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Consultorias e serviços em RH PÁG. –

Cursos e Concursos PÁG. 3

Empregos PÁG. 3

Empregados Oferecem-se PÁG. 3

Advocacia PÁG. 2

Aeronáutica PÁG. 2

Agricultura PÁG. –

Animais e Aves PÁG. 2

Artes e Antiguidades PÁG. 2

Aulas e Cursos PÁG. 2

Pensões e Quarto   PÁG. –

Relax/Acompanhantes  PÁG. 2

Relax/Clínicas PÁG. 2

Serviços Profissionais PÁG. 2

Sons e Imagens PÁG. –

Telecomunicações PÁG. –

Maquinas e Motores PÁG. 2

Matérias Primas  PÁG. 2

Móveis e Decoração PÁG. 2

Mudanças e Transportes PÁG. –

Náutica PÁG. 2

Outras Oportunidades PÁG. 2

● 12.ª Feira e SeminárioNegó-
cios nos Trilhos 2009 –De 10
a 12/11, das 9 às 12h, no Pavi-
lhãoVermelho doExpoCenter
Norte, emSãoPaulo (SP).
Mais informações, tel. (0--11)
3667-0640

Éhoradefazerumplanodenegócios
Consolidarnumsódocumentoosobjetivosdaempresaetraçarmetaseetapasdecrescimentosãoessenciais

OPORTUNIDADES EMPREGOS
Empréstimos e Investimentos PÁG. 2

Esoterismo  PÁG. 2

Franquia PÁG. 2

Informática PÁG. 2

Jóias, Relógios e Afins PÁG. 2

Leilões PÁG. 2

FÁBIO FASCHETO, DA FLORUS –Crescimentobemplanejado

4 páginas  400 anúncios

Clínicas Terapêuticas
e Estética PÁG. 2

Comunicados PÁG. 2
Confecções e seus
Equipamentos PÁG. –
Construção e Serviços  PÁG. 2
Detetives PÁG. 2
Empresas e Partes Sociais PÁG. 2

EVENTO

Se a sua empresa ainda não tem
um plano de negócio, é melhor
se apressar. Descrição comple-
tadacompanhia,domercadode
atuação à necessidade de capi-
tal, o documento é uma bússola,
orientando decisões. Embora
não seja garantia de sucesso, es-
pecialistas afirmam que um pla-
no bem estruturado é essencial
paradiminuirriscoseevitardes-
perdícios e frustrações. Quase
50% das micro e pequenas em-
presas fecham as portas já no
primeiroano,sobretudoporcau-
sa da falta de planejamento e
concepção mercadológica, se-
gundo o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae).

Porisso,dizoconsultorfinan-
ceiro do Sebrae José de Arima-
téa Dantas, a elaboração do pla-

no de negócio deve ter atenção
redobrada neste período. Ele dá
adimensãoexatadacapacidade
e necessidades da empresa, tra-
çando um raio X que indica pon-
tos fortes e fracos, “dando a pre-
visãodecomoo empreendimen-
tosecomportaaosairdo papel”.

Para os negócios que já estão
nomercado, fazerumdiagnósti-
co realista da situação financei-
raeadministrativaevitaproble-
masfuturos.Principalmentepa-
ra quem pretende expandir. Ca-
so do empresário Fábio Fasche-
to, dono da empresa de cosméti-
cos Florus. No mercado há oito
anos, ele queria criar um siste-
ma de franquia para sua marca,
mas não sabia por onde come-
çar. Com a elaboração do plane-
jamento estratégico, traçou o
projeto de expansão.

Umanoecincomesesdepois,
osistemadefranquiasdaFlorus
foi o terceiro que mais cresceu
em faturamento no Brasil em
2008.A marca estápresente em

cinco Estados e vai se expandir.
“Definir metas diárias e men-
sais, além de me preparar para
rebater as objeções ao negócio
foiessencial.”Umplanodenegó-

ciobemfeitoindependedotama-
nho da empresa. O planejamen-
to combina aspectos do projeto
emsi,comoameaçaseoportuni-
dades, a análises de mercado, fi-
nanceiras e logísticas. Ao siste-
matizar as ideias em um docu-
mento, fica claro identificar
quais têm chance de funcionar e
assim estabelecer metas de de-
sempenho. “Sem planejamento
pode-se jogar dinheiro fora”, diz
o consultor José de Arimatéa
Dantas. Esse levantamento de-
talhado transmite credibilidade
e, normalmente, é pré-requisito
paraobterfinanciamentobancá-
rio.Porisso,éimportantegaran-
tir que haja informações consis-
tentes e claras sobre as proje-
ções de retorno e capitalização
do empreendimento. Mas não
basta criar o planejamento es-

tratégico e não desenvolvê-lo.
“O plano precisa acompanhar a
evolução da empresa. As variá-
veis mudam”, diz Dantas. Man-
ter as informações atualizadas
impede distorções e contribui
para que o documento continue
sendo o retrato fiel da empresa.

Elaborar o plano de negócio
exige dedicação. “Não é para
quem gosta, é para quem quer
fazer”, resume Dantas. Há li-
vros e sites que explicam o pro-
cesso de montagem do plano.
NapáginadoSebraenainternet
(www.sebrae.com.br),váriosar-
tigoseumguiacompletosobreo
temaestãodisponíveisgratuita-
mente. Com tantas possibilida-
des, diz o empresário Fábio Fas-
cheto, falta de tempo e dinheiro
não são mais desculpa. “Só não
fazquemrealmentenãoquer.” ●
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