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Um plano de negócio tradicional
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•
•

nome da empresa, endereço, número de telefone e de fax
contactos importantes da empresa e respectivos cargos

•

indique títulos importantes no seu plano de negócio

•

síntese de 1-2 páginas dos pontos mais importantes do
seu plano

•
•
•
•

histórico completo da empresa
objectivos e finalidade da empresa
montante do financiamento solicitado
planos futuros da empresa

•

experiência, responsabilidades e qualificações do pessoal
chave
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PROPOSTA DE
MARKETING

PROPOSTA DE
FINANCIAMENTO

DADOS
OPERACIONAIS

DECLARAÇÃO
AMBIENTAL

CONCLUSÃO

MATERIAL
ANEXO
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•
•
•
•

detalhes do produto ou serviço e custos respectivos
pesquisa de mercado realizada
ideias de prospecção de negócios
promoções e campanhas de relações públicas

•
•
•

previsão de fluxo de caixa
proposta para saldar o débito
garantia subsidiária

•
•
•

números de contacto de gerente de conta, advogado e
contabilista/contador
estatuto jurídico do negócio (sociedade, etc.)
de que maneira o negócio irá operar

•

plano “verde” da empresa

•
•

reafirme os seus objectivos e finalidade
enumere o montante do financiamento e os motivos para
o mesmo
explique porque motivo você é uma candidato excelente
para o financiamento

•

•
•
•
•
•
•
•

biografias detalhadas dos administradores
literatura sobre o produto
avaliação do activo
relatórios financeiros (balanços)
previsões detalhadas de fluxo de caixa
contratos principais
relatórios de lucros e perdas

Page 2 of 3

[Typical Business - Portuguese]

Modelos gratuitos de planos de negócio (por ordem alfabética)

BDC (Business Development Bank of Canada) (Banco de Desenvolvimento do Canadá)
http://www.bdc.ca/en/business_tools/business_plan/default.htm

BMO
http://www4.bmo.com/business/0,2273,35490_14043444,00.html
> clique em "Business Planning Resources" na coluna do lado

CIBC
http://www.cibc.com/ca/small-business/article-tools/business-planning.html

Interactive Business Planner (Plano de negócios interactivo)
(Government of Canada) (Governo do Canadá)
http://www.canadabusiness.ca/ibp/

RBC
http://www.rbcroyalbank.com/RBC:RKAHyo71A8QAAg1OPbs/sme/createplan/business-plans.html

Scotiabank
http://cgi.scotiabank.com/planwriter/scotia_sb.html

TD-Canada Trust
http://www.tdcanadatrust.com/smallbusiness/pdf/SBBPlanner.pdf
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