Novidades da versão 10!
Em relação às versões anteriores, a nova versão traz inúmeras pequenas mudanças e
algumas ótimas grandes novidades.
Este documento faz uma breve apresentação das principais mudanças.
É um guia para usuários não apenas de versões anteriores do MakeMoney, mas
também de outros softwares de elaboração de planos de negócios.

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

Principais Novidades
Muitos dirão que MakeMoney ficou mais completo porque passou a incorporr recursos sofisticados de
análise, especialmente aqueles usuários que possuem formação na área de gestão. E todos concordarão
que o software continua muito intuitivo e ainda mais fácil de usar.
Confira a lista das principais novidades.

Novos roteiros (não apenas de Planos de Negócios)
O MakeMoney deixou de ser “apenas” o melhor software de elaboração de Planos de Negócios. Ele agora traz
roteiros especialmente desenvolvidos para elaboração de Estudos de Viabilidade (EVTEC) e Planos de
Inovação e Competitividade (PIC).
Um EVTEC é um estudo sobre a possibilidade de uma idéia ou invenção se tornar um negócio sustentável. Já
o PIC é um roteiro criado pela equipe da Starta para guiar e documentar o processo de planejar o futuro de
uma empresa existente a partir da renovação de seu portfólio de projetos, produtos e serviços, mudança em
seu modelo de negócio, em suas práticas de gestão ou a partir de alguma outra inovação.
E se você faz parte do grupo de pessoas que não tem realmente tempo ou acredita que ainda não é a hora de
fazer um planejamento abrangente, experimente fazer uma Apresentação Preliminar de Empreendimento
(APE). Quase o mesmo esforço de se fazer os chamados “planejamento de guardanapo”, “contas de padeiro”
ou “planejamento de boteco”.

Planos de Negócios mais objetivos
A máxima que diz que “tempo é dinheiro” está ultrapassada. Tempo vale muito mais do que dinheiro! Uma vez
perdidos, apenas dinheiro se consegue recuperar.
Talvez por isso vários especialistas vêm pregando a necessidade de o planejamento de um novo
empreendimento se concentrar apenas no que é de fato indispensável. E é esse raciocínio que inspira o roteiro
de Plano de Negócio do MakeMoney 10!

Nova interface – mais bonita e funcional
A nova interface do MakeMoney é mais moderna, mais “limpa” e com tudo “à mão”. O usuário não tem que
ficar trocando de telas, pois quase tudo que ele precisa já está à sua frente ou ao toque de um clique. O
documento impresso também está mais elegante e moderno.
Um recurso interessante incorporado ao software é o “modo de aprendizagem”, que mostra na mesma
interface de edição o conteúdo de apoio que em versões anteriores era exibido ao requisitar “mais informações
sobre o tópico”.
Outro recurso que merece destaque é a indicação automática de erros e inconsistências do plano financeiro.

Novos conteúdos de apoio
O slogan “faça você mesmo!” resume bem um dos pilares da proposta do MakeMoney desde sua primeira
versão. E ele continua valendo; mais do que nunca!
Orientações, exemplos e textos de apoio foram revisados e melhorados. Alguns conteúdos estão mais densos,
mas a linguagem se mantém simples e evitando o uso de jargões da área de gestão, que muitas vezes mais
complicam do que ajudam.
A nova versão ainda faz uma conexão com a Biblioteca Digital da Academia Starta e outros repositórios de
conhecimento. O software indica tutoriais, vídeos, artigos, entrevistas e demais conteúdo multimídia com a
opinião de especialistas sobre o assunto que estiver sendo trabalhado pelo usuário.
Tais conteúdos podem ajudar a entender melhor o que está sendo demandado pelo MakeMoney, a refletir
sobre o negócio e contém dicas valiosas para quem está se preparando para empreender ou inovar.

Cenários (análise de sensibilidade)
O plano financeiro traz agora a possibilidade de se criar e analisar cenários alternativos baseados em
mudanças nas premissas financeiras informadas ao software. Em outras palavras, fica fácil entender o que
aconteceria ao negócio num cenário com números mais pessimistas ou mais otimistas.
Esse recurso ajuda o empreendedor a entender melhor as variáveis do negócio e a identificar quais delas são
críticas para a viabilidade do empreendimento, em diferentes perspectivas. E dá ao planejamento e ao
empreendedor uma simples, mas poderosa, ferramenta de análise da relação risco versus retorno.

Sobre o novo Roteiro de Plano de Negócio
Os roteiros de Plano de Negócio do MakeMoney 2.0 se tornaram referências. Constam em livros, revistas e
sites especializados; milhares de Planos de Negócios foram elaborados a partir deles. Serviram de inspiração
até mesmo para softwares concorrentes.
Todavia...

...em time que está ganhando também se mexe
As práticas gerenciais vêm mudando rapidamente. O ambiente competitivo e a velocidade com que
oportunidade e novos modelos de negócio surgem e desaparecem criam um contexto que força os
empreendedores a buscarem instrumentos objetivos, rápidos e centrados nos aspectos analíticos do
planejamento de um novo empreendimento.
Vários especialistas vêm sugerindo que os empreendedores foquem o planejamento do negócio em questões
que realmente fazem diferença na hora de avaliar um empreendimento. E que ignorem as demais, para não
perder tempo que poderia ser usado para gerar negócios.
Em outras palavras, deve-se mexer em time que está ganhando para que ele continue sendo bem sucedido, se
adéqüe às novas realidades e aponte novos caminhos.

... um pode ser melhor que três
O MakeMoney 2.0 trazia três diferentes roteiros (simplificado, básico e avançado). Agora apenas um.
Planos de Negócios devem se concentrar no que é essencial. E o essencial é basicamente o mesmo para
qualquer empresa, seja ela nascente ou emergente; grande ou pequena; de base tecnológica ou tradicional.
Por isso um único roteiro é suficiente.
Por outro lado, o MakeMoney agora traz três outros roteiros, que podem ser mais apropriados dependendo do
negócio que será analisado. Vale a pena conhecê-los!

As diferenças que fazem diferença
Para usuários de versões anteriores, o mais significativo talvez seja o grande número de pequenas mudanças
no roteiro de Plano de Negócios. Como são muitas, destacaremos apenas as mais notáveis:
Resumo Executivo: o cartão de visitas ficou mais enxuto
Como o resumo executivo continha subtópicos, muitos usuários eram levados a crer que precisavam
preenchê-lo com muita informação, o que tornava essa seção maior do que o ideal; e isso fazia o Plano de
Negócios repetitivo, “pesado”, “chato”.
Na nova versão, o Resumo Executivo é um tópico único e as orientações não deixam dúvidas sobre sua
importância e as razões de mantê-lo sucinto. Em suma, ser de fato um resumo do documento.

Corpo do PN: mais ágil, objetivo e analítico
Seguindo o raciocínio de que tudo que não for essencial pode ser visto como perda de tempo, muitos tópicos
dos roteiros anteriores foram simplesmente excluídos. Por exemplo: o tópico “Missão” não existe mais. Não
queremos com isso dizer que não seja importante uma empresa ter uma declaração de missão; apenas
concordamos que isso não é importante para as análises que um Plano de Negócios precisa fazer.
Por outro lado, o roteiro ganhou novos tópicos, mais analíticos e voltados para a caracterização da
oportunidade e para a descrição e análise do modelo de negócio, e de informações que descrevem como a
empresa irá ganhar o mercado. Para citarmos dois exemplos: os tópicos “Plano de Penetração no Mercado” e
“Posicionamento” são dois dos mais importantes tópicos do novo roteiro.
Profissionais e instituições que analisam Planos de Negócios dão muito mais valor à descrição do negócio e à
caracterização da oportunidade do que a análises de quadros financeiros e números. Ou seja, é um grande
erro quando um empreendedor consome a maior parte do seu esforço elaborando projeções financeiras.
Pensando nisso, o MakeMoney tornou ainda mais simples e ágil elaborar um planejamento financeiro e
promoveu algumas mudanças de conteúdo e apresentação. Planilhas financeiras viraram anexos no
documento impresso e deixaram o PN mais enxuto. E foram criados tópicos descritivos para o empreendedor
apresentar e analisar os principais números das suas projeções.
Entradas de Dados: melhor relação sofisticação versus simplicidade
Pode-se dizer que o planejamento financeiro entrou num regime e fez academia. Trocou gordurinhas por
músculos. Itens que agregavam pouco valor às análises e que muitas vezes consumiam muito tempo do
usuário, casos do Balanço e do Cronograma Físico-Financeiro, deram lugar a análises de sensibilidade e um
conjunto de pequenas melhorias em quase todas as entradas de dados.
O resultado? Análises mais sofisticadas. E o trabalho está mais simples do que nunca.
Planilhas de saída: melhorias estéticas e reorganização do conteúdo
As planilhas de saída foram revisadas na forma e no conteúdo. Esteticamente estão mais “limpas”, com cores
mais suaves. Algumas informações dispersas foram condensadas e os principais quadros, como Projeção de
Resultados e Fluxo de Caixa, se adequaram à legislação e à nomenclatura mais atual.
Dentre as alterações mais visíveis, destacam-se:
•
•
•
•
•

Investimentos: traz informações investimento inicial, ampliações e fontes de recursos
Exclusão da “Projeção de Balanço” e índices contábeis
Exclusão da planilha “Fontes e Usos”
Exclusão de várias planilhas auxiliares, cujos dados foram concentrados em um número menor de
planilhas ou simplesmente deixaram de fazer parte do plano financeiro
“Projeção dos Resultados” traz cálculo de EBITDA/LAJIDA e ponto de equilíbrio financeiro

Outras mudanças dignas de nota


Tela de abertura, com acesso rápido ao manual de utilização e outros documentos de apoio, aos
principais comandos, e aos últimos documentos abertos.



Exportação de dados financeiros, que era feita em formato Excel 95 (XLS), agora utiliza o formato
Excel 2000 (XLS).



Melhor tratamento das imagens coladas aos textos.



Não são mais exibidos exemplos para cada tópico em edição. Em compensação, foram e continuarão
a ser criados exemplos completos - de negócios reais e fictícios. Estão publicados no site da Starta e o
acesso é fácil a partir do próprio software.



Além de melhorias estéticas na capa, índice, cabeçalho e rodapé, o software inclui novos parâmetros
para configuração da versão impressa do projeto.



O formato físico dos arquivos mudou e a extensão “.pln” mudou para “.plnx”.



Em função do grande volume de mudanças, realizadas em todos os aspectos do software, não foi
possível manter compatibilidade dessa versão com projetos desenvolvidos nas versões 2.0 e 1.0. Ou
seja: o MakeMoney 10! não abre nem converte arquivos gerados em versões anteriores.



Exemplos completos e documentos exibidos na área “Opinião dos Especialistas” são conteúdos em
constante evolução e prontos para receber contribuições de professores, especialistas, consultores e
empreendedores. Você pode contribuir!

