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1 - Sumário Executivo 

 
1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negócio 

 
A Newdev é uma escola com cursos livres profissionalizantes na área de tecnologia da informação e negócios

buscando unir qualidade  com valores acessíveis as classes sociais C, D e E. A empresa tem como foco, desenvolver

profissionais em áreas carentes de mão de obra qualificada, buscando sempre as necessidades do mercado.

 

Porque abrir uma escola de Informática?

•	Área nova, em ampla expansão.

•	Conhecimento técnico é o principal requisito do funcionário de Tecnologia da informação (TI).

•	Relatório da Softex: 2013 haverá carência de 200mil profissionais em TI no Brasil.

•	Escolas atuais têm valores muito altos, impossibilitando muitas vezes o acessos das classes “C”, “D” e “E”.

•	Mudanças constantes de tecnologias obrigam os profissionais a se atualizar constantemente

•	Um problema encontrado pelas organizações é a falta de conhecimento da área de negócios de seus profissionais

de TI.

•	Devido à necessidade de alta competência técnicas dos profissionais de TI, as entidades formadoras priorizam

somente a    ênfase no conhecimento técnico, deixando de lado competências comportamentais importantes, criando

uma lacuna na formação desse tipo de profissional.

 

Foco da escola:

•	O foco sempre será áreas novas, nas quais o mercado tenha carência de profissionais.

•	Hoje, 60% das vagas de TI em aberto são nas áreas de Desenvolvimento de sistemas (programação).

•	Microsoft .NET é a tecnologia de desenvolvimento mais requisitada do momento.

•	A qualidade do serviço é nosso maior foco. Buscando sempre o que as empresas da área buscam para seus

funcionários.

 

Empreendedorismo Social

Queremos juntamente com o lucro promover uma maior igualdade social, e acreditamos que a tecnologia é uma

grande porta de entrada para uma forte inclusão social.

A exemplos de países como a Índia, onde a área de tecnologia da informação vem trazendo uma grande fonte de

inclusão social, gerando bons empregos e grandes oportunidades para todas as classes sócias.

 

 

1.2 - Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições 

 

Indicadores Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Ponto de Equilíbrio R$ 143.840,44 R$ 145.278,85 R$ 145.278,85 R$ 145.278,85 R$ 145.278,85

Lucratividade 21,14 % 29,54 % 29,54 % 29,54 % 29,54 %

Rentabilidade 68,13 % 111,36 % 111,36 % 111,36 % 111,36 %

Prazo de retorno do investimento 1 ano e 6 meses

Nome: Luis Henrique de Souza

Endereço: Caldre e Fião 144

Cidade: Porto Alegre Estado: Rio Grande do Sul

Perfil:
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1.3 - Dados do empreendimento 

 

 

1.4 - Missão da empresa 

 
Oferecer serviços de educação técnica e profissionalizante de alta qualidade, a preços acessíveis, sempre focando

nas tendências do mercado de trabalho e no desenvolvimento humano.

 

1.5 - Setores de atividade 

 
[  ] Agropecuária

[  ] Indústria

[  ] Comércio

[x] Serviços

 

1.6 - Forma Jurídica 

 
(  ) Empresário

(x) Sociedade Limitada

(  ) Outros: 

 

1.7 - Enquadramento Tributário 

 

Técnico em informática, com experiência de mais de 3 anos em cursos de formação profissionalizante na área de

desenvolvimento de softwares e informática em geral. Atuou como desenvolvedor de softwares na empresa TOTVS,

a maior empresa de software gerencial do Brasil. Vencedor do melhor projeto no programa Students do Business

(Microsoft/PUCRS)na linha de desenvolvimento de software (2009/02) . Atualmente é graduando na área de

Administração de empresas pela PUCRS, e possui outras experiências na área de gestão de pequenas empresas.

Atribuições:

Como sócio administrador, tem a missão de coordenar as operações da Newdev. Atuando no desenvolvimento dos

cursos, gestão financeira, gestão de recursos humanos, gestão do marketing e das operações.

Nome: Outros Sócios

Endereço: A ser definido

Cidade: A ser definido Estado: Rio Grande do Sul

Perfil:

Qualquer perfil de investidor.

Atribuições:

Sócios não administradores.

Nome da empresa: Newdev

CNPJ/CPF:
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1.7.1 - Âmbito federal 

 
(  ) Empreendedor Individual

(x) Regime SIMPLES

(  ) Regime NORMAL

        IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica

        PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social

        COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

        CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

        IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria)

 

1.7.2 - Âmbito estadual 

 
(  ) ICMS – Regime Simplificado

(  ) ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (SISTEMA DÉBITO E CRÉDITO)

 

1.7.3 - Âmbito municipal 

 
(  ) ISS – Imposto sobre Serviços

 

1.8 - Capital Social 

 

 

1.9 - Fonte de recursos 

 
Os recursos serão originados por dois meios, parceiros interessados no projeto, como empresas de software que

precisam de mão de obra, podem doar computadores, outros equipamentos ou mesmo dinheiro e serão vinculados a

empresa como patrocinadores e terão diversas vantagens relacionadas a identificação de novos talentos e marketing

gerado pela parceria. O segundo meio é a entrada de novos sócios não administradores, onde serão negociadas

cotas no valor de R$100,00 cada cota, em um total de 600 cotas valendo R$60.000,00, totalizando 60% das cotas da

empresa e o valor total dos investimentos.

Nº Sócio Valor Participação (%)

1 Luis Henrique de Souza R$ 24.006,77 40,00

2 Outros Sócios R$ 36.010,16 60,00

Total R$ 60.016,93 100,00
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2 - Análise de Mercado 

 
2.1 - Estudo dos clientes 

 
Público-alvo (perfil dos clientes)

Jovens futuros profissionais que buscam o primeiro emprego na área de TI, com ou sem conhecimentos prévios.

Pessoas das classes sócias C,D,E que buscam uma qualificação profissional, e não tem condições de custear cursos

tradicionais.

Alunos de segundo grau/cursos técnicos/profissionalizantes/ superior que buscam conhecimento mais especializado

em determinada tecnologia.

Profissionais da área que buscam atualização, ou mudança de atividade. 

 
Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)

Busca por qualificação profissional, pois já tem consciência de que o mercado de trabalho que requer profissionais

qualificados.

Gostam de utilizar o computador, e acreditam que esse gosto por tecnologia pode se tornar uma profissão.

Alem disso os pais e familiares acabam insistindo e levando o aluno a vir se qualificar, e eles são muitas vezes os

financiadores dos alunos também .

 
Área de abrangência (onde estão os clientes?)

Os clientes estão em diversas cidades na região metropolitana de Porto Alegre,  e em diversos bairros de Porto

Alegre.

Como a escola atinge públicos de diferentes classes sociais, esse publico esta dividido em diversas partes da cidade,

excluindo alguns bairros de alto poder aquisitivo como: Boa Vista, Bela Vista, Moinhos de Vento entre outras mais

nobres.
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2.2 - Estudo dos concorrentes 

 

Empresa Qualidade Preço
Condições de

Pagamento
Localização Atendimento

Serviços aos

clientes

Garantias

oferecidas

Newdev

Média/Alta

Cursos livres na

área de TI e

negócios.

R$650,00 para

curso de 80horas.

25% de desconto

para pagamentos à

vista.

Parcelado em até

5x no cartão,

cheque, ou

promissórias.

Centro de Porto

Alegre.
Bom

Sala climatizada

com acesso a

internet. Boa

localização e

acesso a vagas e

divulgação de

currículos.

Profissionais

graduandos das

melhores

universidades do

RS altamente

motivados. Uma

empresa nova que

tem obrigação de

mostrar um bom

serviço. Apoio de

empresas de

software do setor.

Alfamídia

Média/alta, com

diversos cursos nas

áreas de

Desenvolvimento,

Design, infra-

estrutura e

gestão.Não destaca

os professores de

cada curso.

Acima de

R$3.000,00 curso

de 160 horas

80h = R$1.500,00

ou mais.

Em até 1+9 no

cheque.

Cartão de crédito

em até 5x.

À vista 10% de

desconto.

Cristóvão Colombo,

1496. Bairro

Floresta Porto

Alegre.

Zona nobre da

cidade.

Bom

Área de 950 metros

quadrados, 100%

climatizada, com 10

laboratórios com

projetor e internet.

Espaço de

conveniência,

cafeteria e auditório

de 75 lugares. Boa

localização,

diversos meios de

transporte até o

local.

Mais de 10 anos no

mercado.

Sisnema

Muito Alta, Tem

foco em formações

voltadas para

Acima de

R$1.700,00 curso

de 40 horas

10 a 20% de

desconto à vista e

em até 5x no

Rua Washington

Luiz, 820 - Centro

Porto Alegre RS

Bom

Salas cliamtizadas,

com equipamentos

e softwares de

Profissionais com

alta capacitação

técnica e
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Conclusões

Oferecendo cursos de qualidade Média/Alta, com um valor de R$650,00 por curso de 80horas, conseguimos associara qualidade a um preço abaixo da média do mercado.

Associados a isso, uma boa infra estrutura, bom atendimento e profissionais altamente motivados, são esses os diferencias da Newdev.

 

cursos oficiais e

cetificações.

80h = 3.400,00 ou

mais.
cartão. última geração. certificações.

SENACRS

Média/Alta - Cursos

em diversas área,

tendo cursos na

área de TI

diversificados.

R$2.136,00 curso

de 156 horas

ou seja 80h =

R$1.095,00

Cheque 1+11

Cartão em até 5x

Avenida Venâncio

Aires, cidade baixa

Porto Alegre.

Local é

razoavelmente

bom, mas não é de

tão fácil acesso

como o centro, pois

não são todos os

ônibus que passam

por ali.

Bom

Salas climatizadas,

grande variedade

de turmas e salas.

Traz todo o nome

SENAC, que tem

uma grande

aceitação e é

sinônimo de um

bom serviço. Traz

também

profissionais

técnicos bem

qualificados, mas

nem sempre com

boas atuações.

Alcides Maya

Média/Baixa -

Curso Técnico em

Informática voltado

para

desenvolvimento de

softwares.

Em torno de

R$4.500,00 o curso

de 1 ano (1.050

horas)

Tem um custo por

80h de

aproximadamente

R$345,00

Em até 20x com

contrato direto.

Rua Dr. Flores, 396

- Centro Porto

Alegre.

Muito boa

Médio, muitos

alunos dificulta um

atendimento

diferenciado.

Sala climatizada,

muitas vezes com

computadores

velhos, e nem

sempre com acesso

a internet.

Já possui um bom

nome no mercado,

e traz uma

formação técnica

valorizada pelos

alunos. É longo e

genérico

dificultando uma

formação mais

específica.
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2.3 - Estudo dos fornecedores 

 

Nº

Descrição dos itens a

serem adquiridos

(matérias-primas,

insumos, mercadorias

e serviços)

Nome do fornecedor Preço
Condições de

pagamento
Prazo de entrega

Localização (estado

e/ou município)

1

Impressão para

apostilas e material

impresso

Gráfica ANS

Panfleto 115gr - 10x15

4x4

2.500 un. - 100x150 mm

- Couchê Brilho 115 gr -

4x4 - R$ 160,00

5.000 un. - 100x150 mm

- Couchê Brilho 115 gr -

4x4 - R$ 180,00

40.000 un. - 100x150

mm - Couchê Brilho 115

gr - 4x4 - R$ 990,00

50.000 un. - 100x150

mm - Couchê Brilho 115

gr - 4x4 - R$ 1.100,00

100.000 un. - 100x150

mm - Couchê Brilho 115

gr - 4x4 - R$ 1.950,00

Impressão Apostilas -

R$0,08 centavos a folha

À vista 1 semana
Rua Oscar Schneider,

467 - Medianeira

2
Apostilas e material

gráfico
centhury

Apostilas, R$0,08 por

folha.
30 dias Uma semana

Rua Monsenhor Felipe

Diehl, 125 - Porto Alegre

- RS
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3 - Plano de Marketing 

 
3.1 - Descrição dos principais produtos e serviços 

 
Formação de desenvolvedores de software. Dividida em três módulos separados de 80 horas. Formação em teste de

software e diversos outros cursos na área de tecnologia.

Outros cursos na área de gestão empresarial, design, marketing e direito. 

 

 

3.2 - Preço 

 
Manter um preço competitivo baseado na sustentabilidade interna da empresa e pensando no bolso do consumidor,

com valores que possam ser pagos parcelada mente por alguém que ganhe um salário mínimo.

O preço levara em conta também os concorrente de média e alta qualidade. O preço ficara sempre 25% abaixo do

que os praticados por esses concorrentes.

 

3.3 - Estratégias Promocionais 

 
Internet e mídias sociais:

As mídias sociais serão diariamente monitoradas e atualizadas pelo estagiário de marketing ou publicidade.

Acreditamos que elas são nosso principal meio de prospectar clientes e nos manter diretamente em contato com

nosso público alvo. Sites de compras coletivas  também serão usados para divulgação e captação de clientes.

Panfletagem em frente a escolas de ensino médio, ensino técnico e universidades. Assim podemos prospectar

possíveis clientes que tem as características de nosso target.

Palestras em escolas de ensino médio e em eventos e feiras de tecnologia, com promoções especiais e brindes.

 

3.4 - Estrutura de Comercialização 

 
Venderemos os serviços diretamente as pessoas pelas mídias sociais, como Facebook, Twitter e Orkut, onde nosso

contato virtual pode ter um dialogo direto com os potencias consumidores.

Usaremos também portais de vendas coletivas como vendedores, tais como Peixe Urbano, Grupon, entre tantos

outros. Os serviços são vendidos com bons descontos, atraindo bastante a atenção dos consumidores.

Faremos também um trabalho de vendas por telefone quando necessário, onde o vendedor entra em contato direto

com o cliente oferecendo promoções e vantagens de utilizar nossos serviços.

 

3.5 - Localização do negócio 

 

Nº Produtos / Serviços

1 Formação de desenvolvedores de software .NET

2 Cursos Livres diversos de tecnologia

3 Curso de Excel para Gestão Empresarial

Endereço: No centro de Porto Alegre

Bairro: Centro

Cidade: Porto Alegre
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Considerações sobre o ponto (localização), que justifiquem sua escolha:

Escolhemos o centro de Porto Alegre por alguns motivos que consideramos essenciais. Nossos clientes jovens

podem vir facilmente de qualquer lugar da região metropolitana pelo trensurb, ou com apenas um ônibus. Do mesmo

modo os clientes de Porto Alegre, de qualquer local da cidade pode se pegar apenas um ônibus para o centro,

evitando assim custos adicionais de transporte. Alem disso o centro de Porto Alegre já é referencia em escolas

técnicas e profissionalizantes, chamando atenção direta de nosso publico alvo.

Estado: Rio Grande do Sul

Fone 1: (51) 3217-1418

Fone 1: (51) 9950-5757

Fax: (  )     -
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4 - Plano Operacional 

 
4.1 - Layout ou arranjo físico 

 

 
 

 

4.2 - Capacidade produtiva/comercial/serviços 

 
Qual a capacidade máxima de produção (ou serviços) e comercialização?

A capacidade máxima esta ligada a nossa sala de aula, que tem 20 computadores, podendo atender no máximo 20

alunos por turno. Sendo assim em três turnos, podemos atender 60 alunos por mês, mais 20 alunos das turmas de

sábado. Totalizando o máximo de 80 alunos por mês, ou seja 960 alunos por ano.

Essa capacidade de atendimento pode facilmente aumentar com a ampliação da sala de aula, ou criação de outras

salas conforme for a demanda.

 

 
Qual será o volume de produção (ou serviço) e comercialização iniciais?

Acreditamos iniciar apenas com um volume de 35% sobre a capacidade da escola, o que representa 7 alunos por

turma. Isso devido a falta de já ter um nome consolidado no mercado e alem disso, acreditamos que podemos fazer

dos nossos alunos nossos principais vendedores, se o serviço for de qualidade e eles aprovarem, futuramente vão
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indicar o mesmo para sua rede de contatos gerando diversos novos clientes. E isso só é possível após as primeiras

turmas já terem feito o curso.

 

4.3 - Processos operacionais 

 
O funcionamento será de  segunda a sexta feira, de 8h às 10:45h e aos sábados de 8h até 13h.

Os cursos da manha acontecem das 8h ao meio dia, com intervalo de 15 minutos as 10h.

Os cursos da tarde acontecem das 14h às 18h, com intervalo de 15 minutos as 16h.

Os cursos da noite acontecem das 19h às 10:50h, com intervalo de 5 minutos a combinar.

Os cursos de sábados acontecem das 8h às 13h, com 15 minutos de intervalo as 10:30h.

Na parte de vendas, o cliente escolhe quando quer começar o curso, é verificado se existe a  disponibilidade para a

determinada turma e ele se matricula, passando alguns dados ao atendente,assinando o contrato e efetuando o

pagamento da primeira parcela.

 

4.4 - Necessidade de pessoal 

 
Nº Cargo/Função Qualificações necessárias

1 Professor / Instrutor

Bons conhecimentos em: Plataforma .NET de

programação,linguagem C#, Microsoft Visual Studio,

ASP.NET, Lógica de programação e banco de dados

(preferência MS SQL) . Conhecimentos e familiaridade em

programação voltada para WEB, HTML, CSS. Já ter feito

algum projeto de software WEB.

Gostar de passar conhecimento e informações e trabalhar com

pessoas.

2 Recepção/ Vendas

Gostar de lidar com pessoas, bom humor, gostar de sorrir e

dar um belo “Olá”. Vontade de aprender e trabalhar em um

ambiente de escola. Boa comunicação verbal.

Conhecimentos em informática, internet, MS Word e Excel.

3 Estagiário Marketing

Assumir responsabilidades e implementar ações e estratégias

de marketing. Criar ações e estratégias de marketing. Criar

métricas de ROI.

Imprescindível entendimento e uso de redes sociais.

4 Professor / Instrutor Sáb

Bons conhecimentos em: Plataforma .NET de

programação,linguagem C#, Microsoft Visual Studio,

ASP.NET, Lógica de programação e banco de dados

(preferência MS SQL) . Conhecimentos e familiaridade em

programação voltada para WEB, HTML, CSS. Já ter feito

algum projeto de software WEB.

Gostar de passar conhecimento e informações e trabalhar com

pessoas.
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5 - Plano Financeiro 

 
5.1 - Estimativa dos investimentos fixos 

 
A – Imóveis

 

 
B – Máquinas

 

 
C – Equipamentos

 

 
D – Móveis e Utensílios

 

 
E – Veículos

 

 
F – Computadores

 

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

SUB-TOTAL (A) R$ 0,00

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

SUB-TOTAL (B) R$ 0,00

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 Split 1 R$ 800,00 R$ 800,00

2 central telefônica 1 R$ 200,00 R$ 200,00

3 Segurança 2 R$ 205,00 R$ 410,00

SUB-TOTAL (C) R$ 1.410,00

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 Cadeiras 23 R$ 80,00 R$ 1.840,00

2 Mesas 21 R$ 100,00 R$ 2.100,00

3 Longarina Executiva 4 R$ 250,00 R$ 1.000,00

4 Balcão de Atendimento 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

5 Cafeteira 1 R$ 50,00 R$ 50,00

SUB-TOTAL (D) R$ 5.990,00

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

SUB-TOTAL (E) R$ 0,00

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 Computador 22 R$ 1.000,00 R$ 22.000,00

14 de 30

Plano de Negócio - Newdev



 
TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS

 

 

5.2 - Capital de Giro 

 
A – Estimativa Estoque Inicial

 

 
B – Caixa Mínimo

1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas

 

 
2º Passo: Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras

 

 
3º Passo: Estoque – Cálculo de necessidade média de estoque

 

 

2 Impressora Laser 1 R$ 300,00 R$ 300,00

3 Projetor 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

4 Utensilios de rede 5 R$ 100,00 R$ 500,00

SUB-TOTAL (F) R$ 23.800,00

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F): R$ 31.200,00

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 Apostilas 40 R$ 33,50 R$ 1.340,00

TOTAL (A) R$ 1.340,00

Prazo médio de vendas (%) Número de dias

Média

Ponderada em

dias

A vista 20,00 0 0,00

a prazo (1) 40,00 30 12,00

a parzo (2) 40,00 60 24,00

Prazo médio total 36

Prazo médio de compras (%) Número de dias

Média

Ponderada em

dias

A vista 100,00 0 0,00

Prazo médio total 0

Necessidade média de estoque

Numero de dias 1
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4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias

 

 
Caixa Mínimo

 

 
Capital de giro (Resumo)

 

 

5.3 - Investimentos pré-operacionais 

 

 

5.4 - Investimento Total 

 

Recursos da empresa fora do seu caixa Número de dias

1. Contas a Receber – prazo médio de vendas 36

2. Estoques – necessidade média de estoques 1

Subtotal Recursos fora do caixa 37

Recursos de terceiros no caixa da empresa

3. Fornecedores – prazo médio de compras 0

Subtotal Recursos de terceiros no caixa 0

Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 37

1. Custo fixo mensal R$ 9.622,66

2. Custo variável mensal R$ 2.123,50

3. Custo total da empresa R$ 11.746,16

4. Custo total diário R$ 391,54

5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 37

Total de B – Caixa Mínimo R$ 14.486,93

Descrição Valor

A – Estoque Inicial R$ 1.340,00

B – Caixa Mínimo R$ 14.486,93

TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) R$ 15.826,93

Descrição Valor

Despesas de Legalização R$ 600,00

Obras civis e/ou reformas R$ 5.890,00

Divulgação R$ 3.500,00

Cursos e Treinamentos R$ 0,00

Outras despesas R$ 3.000,00

TOTAL R$ 12.990,00
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Descrição dos investimentos Valor (%)

Investimentos Fixos – Quadro 5.1 R$ 31.200,00 51,99

Capital de Giro – Quadro 5.2 R$ 15.826,93 26,37

Investimentos Pré-Operacionais – Quadro 5.3 R$ 12.990,00 21,64

TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 60.016,93 100,00

Fontes de recursos Valor (%)

Recursos próprios R$ 600,17 1,00

Recursos de terceiros R$ 59.416,76 99,00

Outros R$ 0,00 0,00

TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 60.016,93 100,00
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5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa 

 

 
Projeção das Receitas:

(  ) Sem expectativa de crescimento

(x) Crescimento a uma taxa constante:

      5,00 % ao mês para os 12 primeiros meses

      17,00 % ao ano a partir do 2º ano

(  ) Entradas diferenciadas por período

 

Nº Produto/Serviço

Quantidade

(Estimativa de

Vendas)

Preço de

Venda Unitário

(em R$)

Faturamento Total

(em R$)

1
Formação de desenvolvedores de software

.NET
16 R$ 650,00 R$ 10.400,00

2 Cursos Livres diversos de tecnologia 7 R$ 250,00 R$ 1.750,00

3 Curso de Excel para Gestão Empresarial 0 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 12.150,00

Período Faturamento Total

Mês 1 R$ 12.150,00

Mês 2 R$ 12.757,50

Mês 3 R$ 13.395,38

Mês 4 R$ 14.065,14

Mês 5 R$ 14.768,40

Mês 6 R$ 15.506,82
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5.6 - Estimativa de custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e

terceirizações 

 
Produto: Formação de desenvolvedores de software .NET

 

 
Produto: Cursos Livres diversos de tecnologia

 

Mês 7 R$ 16.282,16

Mês 8 R$ 17.096,27

Mês 9 R$ 17.951,08

Mês 10 R$ 18.848,64

Mês 11 R$ 19.791,07

Mês 12 R$ 20.780,62

Ano 1 R$ 193.393,09

Ano 2 R$ 226.269,91

Ano 3 R$ 264.735,80

Ano 4 R$ 309.740,88

Ano 5 R$ 362.396,83

Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total

Apostila 1 R$ 33,50 R$ 33,50

TOTAL R$ 33,50

Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total

Apostila 1 R$ 18,50 R$ 18,50

TOTAL R$ 18,50
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Produto: Curso de Excel para Gestão Empresarial

 

 

5.7 - Estimativa de custo de comercialização 

 

 

 

 

Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total

TOTAL R$ 0,00

Descrição (%) Faturamento Estimado Custo Total

SIMPLES (Imposto Federal) 10,00 R$ 12.150,00 R$ 1.215,00

Comissões (Gastos com Vendas) 2,00 R$ 12.150,00 R$ 243,00

Propaganda (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 12.150,00 R$ 0,00

Taxas de Cartões (Gastos dom Vendas) 0,00 R$ 12.150,00 R$ 0,00

Total Impostos R$ 1.215,00

Total Gastos com Vendas R$ 243,00

Total Geral (Impostos + Gastos) R$ 1.458,00

Período Custo Total

Mês 1 R$ 1.458,00

Mês 2 R$ 1.530,90

Mês 3 R$ 1.607,45

Mês 4 R$ 1.687,82

Mês 5 R$ 1.772,21

Mês 6 R$ 1.860,82

Mês 7 R$ 1.953,86

Mês 8 R$ 2.051,55

Mês 9 R$ 2.154,13

Mês 10 R$ 2.261,84

Mês 11 R$ 2.374,93

Mês 12 R$ 2.493,67

Ano 1 R$ 23.207,17

Ano 2 R$ 27.152,39

Ano 3 R$ 31.768,30

Ano 4 R$ 37.168,91

Ano 5 R$ 43.487,62
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5.8 - Apuração do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas 

 

 

Nº Produto/Serviço

Estimativa de

Vendas (em

unidades)

Custo Unitário

de Matériais

/Aquisições

CMD / CMV

1
Formação de desenvolvedores de software

.NET
16 R$ 33,50 R$ 536,00

2 Cursos Livres diversos de tecnologia 7 R$ 18,50 R$ 129,50

3 Curso de Excel para Gestão Empresarial 0 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 665,50

Período CMD/CMV

Mês 1 R$ 665,50

Mês 2 R$ 698,78

Mês 3 R$ 733,71

Mês 4 R$ 770,40

Mês 5 R$ 808,92

Mês 6 R$ 849,37

Mês 7 R$ 891,83

Mês 8 R$ 936,43

Mês 9 R$ 983,25

Mês 10 R$ 1.032,41

Mês 11 R$ 1.084,03

Mês 12 R$ 1.138,23

Ano 1 R$ 10.592,85

Ano 2 R$ 12.393,63
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5.9 - Estimativa dos custos com mão-de-obra 

 

 

5.10 - Estimativa do custo com depreciação 

 

Ano 3 R$ 14.500,55

Ano 4 R$ 16.965,64

Ano 5 R$ 19.849,80

Função
Nº de

Empregados
Salário Mensal Subtotal

(%) de

encargos

sociais

Encargos

sociais
Total

Professor /

Instrutor
3 R$ 800,00 R$ 2.400,00 37,50 R$ 900,00 R$ 3.300,00

Recepção/

Vendas
1 R$ 545,00 R$ 545,00 37,50 R$ 204,38 R$ 749,38

Estagiário

Marketing
1 R$ 550,00 R$ 550,00 0,00 R$ 0,00 R$ 550,00

Professor /

Instrutor Sáb
1 R$ 450,00 R$ 450,00 37,50 R$ 168,75 R$ 618,75

TOTAL 6 3.945,00 R$ 1.273,13 R$ 5.218,13

Ativos Fixos Valor do bem Vida útil em Anos Depreciação Anual Depreciação Mensal

EQUIPAMENTOS R$ 1.410,00 5 R$ 282,00 R$ 23,50

MÓVEIS R$ 5.990,00 10 R$ 599,00 R$ 49,92

COMPUTADORES R$ 23.800,00 3 R$ 7.933,33 R$ 661,11

Total R$ 8.814,33 R$ 734,53
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5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais 

 

 
Projeção dos Custos:

(  ) Sem expectativa de crescimento

(x) Crescimento a uma taxa constante:

      0,50 % ao mês para os 12 primeiros meses

      1,00 % ao ano a partir do 2º ano

(  ) Entradas diferenciadas por período

 

Descrição Custo

Aluguel R$ 1.100,00

Condomínio R$ 250,00

IPTU R$ 50,00

Energia elétrica R$ 400,00

Telefone + internet R$ 300,00

Honorários do contador R$ 250,00

Pró-labore R$ 550,00

Manutenção dos equipamentos R$ 200,00

Salários + encargos R$ 5.218,13

Material de limpeza R$ 50,00

Material de escritório R$ 120,00

Taxas diversas R$ 0,00

Serviços de terceiros R$ 400,00

Depreciação R$ 734,53

Contribuição Empreendedor Individual R$ 0,00

Outras taxas R$ 0,00

TOTAL R$ 9.622,66

Período Custo Total

Mês 1 R$ 9.622,66

Mês 2 R$ 9.670,77

Mês 3 R$ 9.719,13

Mês 4 R$ 9.767,72

Mês 5 R$ 9.816,56

Mês 6 R$ 9.865,64

Mês 7 R$ 9.914,97

Mês 8 R$ 9.964,55

Mês 9 R$ 10.014,37
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5.12 - Demonstrativo de resultado 

 

 

Mês 10 R$ 10.064,44

Mês 11 R$ 10.114,76

Mês 12 R$ 10.165,34

Ano 1 R$ 118.700,92

Ano 2 R$ 119.887,93

Ano 3 R$ 121.086,81

Ano 4 R$ 122.297,68

Ano 5 R$ 123.520,66

Descrição Valor Valor Anual (%)

1. Receita Total com Vendas R$ 12.150,00 R$ 145.800,00 100,00

2. Custos Variáveis Totais

   2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) R$ 665,50 R$ 7.986,00 5,48

   2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 1.215,00 R$ 14.580,00 10,00

   2.3 (-) Gastos com vendas R$ 243,00 R$ 2.916,00 2,00

   Total de custos Variáveis R$ 2.123,50 R$ 25.482,00 17,48

3. Margem de Contribuição R$ 10.026,50 R$ 120.318,00 82,52

4. (-) Custos Fixos Totais R$ 9.622,66 R$ 115.471,92 79,20

5. Resultado Operacional: LUCRO R$ 403,84 R$ 4.846,08 3,32

Período Resultado

Mês 1 R$ 403,84

Mês 2 R$ 857,05
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5.13 - Indicadores de viabilidade 

 

Mês 3 R$ 1.335,09

Mês 4 R$ 1.839,20

Mês 5 R$ 2.370,71

Mês 6 R$ 2.930,99

Mês 7 R$ 3.521,50

Mês 8 R$ 4.143,75

Mês 9 R$ 4.799,34

Mês 10 R$ 5.489,95

Mês 11 R$ 6.217,35

Mês 12 R$ 6.983,38

Ano 1 R$ 40.892,15

Ano 2 R$ 66.835,96

Ano 3 R$ 97.380,14

Ano 4 R$ 133.308,65

Ano 5 R$ 175.538,75

Indicadores Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Ponto de Equilíbrio R$ 143.840,44 R$ 145.278,85 R$ 145.278,85 R$ 145.278,85 R$ 145.278,85

Lucratividade 21,14 % 29,54 % 29,54 % 29,54 % 29,54 %

Rentabilidade 68,13 % 111,36 % 111,36 % 111,36 % 111,36 %

Prazo de retorno do investimento 1 ano e 6 meses
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6 - Construção de Cenário 

 

 

Descrição
Cenário provável Cenário pessimista Cenário otimista

Valor (%) Valor (%) Valor (%)

1. Receita total com vendas R$ 12.150,00 100,00 R$ 9.720,00 100,00 R$ 14.580,00 100,00

2. Custos variáveis totais

   2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV R$ 665,50 5,48 R$ 532,40 5,48 R$ 798,60 5,48

   2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 1.215,00 10,00 R$ 972,00 10,00 R$ 1.458,00 10,00

   2.3 (-) Gastos com vendas R$ 243,00 2,00 R$ 194,40 2,00 R$ 291,60 2,00

   Total de Custos Variáveis R$ 2.123,50 17,48 R$ 1.698,80 17,48 R$ 2.548,20 17,48

3. Margem de contribuição R$ 10.026,50 82,52 R$ 8.021,20 82,52 R$ 12.031,80 82,52

4. (-) Custos fixos totais R$ 9.622,66 79,20 R$ 9.622,66 99,00 R$ 9.622,66 66,00

Resultado Operacional R$ 403,84 3,32 R$ -1.601,46 -16,48 R$ 2.409,14 16,52

 
Ações corretivas e preventivas:

O custo fixo com funcionários, na área operacional (professores/instrutores) pode ser reduzido caso não exista um número de vendas suficientes. Só serão realizados cursos

com  no mínimo 6 alunos por turno. Se não forem fechadas as turmas não haverão custos fixos dos professor para aquela turma.

Em casos mais graves, o empreendedor como técnico em informática esta apto a ministrar as aulas, reduzindo custos e riscos em situações gravemente inesperadas.

 

Receita (pessimista) 20,00 % Receita (otimista) 20,00 %
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7 - Avaliação Estratégica 

 
7.1 - Análise da matriz F.O.F.A 

 

 
Ações:

Criar a imagem de uma empresa que realmente prepara para o mercado de trabalho, uma escola onde quem entra e se esforça sai sabendo fazer na prática, e consegue

assim uma vaga no mercado. Isso deve ser feito durante os cursos e nas propagandas enfatizando esse lado.

Mostrar também que é uma escola preocupada com tendências da área, sempre apresentando as ultimas soluções e tecnologias. O que também deve ser feito durante os

cursos e nas propagandas enfatizando esse lado.

FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS

PONTOS

FORTES

FORÇAS

-Preços muito atrativos em comparações com outros cursos parecidos.

-Equipe de professores altamente motivados, querendo fazer a diferença.

-Cursos voltados para o mercado de trabalho, focando a empregabilidade

futura do aluno.

-Cursos bem moldados, com base em outros cursos de sucesso como o

Student to Business da Microsoft/PUCRS. Com muita prática e projetos a

cada módulo, facilitando ao aluno a entrada no mercado.

OPORTUNIDADES

- Grande número de vagas de emprego na área de TI, que requer

profissionais muito bem qualificados.

-As empresas  de TI estão se esforçando para trazer pessoas para suas

empresas e divulgar o setor.

-Acreditamos que possa existir parceria entre empresas que busquem

profissionais e a escola, fornecendo mão de obra bem qualificada.

PONTOS

FRACOS

FRAQUEZAS

-Escola pequena, infra-estruturara limitada.

-Recursos limitados para publicidade e propaganda, sem acesso a meios

tradicionais como televisão entre outros.

-Como todo novo negocio, ainda não possui uma marca conhecida.

AMEAÇAS

-Pessoas ainda tem receio da área de desenvolvimento de software, pois a

consideram muito difícil ou inacessível. Possível falta de interesse na área.

-O público alvo pode preferir uma educação mais tradicional e generalista

como os cursos técnicos, mesmo sendo mais caros.
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8 - Avaliação do plano de negócio 

 
Em nossa avaliação, a Newdev tem capacidade de competir com as outras escolas de cursos e treinamentos, criar

seu próprio nicho de mercado, e se tornar líder nesse novo nicho. A Newdev tem também a capacidade de dar um

excelente retorno financeiro ao seus investidores, que tem seu retorno estimando em aproximadamente 1 ano e

meio. Alem disso tem um plano de expansão a oportunidade de crescer sustentavelmente, ampliando seu ambiente

com novas salas de aula e abrindo novas filhais pelo estado e futuramente por todo o Brasil.

 

Por fim, acreditamos que a Newdev é um negocio bom para a sociedade em geral, pois alem de gerar empregos e

impostos ela cria a possibilidade de pessoas se qualificarem a um preço acessível, aumentando o número de

profissionais qualificados para assumir vagas nas empresas de TI. Também serão destinadas uma vaga por turma

para uma pessoa de baixa renda que não tenha condições de pagar pelo curso, oferecendo um futuro para aqueles

que teriam suas portas fechadas. De acordo com o que foi dito, acreditamos que a Newdev é também um

empreendimento social, que molda as pessoas e a sociedade, e se preocupa com isso.
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Termo de Aceite
 

SOFTWARE CEPN 2.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIO
 

O software CEPN tem o objetivo de oferecer uma ferramenta simples e aplicável para auxiliar na construção de um

plano de negócios. A criação de uma empresa é uma tarefa complexa e o plano de negócios, enquanto instrumento de

planejamento, é utilizado em todo o mundo e por diversas instituições, sendo aplicável à empresas dos mais diversos

tamanhos e atividades.

Neste sentido, um plano de negócios permite elaborar um planejamento para ingresso no ambiente empresarial,

acompanhamento de resultados e atração de recursos e parceiros.

Para Dolabela *, sua finalidade é diminuir riscos e fazer com que o empreendedor tenha a capacidade de estimar se sua

empresa, projetada com base na sua visão, expectativas, pesquisa e conhecimento de mercado, é viável ou não. Sua

elaboração não garante a eliminação total dos riscos e nem mesmo o sucesso, mas evita que possíveis erros sejam

cometidos pela falta de análise.
* DOLABELA, F. C. O Segredo de Luísa: uma idéia, uma paixão e um plano de negócios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. São Paulo:

Cultura Editores Associados, 1999.

 

 

 

Tenho ciência e concordo com os termos acima.

Luis Henrique de Souza

Informações Gerais

Um plano de negócios não garante por si só o sucesso de uma empresa.Lembre-se de que existem fatores externos
que influenciam no desempenho do negócio, aos quais você deve estar atento, monitorando riscos e aproveitando
oportunidades.

Fatores internos também determinam a continuidade, o crescimento e o sucesso do negócio. Esses fatores são de
inteira responsabilidade do empreendedor e estão relacionados, por exemplo, a ações planejadas no curto e longo
prazo e à implantação de um bom modelo de gestão para a empresa.

Um plano de negócios é antes de mais nada uma ação de planejamento. Portanto, você deve reunir o maior número
possível de informações. Informação é a matéria-prima de um plano de negócio e quanto mais precisas forem as
informações pesquisadas por você, maior a qualidade do plano. Pesquise tudo sobre o seu setor. Informações podem
ser obtidas em revistas especializadas, associações, feiras, cursos, junto a outros empresários do ramo, na Internet,
com clientes, fornecedores e especialistas (consultores, contabilistas, advogados, funcionários do governo, etc.).

Um plano de negócio não é um instrumento rígido, estando sujeito a ajustes em função de mudanças do mercado e
do ambiente interno do empreendimento. Assim, é responsabilidade do empreendedor revisá-lo permanentemente.

O plano de negócios é uma importante instrumento gerencial, mas não figura como fim em si mesma. Existem uma
série de outras ferramentas, que devem ser utilizadas por você na gestão do empreendimento, conforme cada caso.

O plano de negócios pode vir a ser demandado por uma instituição financeira quando em um eventual pedido de
empréstimo. Entretanto, este plano não assegura a obtenção dos recursos, pois cada instituição financeira têm seus
próprios requisitos e exigências.

Quanto mais claras as idéias em seu plano, melhores tendem a ser os resultados. Um plano de negócio pode ser
utilizado para conseguir sócios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e clientes ou mesmo na busca
de recursos. Entretanto, o maior usuário do seu plano é você.
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