobre a forma que é realizada o recrutamento e seleção. A maioria, 40% das

empresas recrutam seus funcionários através de currículos deixados nas lojas e apenas 7%,

duas (2) empresas recrutam seus funcionários através do banco de empregos da cidade de

Resende - RJ.

Gráfico 12: Fontes de recrutamento e seleção
-----1

I

Recrutamento e seleção de funcionários

Currículos [rnpresa fJmiliJr/socios .Indicaço s BJncode empregos NelO hJ plclno

Fonte: Elaborado pelo autor
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Através do marketing as empresas podem "...alavancar melhores resultados

econômicos" (Bispo, 2008, p.15). Das empresas em que foram aplicados os questionários de

acordo com o gráfico 13, metade, 50%, das vinte e seis (26) responderam que investem e os

outros 50% não investem em nenhum tipo de marketing e propagada da empresa. Duas

empresas da metade que não investe em marketing e propaganda alegaram que a empresa

possui boa localização e não precisa de divulgação e a outra mantém a qualidade de seus

produtos para não precisar investir nisso. A outra metade investe da seguinte maneira:

~ Enfeitam a loja em datas comemorativas;
» Patrocínios diversos;
» Propaganda em carros de som;
» Anúncios na rádio e televisão da cidade;
» Fazem lista de casamento;
~ Personalizam os carros da empresa com propagandas.

__gráfico ~~~_Investimentoem Marketing

Investimento em Marketing

SIM AO

Fonte: Elaborado pelo autor

Perguntou-se aos gestores das empresas questionadas se já consultaram ou se já

realizaram algum curso no SEBRAE. O SEBRAE oferece apoio às micro e pequenas

empresas do país, como consultorias e cursos, muito consultado por novos empreendedores

que desejam maiores conhecimentos e apoio para as atividades de sua empresa. Obteve-se o

resultado que apenas uma minoria de três (3) responsáveis pelas empresas já consultaram ou

fizeram algum curso no SEBRAE para adquirirem maiores conhecimentos.
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Gráfico 14: Realização de Curso no SEBRAE

Curso no SEBRAE

SIM NAO

Fonte: Elaborado pelo autor

Em cada cidade do país existem as ociações empre ·as as quais po suem como

finalidade apoiar de várias formas as empresas. 31% das microempresas do comércio de

Resende - RJ são associadas a CDL Resende (Câmara dos Dirigentes Lojistas de Resende), a

qual possui como objetivo oferecer suporte aos lojistas da cidade.

Gráfico 15: Participação em alguma associação empresarial

Participação em associação
empresarial

31%

.SIM NÃO

Fonte: Elaborado pelo autor

Um dos principais objetivos desse presente trabalho é mensurar a importância e o

principal fator da empresa possuir o Plano de Negócios. Como apenas uma (1) empresa das

vinte e seis (26) questionadas possui a ferramenta como apoio ao seu negócio, sua resposta

sobre essa questão foi que o Plano de Negócios é importante para 'Nortear as decisões da

empresa'. E para os outros 96% que não utilizam a ferramenta perguntamos quais falhas

poderiam ser inexistentes se houvessem planejado suas atividades através do Plano de
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Negócios. 46% não responderam e a resposta dos outros diante dessa pergunta foram as

seguintes:

~ Gestão do estoque: manutenção, menor estoque, estoque parado,
produtos obsoletos;
~ Recrutamento e seleção;
~ Finanças organizadas e controladas;
~ Planejamento das compras;
~ Estruturação e organização do negócio;
~ Não sabia dizer.

Para fmalizar o questionário perguntou-se aos responsáveis pela gestão das empresas

se gostariam de comentar algo mais sobre o Plano de Negócios ou sobre o planejamento de

suas empresas. Quatro (4) pessoas responderam a esse questionamento e dessas quatro (4),

três (3) não utilizam o Plano de Negócios e apenas uma (1) faz uso da ferramenta em seu

negócio. As respostas daqueles que não utilizam a ferramenta foram;

~ "Visamos uma pessoa com maiores conhecimentos para conseguir abrir
outra filial";
~ "Queremos mais experiência para administrar nossa empresa";
~ "Seria interessante para estruturarmos nossa loja".

E a resposta do que utiliza o Plano de Negócios foi:

• "Tomamos como base tudo o que foi planejado no Plano de Negócios para nos nortear

sobre nossas decisões".
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7. CONCLUSÃO

o trabalho atingiu seu objetivo de analisar o grau de importância e a relevância para a

atuação das microempresas do comércio de Resende, RJ, a partir dos relatos dos responsáveis

pela gestão planejando e ações tendo como base a ferramenta conhecida como plano de
, .negocIO.

Foram analisados os pontos positivos e erros que poderiam ser evitados com aqueles

que possuem e não possuem o plano.

Desenvolveram-se os conceitos teóricos de: microempresa, comércio, planejamento,

plano de negócio e características da cidade de Resende - RJ.

Ficou evidenciado que a ferramenta conhecida como plano de negócio é importante,

para a empresa que a possui, para nortear todas suas decisões através desse planejamento e

para aquelas que não a possuem inúmeras falhas citadas pelos questionados poderiam ser

evitados. Foi constatado que o plano de negócios fortalece e direciona melhor o planejamento

e a estruturação da empresa, gestão de estoques, recrutamento e seleção, finanças e demais
, . .areas empresanaIS.

Houve algumas limitações para se realizar o estudo. A primeira limitação encontrada

foi a falta de estudos sobre as microempresas do país, em específico, Resende - RJ, como

também a dificuldade de se encontrar dados e informações sobre o porte e atividades das

empresas delimitadas por cidades, foi encontrado mais informações as empresas do país de

forma geral. Outra limitação foi o desinteresse dos responsáveis das microempresas em

responderem o questionário, houve uma defasagem muito grande. Se houvessem mais

questionários respondidos, poder-se-ia analisar informações de mais empresas e com isso

aumentar a confiabilidade do estudo.

Foi constatado que muita das empresas não possui o conhecimento necessário para a

gestão de uma empresa. Como a maioria das empresas em que se aplicaram o questionário

não possui a ferramenta conhecida como plano de negócio como apoio para suas ações e

decisões. Uma parcela significativa não possui o conhecimento da existência da ferramenta.

Se os empresários conhecessem a ferramenta e a utilizassem de forma eficaz poderiam

evitar prejuízos ou até mesmo a falência de seu negócio, como evidenciado no índice de

mortalidade de empresas que iniciam suas atividades no mercado, que é muito elevado.

Observou-se que a grande parte dos gestores das microempresas analisadas realizam

os planejamentos informalmente, como também por eles relatados através de planilhas no

Excel e softwares, sem o plano de negócios ou alguma outra ferramenta de planejamento.



33

Através desse estudo propõem-se que sejam realizados outros estudos sobre a

importância do Plano de Negócios em empresas de portes, ramos de atividades e cidades

diferentes. Propõe-se realizar também estudos sobre outras ferramentas de planejamento que

possam ser eficazes para gestão das empresas e com isso alcançar o sucesso desejado. Com as

empresas tendo maior e melhor planejamento de seu negócio, acredita-se que o índice de

mortalidade das empresas irá cair e com isso contribuir para o desenvolvimento do país.
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C. Custos fixos, variáreis e semivariáveis

D. Meses para atingir o ponto de equilíbrio

E. Meses para alcançar um fluxo de caixa

V. PLANO DE MARKETING

A. Estratégia geral de marketing

B. Formação de preços

C. Táticas de vendas

D. Políticas de serviços e garantias

E. Distribuição

VI. PLANOS DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO

A Situação e tarefas de desenvolvimento

B. Dificuldades e riscos

C. Melhoria do produto e novos produtos

D. Custos

E. Questões de patentes

VII. PLANO DE FABRICAÇÃO E DE OPERAÇÕES

A. Ciclo de operação

B. Localização geográfica

C. Instalações e melhorias

D. Estratégia e planos

E. Questões jurídicas e de regulamentação

VIII. EQUIPE GERENCIAL

A. Organização

B. Pessoal gerencial-chave

C. Remuneração e participação patrimonial dos administradores

D. Outros investidores

E. Contratos empregatícios e outros; opções de compra de ações e
planos de bonificações

F. Conselho diretor

G. Outros acionistas, direitos e restrições

H. Assessoria e outros serviços externos de apoio

IX. PROGRAMAÇÃO GERAL

X. RISCOS, PROBLEMAS E PRESSUPOSTOS cRÍTICOS

XI. O PLANO FINANCEIRO

A. Demonstrações de lucro e balanços financeiros reais

B. Demonstrações de lucro pro forma

C. Balanços financeiros pro forma

D. Análise de fluxo de caixa pro forma

E. Gráfico e cálculo de ponto de equilíbrio

F. Controle de custos

G. Destaques

XII. OFERTA PROPOSTA PELA EMPRESA

A. Financiamento desejado

B. Oferta

C. Capitalização

D. Utilização dos Fundos

E. Retomo do Investidor

XIII. APÊNDICES

(TIMMONS apud BATEMAN 2006, p. 238)



APÊNDICE - QUESTIONÁRIO

Esse ,q ._~

planejam to,

em como objetivo levantar informações sobre a importância do

especial, o Plano de Negócios no comércio de Resende -RJ. Projeto a ser

realizado co o exigência de aprovação no curso de Administração da UFF-VR.

1. Qual é o ramo de atividade da empresa?

2. A empresa utiliza o plano de negócios?

( )Sim ( )Não

Se a resposta for 'Sim' pule para a pergunta 6 e se for 'Não' continue na pergunta 3.

3. A empresa utiliza outra ferramenta para seu planejamento, qual?

4. Você conhece a ferramenta plano de negócios?

( )Sim ( )Não

5. Acredita que o plano de negócios seria útil para o gerenciamento da empresa?

( )Sim ( )Não

Pule para a pergunta 7.

6. O plano de negócios é relevante para o gerenciamento da empresa?

( )Sim ( )Não

7. Utiliza controle de custos para tomada de decisão?

( )Sim ( )Não

8. Utiliza as demonstrações para projeções fmanceiras de seu negócio?

( )Sim ( )Não

9. Já montou alguma análise de cenário futuro?

( )Sim ( )Não

10.Existe apoio da contabilidade (escritório de contabilidade) para o gerenciamento da

empresa?

( )Sim ( )Não

11.Existe apoio de algum administrador de empresas?

( )Sim ( )Não

2. C mo a empresa estrutura o planejamento do negócio?



anças da empresa?

1 . I o o trabalhae seleciona os recursos humanos para a empresa?

15. Como executa o marketing da empresa?

16.Você sente necessidade de apoio externo para o gerenciamento da empresa?

( )Sim ( )Não

17. Já consultou ou fez algum curso no SEBRAE?

( )Sim ( )Não

18. Participa de alguma associação empresarial?

( )Sim ( )Não

19. O quanto é relevante e qual o principal ponto de a empresa possuir o plano de

negócios?

20. Quais falhas poderiam ser inexistentes se houvessem planejado suas atividades

através do plano de negócios?

. . e ,comentar algo mais sobre o plano de negócios ou sobre o planejamento de



~~~~If~. ,-.,.-.,..;.-...~_ ., qualquer dúvida ou se quiser responder esse questio ' ·

r tatiane.p.sales@hotmail.com

mailto:tatiane.p.sales@hotmail.com

