Informações sobre os Roteiros
O MakeMoney traz roteiros especialmente desenvolvidos para elaboração de Planos de
Negócios, Estudos de Viabilidade e Planos de Inovação e Competitividade.
Este documento apresenta os dados gerais e diferenças entre estes roteiros.
Tem como objetivo servir como guia para escolha daquele que melhor atende às
necessidades de seus empreendimentos e projetos.

Documento elaborado por Starta – Empreendedorismo e Inovação.
Sua reprodução total ou parcial é permitida, desde que a fonte seja citada.

APE - Apresentação Preliminar de Empreendimento
O QUE É
Documento de apresentação resumida de uma oportunidade de negócio.
Entende-se por oportunidade de negócio: uma nova empresa; um novo produto ou uma inovação - seja ela
em produto, serviço, processo, modelo de negócio ou uso de matéria-prima.
PARA QUE SERVE
Documento preliminar, que pode ser elaborado rapidamente, para balizar uma análise preliminar de uma
oportunidade de negócio.
Ferramenta de tomada de decisão do tipo Go/Don’t Go, em estágios preliminares de avaliação de idéias de
novas idéias de negócio.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Possui poucos tópicos descritivos e um planejamento financeiro construído a partir de poucas premissas.
Apesar de resumido, foca os principais aspectos para análise e apresentação de uma oportunidade, inclusive
projeções financeiras para cinco anos e índices para análise de investimento.
QUANDO USAR
Quando se deseja elaborar - rapidamente - um pré-estudo de viabilidade; um esboço de planejamento e/ou
contar com projeções financeiras preliminares.
Quando se tem pouco tempo, disposição ou necessidade de se fazer um estudo aprofundado (como um
Plano de Negócios; um Projeto de Inovação ou um Estudo de Viabilidade).
Quando a decisão de abrir uma empresa ou implementar uma idéia já está tomada, mas os empreendedores
ainda não contam com um planejamento mínimo e números sequer aproximados sobre rentabilidade e
projeções financeiras.
Quando houver necessidade premente de se apresentar um Resumo Executivo sobre uma oportunidade de
negócio, mas ainda não foi elaborado um Plano de Negócio, um EVTEC ou outro planejamento detalhado.
Quando for muito importante concentrar todos os esforços na implementação do empreendimento, o mais
rapidamente possível (mercados extremamente dinâmicos). E os riscos envolvidos, o volume de
investimentos e os próprios investidores do negócio permitirem que se faça apenas um esboço de
planejamento - em detrimento de um estudo completo.

PN - Plano de Negócio
O QUE É
É o estudo completo de um empreendimento e o planejamento de ações e estratégias para fazer dele um
negócio bem sucedido. Mostra, em detalhes, quem são os empreendedores, quais são os produtos/serviços;
quais e quantos são os clientes em potencial; apresenta as estratégias escolhidas; a estrutura de
gerenciamento; e projeções financeiras para fluxo de caixa, receitas, despesas, custos e lucros.
PARA QUE SERVE
Este instrumento facilita o planejamento de um novo empreendimento, ao mesmo tempo em que evita que se
abra um negócio baseado apenas em “entusiasmo”. É, portanto, um instrumento de diminuição de riscos. Ao
fazer o Plano de Negócio, o empreendedor avalia racionalmente um empreendimento, amadurece
estratégias e cria um plano de ação.
É um instrumento de reflexão sobre o empreendimento: vale a pena? É o negócio que sonhei? Depois de
feito, o Plano de Negócio indica novos caminhos, mesmo que um deles seja a desistência da idéia. É um
momento em que os erros saem mais baratos.
É também uma linguagem entre o empreendedor e todos os seus parceiros: sócios, empregados,
colaboradores, investidores, bancos, contadores, agências governamentais
de financiamento etc.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
O roteiro apresentado pelo MakeMoney busca o equilíbrio entre os autores clássicos, que pregam que um
bom Plano de Negócio deve ser abrangente e abordar todos os aspectos do empreendimento, e uma
corrente de novos autores que propõem que o planejamento de um novo empreendimento deve conter
apenas informações estritamente indispensáveis.
QUANDO USAR
O Plano de Negócios é ferramenta aceita e utilizada em todo o mundo por grandes e pequenas
organizações. Possui várias aplicações estratégicas e operacionais tais como:







Alavancar e prospectar novos negócios;
Negociar a empresa;
Obter capital de risco;
Participar de editais;
Comunicar com o público interno, sócios, equipe dirigente, etc.;
Comunicar com a sociedade em geral, clientes, fornecedores, governo e instituições financeiras.

Deve ser feito também com o objetivo de identificar possíveis oportunidades e ameaças e de facilitar as
decisões que o empreendedor deverá tomar para ser bem sucedido. Recomenda-se que o Plano compile
informações sobre o mercado e as influências ambientais incidentes sobre o empreendimento proposto.

EVTEC - Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Comercial
O QUE É
Um EVTEC é um estudo de alternativas estratégicas para exploração de uma inovação, de forma a confirmar
ou descaracterizar a sua viabilidade - quer seja do ponto de vista técnico (capacidade de implementação);
comercial (existência de um mercado consumidor em potencial) e econômico (capacidade de investimento e
retorno financeiro).
PARA QUE SERVE
Identificar pesquisas tecnológicas cujos resultados podem dar origem a novos produtos ou processos
inovadores.
Verificar se uma proposta de inovação é viável. Ou seja, se pode dar origem a empreendimentos
economicamente sustentáveis.
Indicar e avaliar as alternativas para exploração comercial de uma invenção.
CARACTERÍSTICAS E DIFERENÇAS EM RELAÇÃO A UM PLANO DE NEGÓCIO
Assemelha-se a um Plano de Negócio, já que tem escopo abrangente e aborda questões que vão da
tecnologia a projeções financeiras, passando por uma análise do mercado.
Todavia, um EVTEC permite ser menos assertivo que um Plano de Negócio, uma vez que pode (e em muitos
casos deve) analisar mais de uma possível estrutura organizacional, diferentes produtos, estratégias ou
modelos de negócio – como forma de avaliar se a viabilidade está caracterizada e se existem alternativas
estratégicas.

QUANDO USAR
Pesquisadores (vinculados a centros de pesquisa ou dentro das empresas) devem fazer um EVTEC quando
ainda não se sabe exatamente quais produtos podem se desenvolvidos a partir uma tecnologia e/ou existem
muitas dúvidas em relação à melhor maneira (quais produtos, modelos de negócio; estratégias ou infraestrutura organizacional adotar) para transformar a invenção em um empreendimento comercial.
Em empreendimentos baseados em novas tecnologias, é comum um EVTEC preceder a elaboração de um
Plano de Negócio.

PIC - Plano de Inovação e Competitividade
O QUE É
Documento que apresenta um planejamento tecnológico e/ou estratégias competitivas com foco em inovação
e no lançamento de novos produtos e serviços.
PARA QUE SERVE
Dar suporte a um planejamento estratégico de longo prazo, especialmente a partir da construção de
estratégias empresariais baseadas numa postura mais proativa em relação à inovação.
Planejar o futuro da empresa e a renovação de seu portfólio de tecnologias, processos, produtos e serviços.
Ajudar os gestores a garantir o alinhamento entre as estratégias organizacionais e as atividades de pesquisa
e desenvolvimento e inovação (P,D&I).
Demonstrar se e como novos projetos ou idéias estão em linha com os desafios e estratégias da empresa e
de que forma antecipam ou respondem a tendências e oportunidades do setor em que a empresa atua.
Identificar e registrar tendências mercadológicas e tecnológicas; novas oportunidades de geração de
negócios; novas tecnologias, produtos, serviços ou processos; e avaliar o impacto que essas mudanças
podem promover na empresa.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Como todo documento de planejamento estratégico, contempla um diagnóstico da situação atual; definição
de objetivos de curto, médio e longo prazos; elaboração de estratégias para alcançá-los e a escolha das
métricas que irão avaliar o desempenho da organização.
Permite a criação de estratégias baseadas em marketing pull ou technology push.
Aborda sucintamente a empresa ou contexto organizacional, quer seja porque a empresa já existe e o
planejamento é para consumo interno, quer seja porque a ideia de criá-la é secundária nesse momento.
QUANDO USAR
Esse tipo de planejamento geralmente é realizado por empresas já existentes, quando se deparam com o
desafio de manter ou aumentar a participação de mercado; renovar ou ampliar o seu mix de tecnologias,
produtos e serviços.
Departamentos de marketing ou P,D&I podem elaborar planejamentos de longo prazo para as atividades de
pesquisa de novas tecnologias, desenvolvimento de produtos/serviços e acesso a novos mercados.
Profissionais que desejam que a empresa invista em novas tecnologias ou em projetos de desenvolvimento
de novos produtos ou serviços podem utilizar esse roteiro para elaborar documento que ajude a conseguir o
apoio da direção da empresa ou de “patrocinadores” externos (financiadores ou clientes-chave, por
exemplo).
Apesar de servir como um pequeno guia para realização do planejamento estratégico baseado em inovação,
esse roteiro é antes de tudo um repositório para os resultados do processo de planejamento.

Importante ressaltar que durante o planejamento estratégico outros roteiros disponíveis no MakeMoney
(APE, EVTEC e PN) devem ser vistos como ferramentas complementares e de apoio à tomada de decisão.
Por exemplo:


Um APE pode ser feito para cada produto ou família de produtos propostos, a fim de ajudar no
processo de validação das idéias de negócio;



Um EVTEC pode ser feito para cada diferente tecnologia ou plataforma proposta; ou mesmo para
cada produto, caso haja disposição, tempo e recursos;



Um PN pode ser feito para avaliar risco-retorno antes de iniciar a operação (visão financeira) e/ou
para planejar a ida dos produtos para o mercado (marketing e operações).

