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Prefácio

A

o longo dos nossos mais de 100 anos de experiência combinada
no trabalho com centenas de empreendedores, atuamos como
tais e também como investidores, consultores e diretores de conselhos de administração e por nossas realizações conscientizamo-nos da
importância do planejamento. Aqueles que argumentam que o plano
de negócios é demorado e já está obsoleto no momento em que fica
pronto não entenderam a sua finalidade. Ele não é só um meio para
angariar capital, mas um processo que ajuda os empreendedores a
adquirirem conhecimento mais profundo sobre suas idéias. A disciplina que tal processo proporciona facilita a avaliação da natureza da
oportunidade e a análise dos meios para realizá-la. Será que o seu
modelo de negócio vai mudar assim que for lançado? Claro que vai. A
verdade é que o processo de planejamento resultará em modificações
no negócio mesmo antes do seu lançamento, o que não quer dizer
que seja trabalho inútil. Garantimos que o preparo de um plano de
negócios vai poupar-lhe muito tempo e dinheiro que de outra forma
seriam perdidos em “largadas queimadas”, simplesmente porque o
auxiliará a antever os recursos necessários e as armadilhas que possam surgir. Ainda que o planejamento não possa ajudá-lo a antecipar todos os problemas possíveis, o aprendizado intenso mais do que
compensará os custos de elaborar o plano.
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Proposta do livro

Este livro apresentará uma comprovada e inovadora abordagem
para o preparo de um plano de negócios. Cada capítulo introduzirá diferentes elementos do processo de planejamento, além de exemplificar
os conceitos com enfoque numa empresa real do ramo de brinquedos,
a FireFly Toys, lançada nos Estados Unidos em 2005. A principal característica dessa abordagem são os comentários marginais que chamam a
atenção para os vários aspectos do plano que estão bons e os que precisam melhorar. Na medida em que avançarmos, vamos nos familiarizando não somente com o processo, mas também com essa empresa.
Agora, uma advertência: o seu plano diferirá daquele da FireFly Toys
em vários aspectos. Cada empresa tem uma história própria e, embora
o cerne do processo de um plano de negócios seja consistente, o tamanho dos diversos elementos e a ênfase de cada um deles variarão.
Para reforçar esse ponto e fornecer outro exemplo, há no Apêndice 3
um plano compacto (ou sumário executivo estendido) que poderia ser
enviado a um possível investidor, para um tipo de empresa diferente,
de outro ramo, a Fossa Industries. Esta é uma empresa americana de
equipamentos médicos, atualmente em fase de aprovação pela Food
And Drug Administration (FDA),1 que tem conseguido angariar capital durante o período muito crítico que se seguiu ao estouro da bolha
das empresas ponto-com. Assim como fizemos com a FireFly, inserimos
comentários nas margens para salientar diversos aspectos do plano.
Os slides do Powerpoint usados nas apresentações para os investidores
estão no Apêndice 4. Além disso, disponibilizamos a você uma versão
especial de um curso on-line em vídeo sobre plano de negócios, acessível pelo site www.planodenegocios.com.br e com instruções de acesso no
Apêndice 5.
Ao iniciar esta excitante aventura no mundo do empreendedorismo ou ao reavaliar o seu negócio atual, queremos que veja isso como
um processo cujo resultado final — um plano de negócios concluído — é
uma etapa da jornada. Há muitas outras, e muitos outros planos serão
terminados. O ensinamento importante a tirar deste livro é que esse
processo é um aprendizado que ajuda a antever o futuro e, portanto, a
poupar tempo e dinheiro, um investimento com grande retorno no seu
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sucesso vindouro. Internalize esse modo de pensar e passará ao largo
do fracasso, conseguindo encontrar a passagem que leva ao ápice do
sucesso e do lucro.
Esperamos que, ao se aventurar em sua jornada, considere este livro proveitoso. Boa sorte!
Nota
1. A FDA é o orgão governamental dos Estados Unidos que faz o controle dos alimentos,
suplementos alimentares, medicamentos, equipamentos médicos, materiais biológicos e
derivados de sangue humano, e aprova ou não a comercialização desses produtos após
testá-los e estudá-los.

