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ANEXO II – PLANO DE NEGÓCIOS  
 

Este PLANO DE NEGÓCIOS é parte integrante do Startup Campos – Programa Municipal de Apoio 
a Startups, nos termos do Edital 02/2022. Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 
 
1. Sumário Executivo 
Faça um texto resumido sobre o negócio o qual pretende desenvolver (máximo 1 página). No 
texto, você deverá responder: 

a) O que é o negócio e o produto a ser desenvolvido? 

b) Por que irá desenvolver? Descreva a demanda de mercado encontrada. 

c) Onde será desenvolvido? Descreva o local, para qual público alvo e a concorrência para o 

negócio. 

d) Quem irá desenvolver? Descreva a equipe envolvida no negócio. 

e) Quando irá desenvolver? Descreva quando pretende iniciar o desenvolvimento do 

produto e/ou serviço. 

f) Como irá desenvolver? Descreva o método utilizado para o desenvolvimento do produto 

e/ou serviço. 

g) Quanto custa? Identifique o custo necessário para desenvolver o produto e/ou serviço 

que será desenvolvido. 

 

2. Setor de atuação 
Indique o setor de atuação do seu negócio. 
 
3. Produto/Serviço 

a) Qual é o Produto e/ou Serviço a ser oferecido? 

b) Quais as principais características do Produto e/ou Serviço? 

c) Em que estágio do Ciclo de Vida se encontra? Desenvolvimento, Introdução no Mercado, 

Crescimento no Mercado, Maturidade ou Declínio. 

d) Qual a demanda do mercado que o Produto e/ou Serviço irá resolver? 

e) O Produto e/ou Serviço é inovador? Explique. 

 
4. Mercado 

Análise dos consumidores/clientes: 

a) Qual o segmento de clientes que seu negócio irá atender? Pessoas físicas e/ou Jurídicas? 

Por que? 
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b) Quais variáveis serão utilizadas para segmentar o mercado? Demográfica, Geográfica, 

Psicográfica e Comportamental? Explique. 

c) Identifique o público alvo que o negócio espera atingir. 

Análise dos concorrentes: 
a) Identifique os principais concorrentes do seu negócio.  

b) Indique aqueles que são concorrentes diretos (que têm produtos e/ou serviços iguais ou 

similares aos que você irá oferecer) e os concorrentes indiretos (que não fazem 

exatamente o mesmo que você, mas podem substituir o seu produto e/ou serviço no 

mercado). 

Análise dos fornecedores: 
a) Quais serão os seus fornecedores no futuro? 

b) Onde estão localizados os principais fornecedores do seu negócio? 

 
5. Marketing 

Descreva a estratégia de Marketing do seu Negócio (4Ps + 3Ps): 

a) Produto 

b) Preço 

c) Praça 

d) Promoção 

e) People (Pessoas) 

f) Process (Processos) 

g) Physical Evidence (Evidências Físicas) 

 
6. Operações 

Escreva como serão executadas as principais operações na sua empresa. Utilize os seguintes 

parâmetros para realizar a descrição: 

a) Desenvolvimento do produto e/ou serviço 

b) Como será o local do desenvolvimento, local da venda e a entrega 

c) Preço estimado do produto e/ou serviço. 

 
7. Equipe 

Escreva as características de cada integrante da equipe: 

a) Nome 

b) Formação acadêmica 
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c) Experiência do integrante que possa contribuir para o desenvolvimento do negócio 

 

8. Plano Financeiro 

Construa o planejamento financeiro para o seu negócio: 

a) Demonstrativo de resultados 

b) Projeções financeiras e fluxo de caixa para o período de dois anos 

c) Análises econômicas: ponto de equilíbrio, lucratividade, rentabilidade, retorno sobre 

investimento e payback 

d) Estimativas de faturamento mensal 

e) Quanto de capital financeiro será necessário para desenvolver o negócio? 

 
9. Cronograma 

Construa um cronograma para os próximos 12 meses do seu negócio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


