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1. INTRODUÇÃO
O que é um plano de negócio?
A princípio, podemos definir Plano de Negócio (PN) como um documento de
planejamento, elaborado de acordo com as necessidades de cada empreendimento,
capaz de nos mostrar toda a viabilidade e estratégias deste, do ponto de vista
estrutural,
administrativo, estratégico, mercadológico, técnico, operacional e
financeiro.
Porque fazer um plano de negócios?
Os principais benefícios de possuir um plano de negócio bem feito incluem entre
outras coisas:
· Ter um planejamento eficiente: é possível avaliar o novo empreendimento do ponto
de vista mercadológico, técnico, financeiro, jurídico e organizacional.
· Ter um instrumento de medição: é possível também comparar o previsto com o que
foi realizado e descobrir se o planejado está sendo realizado.
· Obter financiamento mais facilmente: facilita a obtenção do capital de terceiros
(sócios ou agentes financeiros).

2. O EMPREENDA
O que é?
O Empreenda! é um software para elaboração e gestão de Planos de Negócio, que visa
apoiar o empreendedor na elaboração de um plano de negócio profissional ou básico.
Porque o Software Empreenda! ?
O Empreenda! obteve a melhor avaliação em teste realizado pela revista Info Exame
(Editora Abril) de Setembro de 2008. Foram avaliados os 5 maiores softwares de
Plano de Negócios do Brasil.
Benefícios Gerados
O Empreenda! é uma ferramenta que visa gerar os seguintes benefícios:
· Aprender a desenvolver um Plano de Negócio.
· Elaborar um planejamento para seu negócio (ferramenta de Gestão).

· Instrumento de Medição: comparar o previsto com o realizado.
· Ferramenta de Financiamento: facilitar, ao empreendedor, a obtenção do capital de
terceiros( sócios ou agentes financeiros).
· Testar a viabilidade financeira de seu negócio.

3. MENUS E TECLAS DE ATALHO
Menu Arquivo
A composição das opções do Menu Arquivo, bem como suas teclas de atalho e
funcionalidades são explicitadas abaixo:
· Novo (Pressione Ctrl+Atl+N): fornece a opção para a criação de um novo projeto.
· Abrir (Pressione Ctrl+O): fornece a opção de abrir um arquivo já existente.
· Fechar (Pressione Ctrl+F4): fornece a opção para fechar o projeto atual.
· Salvar (Pressione Ctrl+S): fornece a opção para salvar as alterações do projeto atual.
· Salvar Como (Sem teclar de atalho): fornece a opção para salvar o projeto atual em
arquivo.
· Visualizar Impressão (Pressione Ctrl+Atl+V): fornece a opção para visualizar seu
Plano de Negócio, com as devidas informações preenchidas no Empreenda!.
· Imprimir (Pressione Ctrl+P): fornece a opção para a impressão de seu Plano de
Negócio.
· Novo Cenário (Pressione Ctrl+Alt+C): fornece a possibilidade de inserção de novos
Cenários Base em seu Plano.
· Sair (Pressione Atl+F4): fornece a opção para encerrar o Empreenda!.

Menu Formatar
A composição das opções do Menu Formatar, bem como suas funcionalidades são
explicitadas abaixo. Vale salientar que as ações descritas neste menu relacionam-se
apenas com o editor de texto presente no Empreenda!
· Fontes: fornece a opção para escolher um tipo formatação de caracteres, entre quatro
opções:
negrito, itálico, sublinhado, riscado.

· Parágrafo: fornece a opção de selecionar a posição de um trecho de texto, entre
quatro opções:
alinhado a esquerda, centralizado, alinhado a direita, justificado.

Menu Editar
A composição das opções do Menu Editar, bem como suas teclas de atalho e
funcionalidades são explicitadas abaixo. Vale destacar também que, assim como no
caso do Menu Formatar, as ações descritas neste menu relacionam-se apenas com o
editor de texto presente no Empreenda!.
· Desfazer (Pressione Ctrl+Z): fornece a opção para desfazer uma ação a um estado
anterior.
· Refazer (Pressione Ctrl+Y): fornece a opção de refazer uma ação que havia sido
abortada.
· Recortar (Pressione Ctrl+X): fornece a opção para recortar um trecho de um texto do
editor.
· Copiar (Pressione Ctrl+C): fornece a opção para copiar um trecho de um texto do
editor.
· Colar (Pressione Ctrl+V): fornece a opção para colar um trecho de texto recortado ou
copiado do editor de texto anteriormente.
· Selecionar Tudo (Pressione Ctrl+A): fornece a opção para selecionar todo o texto
presente no editor.
· Localizar (Pressione Ctrl+L): fornece a opção para localizar um fragmento de texto
presente do editor, através de uma janela apropriada.
· Substituir (Pressione Ctrl+U): fornece a opção para alterar um fragmento de texto
presente no editor, através de uma janela apropriada.

Menu Novo Cenário
A composição das opções do Menu Novo Cenário, bem como suas funcionalidades
são explicitadas abaixo. Vale salientar que as ações aqui descritas dizem respeito aos
cenários que serão adicionados ao Plano Financeiro.
· Adicionar Novo Cenário (Pressione Ctrl + Alt + A): fornece a opção de adicionar até
dois novos cenários ao Plano Financeiro.

· Remover Cenário (Pressione Ctrl + Alt + R): fornece a opção de remover os cenários
adicionados ao Plano Financeiro (exceto o Cenário Base).

Menu Ajuda
A composição das opções do Menu Ajuda, bem como suas funcionalidades são
explicitadas abaixo:
· Menu Suporte (Pressione F1): apresenta toda a documentação de auxílio ao usuário a
respeito do software Empreenda! e suas funcionalidade.
· Menu Sobre (Pressione F3): fornece uma breve descrição sobre os envolvidos no
desenvolvimento deste projeto.

4. PLANO DE NEGÓCIOS NO EMPREENDA!
Básico
Para criar um Plano de Negócios Básico, siga os seguintes passos:
1) Selecione um Novo Projeto (através do Menu Arquivo ou botão Novo da barra de
ferramentas do sistema)
2) Insira um nome para o projeto e selecione o início do período de planejamento do
Plano de Negócio (por padrão, o Empreenda! gera o planejamento do projeto para um
período de 12 meses)
3) Clique no botão Avançar
4) Selecione o tipo do Projeto (Comercial, Industrial ou de Serviços)
5) Clique no botão Avançar
6) Clique no tipo de Plano Básico
7) Clique no botão Avançar. Pronto, um novo Plano Básico foi criado.
Avançado
Para criar um Plano de Negócios Avançado, siga os seguintes passos:
1) Selecione um Novo Projeto (através do Menu Arquivo ou botão Novo da barra de
ferramentas do sistema)
2) Insira um nome para o projeto e selecione o início do período de planejamento do
Plano de Negócio( por padrão, o Empreenda! gera o planejamento do projeto para um
período de 12 meses)

3) Clique no botão Avançar. Pronto, um novo Plano Avançado foi criado. Vale
ressaltar que, a qualquer momento, o usuário pode alterar ou abortar suas opções na
criação do Plano através dos botões Voltar e Cancelar.
Personalizado
Para criar um Plano de Negócios Básico, siga os seguintes passos:
1) Selecione um Novo Projeto (através do Menu Arquivo ou botão Novo da barra de
ferramentas)
2) Insira um nome para o projeto e selecione o início do período de planejamento do
Plano de Negócio (por padrão, o Empreenda! gera o planejamento do projeto para um
período de 12 meses)
3) Clique no botão Avançar
4) Selecione o tipo do Projeto (Comercial, Industrial ou de Serviços)
5) Clique no botão Avançar
6) Clique no tipo de Plano Personalizado
7) Clique no botão Avançar
8) Na Janela de Personalização do Empreenda!, selecione os tópicos que julgue
interessante inserir ao Plano (campos serão inseridos em O Negócio e Plano de
Marketing)
9) Clique no botão Avançar. Pronto, um novo Plano Personalizado foi criado. Vale
ressaltar que, a qualquer momento, o usuário pode alterar ou abortar suas opções na
criação do Plano através dos botões Voltar e Cancelar.

5. PLANO FINANCEIRO NO EMPREENDA!
Cenário Base
O Cenário Base apresenta as planilhas para entrada de dados do Plano de Negócios.
Estas planilhas dizem respeito a todos os dados financeiros do Plano, provendo desta
forma uma maior abrangência ao empreendedor acerca das perspectivas de seu
Negócio.

Inserindo novas matérias-primas aos Produtos do Plano Indústria
Através de uma interface intuitiva, o software Empreenda! possibilita o controle de
estoque de matérias-primas para produtos que serão criados no Plano de Negócios do

tipo Indústria. Esta opção fornece ao usuário do sistema a possibilidade de adicionar
novas matérias-primas (especificando-se quantidades e custos), editar as que já se
encontram em estoque e remover as matérias-primas indesejadas. Visando ainda um
maior entendimento e clareza do Plano de Negócios, cada matéria-prima encontra-se
descriminada por um nome (código) único que o identifica em estoque, não sendo
aceito portanto pelo software Empreenda! dois insumos com a mesma identificação.

Planilhas do Cenário Base
Através das informações financeiras fornecidas no Cenário Base, as planilhas de saída
apresentam um demonstrativo de resultados para este cenário criado pelo
empreendedor para seu Negócio.

Novos Cenários
O software Empreenda! fornece a seus usuários ainda a opção de criar novos cenários
que tem por função proporcionar aos empreendedores um maior dimensionamento de
seu negócio, podendo assim submetê-lo a opção que lhe parece mais vantajosa.

Gráficos de Resultados
Os gráficos de resultados tem por função apresentar de forma concisa, ilustrativa e de
fácil compreensão os resultados gerados pelas Planilhas do Cenário Base.

Propriedades dos Gráficos de Resultados
Os gráficos de resultados apresentam um conjunto de ações em seu menu de
Propriedades. Para acessar tal opção, clique com o botão direito do mouse sobre o
gráfico e selecione a opção desejada, dentre as listadas abaixo:
· Propriedades: através desta opção, é possível alterar cores, fontes, legendas e títulos
dos gráficos.
Salvar Como: opção para salvar as informações pertinentes ao gráfico. (caso já tenha
sido selecionada, esta opção irá salvar apenas as alterações das informações do
gráfico).
· Imprimir: opção para impressão do gráfico
· Ampliar: opção para aumentar a resolução do gráfico (pode ser aplicada a somente
um dos eixos (vertical, horizontal ou ambos).

· Reduzir: opção para diminuir a resolução do gráfico (pode ser aplcada a somente um
dos eixos (vertical, horizontal ou ambos).
· Escala Automática: fornece a opção para ajustar a resolução do gráfico para melhor
disposição na tela (pode ser aplicada a somente um dos eixos (vertical ou horizontal) ou
ambos).

