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Me formei em coaching... 

E AGORA? 
Planeje seu Coaching 

passos para criar seu 

Plano de Negócios 
 
 
 
 
 
 
 

 

Todo começo de um novo negó- 

cio deve ter um plano que en- 
volve variáveis que vão além do 

conhecimento tradicional, tais 
como: contabilidade, marketing, 

plano operacional, finanças, 
cálculos e mais cálculos; é ne- 

cessário pesquisar e ordenar as 

ideias, e acima de tudo pensar! 
Vamos ver aqui como fazer um de 

maneira prática e simplificada. 
 

A maioria das pessoas parte 
para a ação, para a operaciona- 

lização mesmo sem ter desen- 

 

volvido um, isso pode ter um 
resultado incerto; e nesse caso 

poucos são os negócios que so- 
brevivem ao primeiro ano de 

funcionamento. 
 

Não existe muito segredo, mas 
você irá precisar de: 

- Muita disciplina: um bom pla- 
no leva mais ou menos 3 meses 

para se elaborar, estabeleça um 

tempo dentro de sua agenda de- 
dicando uma ou duas horas por 

dia para começar, desenvolver e 
terminar o plano de negócio. 

Lucila Ferraz Marques 

Coach, Facilitadora, Palestrante e Marketing 
Diretora da ICF São Paulo 

Podemos nos reinventar a todo momento, basta querer! 

lucila@lucilamarques.com.br Ponto de Venda 

mailto:lucila@lucilamarques.com.br
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lar as projeções financeiras, 

tais como: payback (tempo de 
retorno do investimento), TIR 

(taxa interna de retorno) e VPL 

(valor presente líquido), entre 
outros, será um grande passo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Um modelo a ser seguido: 
para ajudá-lo a entender a es- 

trutura do projeto é interessan- 
te que você busque um modelo. 

O Sebrae tem alguns modelos 

bem práticos que podem te dar 
esse suporte, com planilhas e 

estruturado com questões or- 
denadas a serem preenchidas; 

depois de tudo respondido seu 

plano esta elaborado. 
 

- Um amigo contador, econo- 

mista ou financeiro: dentro de 

um plano de negócios estuda- 
mos a viabilidade da operação 

e, certamente se você tiver 
uma ajuda de uma amigo ou 

de um profissional para calcu- 

Em geral quando as pessoas 

leem as dicas acima ficam com 
preguiça só de pensar o que 

tem a fazer, mas se você deseja 

seguir em frente, e imagino que 
sim, deixe-me simplificar um 

pouco a sua vida e desmistificar 
a idéia de que o plano de ne- 

gócio é difícil. Não é fácil nem 

difícil, entretanto, é trabalho- 
so. Pesquisar na internet, com 

os potenciais clientes e com os 
coaches conhecidos lhe dará 

muita base para responder as 
questões. 

 

Digo isso por experiência pró- 

pria, pois, já fiz algumas de- 

zenas de planos de negócio e 
cada um é diferente do outro. 

Veja os sete passos que irão lhe 
ajudar a desenvolver o seu pró- 

prio plano de negócio. Avalie, 
procure adaptá-lo à realidade 

do seu negócio e seja discipli- 

nado. São eles: 
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Sumário Executivo: trata-se de 
um resumo do plano de negócio 
completo contendo os principais 
pontos abordados em cada item, 
é um descritivo para dar uma visão 
geral do plano; é o último item a 
ser elaborado. 

 
2. Definição das diretrizes estraté- 

gicas: qual é sua a visão, onde você 
quer chegar? Qual é a sua missão, 
seu propósito nesse negócio? Quais 
são os valores principais para o seu 
negócio, o que de fato é importante 
e relevante? Quais são seus pontos 
fortes e suas limitações? Onde você 
pode buscar ajuda? 

 
Defina o modelo de negócio: 

Qual o mercado no qual você está 
inserido? Qual o tamanho do mer- 
cado? Existem expectativas de 
crescimento? Como esse mercado 
se comporta no Brasil e no mundo? 
Quem são seus concorrentes dire- 
tos (coaches) e indiretos (outras 
áreas de desenvolvimentos pes- 
soal)? Quem são seus parceiros? 
Quem pode te apoiar no inicio? 
Como você pode entrar nesse mer- 
cado, abrindo o mercado sozinho, 
sendo parte de uma empresa de 
consultoria, sendo associado a al- 
guém ou a uma empresa? O que 
você realmente vende, qual é o 
real beneficio? Quem é o seu pú- 
blico-alvo? Qual é a sua especiali- 
dade? Quais são as suas vantagens 
competitivas? 
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4. Defina os objetivos estra- 

tégicos: quantos clientes você 
quer e precisa ter para os pró- 
ximos três a cinco anos? Quan- 
to você quer ganhar por mês? 
Quanto você quer ter de lucro? 
Quanto você quer crescer anu- 
almente? 

 
5. Defina os objetivos táti- 

cos: Que recursos ou em que 
atividades você precisa se em- 
penhar para atingir seus ob- 
jetivos estratégicos? Tipos de 
coaching, plano de marketing e 
comunicação, fontes de finan- 
ciamento, grupos de estudos, 
especializações, equipes de tra- 
balho, etc. 

 
6. Defina as principais políti- 

cas: de pacotes de serviço, de 
nicho de clientes, de preços, de 
forma de pagamento. 

 

Indicadores financeiros: 

Quanto investir, qual o custo 
envolvido, quanto tempo é ne- 
cessário para se ter o retorno 
financeiro, que cursos ou espe- 
cializações ainda são necessá- 
rias para seu desenvolvimento; 
portanto, quanto mais consis- 
tentes forem os dados, maior 
a chance de conseguir o desen- 
volvimento do seu negócio. 

 

Essas são as dicas para você co- 
meçar a desenvolver seu plano, 

Boa sorte e mão na massa! 



27 2014 Setembro Ed. 16 
 

 


