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Mesmo tendo que pronunciá-lo em inglês, um "business plan" é sim indispensável no âmbito de 
uma pequena ou média empresa (PME). O empresário que se recusar a absorver este conceito 
pode estar a caminho da falência. Quando menos, ele pode estar deixando por conta da sorte 
assuntos de extrema seriedade. 
 
Antes de mais nada, é preciso desmistificar o conceito de "business plan " . Como quase tudo na 
vida, um plano de negócios (para usar o que seria a expressão local) pode apresentar graus 
diversos de complexidade. Há planos de negócios, digamos, para todos os gostos. Ou quiçá 
devamos dizer, para todas as realidades. 
 
Um plano de negócios não tem de ser necessariamente sofisticado, maçante, detalhado e extenso.  
 
Isso possivelmente corresponda às características de um plano para uma grande empresa, com 
operações em diversas indústrias e localizações, com processos industriais complexos e produtos 
sumamente diversificados ou tecnologicamente muito avançados, que dependam de fornecedores 
sofisticados e/ou de difícil desenvolvimento. 
 
Numa PME, temos de entender, desde o início da conversa, o plano de negócios já existe na 
cabeça do empresário. Quando ele ainda é um empreendedor procurando ganhar dinheiro através 
da exploração de uma vocação, de um sonho, de uma idéia de produto ou serviço inovadores.  
 
Nesse momento, na sua cabeça estão todos os elementos de um "business plan " : noção do 
objetivo perseguido; definição do produto ou serviço; idéia do tamanho do mercado local, nacional 
e/ou internacional; consciência da fatia desses mercados que pode-se ganhar ao longo dos anos; 
proporção das matérias-primas no custo final do produto; necessidade ou não de mão-de-obra 
especializada; fontes financiamento para o início da atividade; financiamento futuro do capital de 
giro e das necessidades de investimento para ampliações; e assim por diante. 
 
A partir desse ponto, a idéia se concretiza e a sorte está lançada. Muito se fala da mortalidade 
precoce das PMEs e há, em muitas dessas manifestações, um tom de lamentação. Temos de 
compreender que muitos dos empreendimentos que não conseguem ter sucesso em suas 
empreitadas não tinham condições intrínsecas de sobreviver e progredir. 
 
Pode ser porque o produto não era tão bom assim; porque a necessidade do mercado tinha sido 
mal avaliada; porque o custo de produção é na realidade muito maior do que se pensava; porque 
aparecem problemas tecnológicos insolúveis dentro de uma relação custo-benefício aceitável; 
porque não se tem uma escala de produção que faça o empreendimento viável; etc, etc. Esta lista 
é interminável.  
 
Agora, me pergunte: um bom plano de negócios evitaria ou ajudaria a driblar essas 
circunstâncias? Para responder com honestidade é preciso dizer que não necessariamente. Há 
aspectos que nenhum plano de negócios superaria. Há muitos deles que sim.  
 
Mas há também uma coisa importante: em muitos casos, o exercício de raciocínio e conhecimento 
que é preciso pôr em marcha para elaborar um plano de negócios ajuda a prever os problemas e, 
talvez a não iniciar o empreendimento da maneira como se pensava, mas sim reformulado. Esta é 
uma das grandes contribuições que um plano de negócios dará ao empreendimento. 
 
Outra das grandes contribuições é a possibilidade de se proceder a um grande número de 
simulações, tentando ver como se comportaria o modelo idealizado perante variações de diversos 



calibres nas quantidades vendidas, no aumento de preços, nos aumentos de custos, na entrada de 
concorrentes, etc. 
 
Agora, empresário de PME do Brasil, me diga: é ou não é indispensável contar com esta " bússola 
" antes de soltar as amarras de seu projeto? Como discorremos anteriormente, os elementos para 
confeccionar um " business plan " eficiente e adaptado ao tamanho atual do seu projeto já estão 
na sua cabeça; só é preciso sistematizá-los. Seu conhecimento do negócio e a ajuda de um 
profissional que conheça a mecânica de um plano de negócios e que seja capaz de desenhar uma 
ferramenta útil, farão muito em favor do seu sucesso ou, pelo menos, o ajudarão a evitar ou 
enfrentar as dificuldades. 
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