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RESUMO

 A importância do plano de negócio da central de proje-
tos visa ao intermédio de projetos elaborados por profissionais 
da área de design de interiores com a fabricação das indústrias 
moveleiras, aplicando melhorias no processo de produção,com 
o objetivo de oferecer agilidade nos serviços prestados, com a 
eficiência e comodidade viabilizando a comunicação entre as 
partes envolvidas no processo de desenvolvimento do proje-
to até a produção e entrega do produto.A implantação des-
se negócio serve como elo forte entre a parte visual que são 
os projetos; a parte técnica,fatores necessários para a criação 
da central de projetos; e a melhoria dos serviços prestados. A 
central de projetos entra para um novo conceito que identifica 
uma deficiência no entendimento do processo produtivo com 
o processo de elaboração de projeto e vendas. O casamento 
destes processos tem a capacidade de gerar menos tempo de 
produção, maior entendimento do projeto elaborado, e certifi-
cação que os projetos serão executados fielmente como foram 
elaborados. Em suma a central de projetos cria uma metodolo-
gia de fabricação, com elaborações técnicas e especializadas, 
desenvolvendo uma biblioteca e documenta com todas as di-
retrizes de fabricação especificadas, e através de um software 
coloca sua biblioteca para serem executados projetos decorati-
vos de móveis para ambientes residenciais e comerciais.
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1. INTRODUÇÃO

 O plano de negócio é um estudo mais adequado que 
os empresários dever fazer para iniciarem seus negócios, uma 
vez que este estudo apresenta a viabilidade do negócio e o 
que ele pode proporcionar em relação ao crescimento.
 Os objetivos neste artigo são: aprimoramento na ges-
tão de produção de projetos no setor moveleiro de Rio Verde 
– GO, oferecendo agilidade, eficiência, viabilizando o enten-
dimento no processo de elaboração, fabricação e desenvol-
vimento de projetos visuais do tipo maquete eletrônica para 
área moveleira. Buscando um diferencial de competitividade 
incorporando um modelo de negócio sustentável e empreen-
dedor de modo que conquiste o desejo e satisfação do cliente.
 Se um Plano de Negócios deve analisar a viabilidade 
do negócio e seus riscos dentro do seu ambiente político, eco-
nômico e social, é totalmente legítimo que este denuncie a sua 
inviabilidade.
 Assim, motivos como produtos ou serviços tecnológi-
cos, globalização, devem fazer parte da apreciação realizada e, 
eventualmente, indicar a inviabilidade do projeto, mas não ser 
mera justificativa de um fracasso.
 Independentemente da sua natureza, o plano de negó-
cios é hoje o procedimento básico para o planejamento e lan-
çamento de qualquer projeto. Entendê-lo e conhecê-lo não só 
é necessário para desenvolver algo, como é essencial também 
para avaliar, discutir e compreender o comportamento dos no-
vos negócios de qualquer natureza.

2. O PLANO DE NEGÓCIO: Definições

 Existem muitas definições de plano de negócio: pode 
ser visto por muitos empreendedores como uma mera forma-
lidade, entretanto, os mais visionários o veem como uma fer-
ramenta estratégica, utilizado para orientar a implantação de 
um negócio, identificar parceiros potenciais, avaliar objetivos e 
metas, monitorar o desenvolvimento da empresa, além de se 
caracterizar como um poderoso instrumento para captação de 
recursos. 

O Plano de Negócios é um documento usado para des-
crever um empreendimento e modelo de negócios que 
sustentam a empresa. Sua elaboração envolve um pro-
cesso de aprendizado e autoconhecimento, e, ainda, 
permite situar-se no seu ambiente de negócios (DORNE-

LAS, 2001, p.96).
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 Além de ser um instrumento de minimização de riscos, 
o plano de negócio é um meio de comunicação que descreve a 
empresa e revela a concepção do empreendedor para o futuro.

O Plano de Negócios descreve a idéia de um novo em-

preendimento e projeta os aspectos mercadológicos, 

operacionais e financeiros dos negócios propostos para 

os três a cinco primeiros anos. Seu preparo permite a 

análise da proposta e ajuda o futuro empreendedor a 

evitar uma trajetória decadente que leva do entusiasmo 

à desilusão e ao fracasso (LONGENECKER, 1997, p.161).

 O Plano de negócio é o cartão de visita de qualquer 
empreendedor ou empresa, funciona como um instrumento de 
apresentação do negócio de forma concisa, mas que engloba 
todas as suas principais características. (DORNELAS, 2003).
 Também existe bastante coerência entre os autores 
quanto à função de um Plano de Negócio. Ser uma ferramenta 
de planejamento: gerar ideias a respeito de como o negócio 
deve ser desenvolvido, delinear estratégias e identificar opor-
tunidades que possam ser transformadas em diferencial com-
petitivo.
 No entanto, muitos planos de negócio que previam re-
sultados positivos vêm a fracassar e contrariar todas as expec-
tativas, apesar de terem sido elaborados com cuidado e profis-
sionalismo. Hoje, encontramos casos que chamam a atenção 
por seus fracassos ou sucessos.

Ele é a ferramenta por excelência do empreendedor em 

todos os estágios. Porque indica um ponto no futuro que 

ele quer alcançar e aponta estratégias e recursos a serem 

utilizados. Ou seja, ajuda o empreendedor definir aonde 

quer chegar, como fazer para ir até lá, quais os recur-

sos necessários e qual estrutura utilizar na organização. 

Além disso, os valores que vão unir todos os seus inte-

grantes em um esforço direcionado. Ao definir a missão 

e os valores, o empreendedor estará definindo o quadro 

ético que presidirá todas as ações da empresa (DOLABE-

LA, 2006, p. 14).

 Nestas definições, vemos que o Plano de Negócios é 
aclamado pelos autores como instrumento indispensável para 
o empreendedor; um documento que define um negócio, que 
sintetiza e explora suas potencialidades e riscos, mapeando o 
curso de uma empresa ao longo de um certo período de tem-
po.

 Além de ser um instrumento de minimização de riscos, 
o plano de negócio é um meio de comunicação que descreve a 
empresa e revela a concepção do empreendedor para o futuro.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Este artigo fundamenta-se em uma pesquisa biblio-
gráfica, descrevendo o tema proposto, seguindo da criação de 
um plano de negócio, conforme anexo único, demonstrando a 
viabilidade de uma central de projetos para o município de Rio 
Verde, Goiás.
 A coleta dos dados para abertura do negócio foi re-
alizada através do conhecimento técnico de um dos autores 
por já trabalhar na área e também foram realizadas diversas 
conversas informais com alguns possíveis clientes verificando 
sua viabilidade.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

 Ao elaborar o presente plano de negócio, observou-se 
que o conhecimento técnico é fundamental para abertura do 
negócio, pois através dele que será desenvolvida a biblioteca 
com toda a modulação criada para sua documentação.
 Juntamente com o conhecimento técnico, é necessá-
rio um investimento inicial, conforme apresentado na tabela 1 
para que se possam adquirir equipamentos necessários para 
os trabalhos da empresa, juntamente com uma aquisição de li-
cenças para utilização de um software que dará todo o suporte 
para criação da biblioteca dos módulos, e para elaboração dos 
projetos dos ambientes diversos.

TABELA 1 – Investimentos iniciais

Equipamentos e 
Produtos Quant. Valor Unitário Valor Total

Computadores 2  R$2.500,00  R$   5.000,00 

Reforma Espaço 1  R$5.000,00  R$   5.000,00 

Móveis Decoração 1  R$7.000,00  R$   7.000,00 

Software para 
Trabalhos

1  R$62.000,00  R$   62.000,00 

Móveis Escritório 1  R$5.000,00  R$   5.000,00 

Ultrabook 1  R$5.000,00  R$   5.000,00 

Notebook 1  R$3.000,00  R$   3.000,00 

Servidor 1  R$4.000,00  R$   4.000,00 

Material Escritório 1  R$2.000,00  R$   2.000,00 

Publicidade Inicial 1  R$2.000,00  R$  2.000,00 

Total    R$100.000,00 
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 Para os investimentos iniciais estão calculados, pre-
vendo a implantação do negócio dentro do prédio do Polo 
Moveleiro da cidade de Rio Verde, Goiás. Sua capacidade de 
produção seria de até 160 projetos por mês, sendo necessá-
rios 2 projetistas. Uma indústria com faturamento médio de 
R$ 20.000,00 realiza em média 15 projetos por mês. Logo 
com uma média entre 10 a 15 indústrias seriam perfeitamente 
atendidas pela Central de Projetos, uma vez que as indústrias 
que passarem a se cadastrar na Central de Projetos ficam fide-
lizadas. Pois recebem instruções de produção de acordo com a 
metodologia da fabricação da Central de Projetos.
 Mas não será apenas de projetos que a Central de Pro-
jetos possuirá em sua gama de serviços. Também estarão in-
clusos Plano de corte de chapas com etiquetamento nas peças 
para identificação, relação de matéria-prima (romaneio), lista-
gem para montagem, impressões de projetos para montagem, 
Treinamento para utilização do sistema elaborador de projetos 
e consultoria nas indústrias para adequação na produção da 
biblioteca desenvolvida pela Central de Projetos.
 O negócio contempla uma seguridade de expandir a 
capacidade de produção de qualquer indústria da região, pois 
passarão do sistema artesanal de fabricação para fabricação 
seriada, mesmo não possuindo equipamentos de ponta com 
automações para produção em grande escala. A Central de 
Projetos viabiliza uma indústria que tem hoje capacidade de fa-
turamento máximo entre R$ 50.000,00 a R$ 100.000,00 para 
no mínimo, três vezes mais, pois a maior parte do tempo na 
fabricação desses móveis hoje está concentrado na elaboração 
da relação dos materiais e plano de corte das chapas. A Central 
de Projetos elimina essas duas etapas da indústria, entregando 
na mesma hora que entrega o serviço para a indústria.

4.1. Ponto de Equilíbrio

 De acordo com Ribeiro(2009), o ponto de equilíbrio, 
cuja terminologia em inglês é break-even pointsé, o estágio 
que a empresa alcança no exato momento em que os custos 
e despesas totais se igualam com as receitas totais. Ele tem a 
finalidade de revelar o que a empresa deve vender para cobrir 
todos os seus custos e despesas.
 No entanto Ferreira(2012), destaca ainda a existência 
de 3 tipos de ponto de equilíbrio, isso dependendo da necessi-
dade da informação e de como é calculado que são: Ponto de 
Equilíbrio Financeiro, Ponto de Equilíbrio Contábil e o Ponto de 
Equilíbrio Econômico.

 De acordo com os preços de vendas elaborados em 
cima de um estudo de hora técnica trabalhada, custos opera-
cionais, rateio das despesas fixas e apuração da margem de 
contribuição de cada produto, a tabela 2 apresenta o ponto de 
equilíbrio contábil para a Central de Projetos.

TABELA 2 – Ponto de equilíbrio contábil empresa Central de Projetos

Produtos Ponto de Equilíbrio

Projeto Nível 0 24,39

Projeto Nível 1 17,63

Projeto Nível 2 13,78

Projeto Nível 3 11,62

Projeto Nível 4 10,20

Projeto Nível 5 17,91

Projeto Nível especial 12,84

Plano de Corte 230,99

Etiquetas 231,34

Lista de Materiais (Romaneio) 230,17

Impressões coloridas a Laser 75,75

Impressões coloridas a Jato 74,98

Projeto com definições para montagem 230,30

4.2. Taxa de Retorno (payback)

 Dornelas(2001) descreve que o payback é bem preciso, 
pois utiliza o cálculo do fluxo de caixa para calcular o retorno 
do investimento. É um método simples para analisar o tempo 
gasto para recuperar o capital investido inicialmente para a 
abertura do negócio.
 Payback = valor do investimento / média do valor do 
fluxo de caixa mensal.
 No plano de negócio elaborado no anexo 1, o inves-
timento inicial em R$ 100.000,00 teria um retorno de, aproxi-
madamente de 31 meses, ou 2,6 anos.

CONCLUSÃO

 A abertura de uma Central de Projetos, na cidade de 
Rio Verde-GO, trará enormes benefícios aos integrados da em-
presa, uma vez que ela adota padrões de fabricação e busca 
uma serialização da produção, criando situações para que as 
empresas tenham capacidade de expandir sua produção sem 
grandes investimentos. 
 Uma vez definida a metodologia de fabricação, cria-se 
um padrão dos seus produtos, o que causa um impacto na 
apresentação, pois todos os produtos tendem a ter o mesmo 
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sistema de montagem, criando uma imagem positiva da em-
presa no produto.
 O investimento inicial, baseado no modelo do negócio 
a ser implantado, tende a ser uma quantia um pouco alta, po-
rém, esse negócio tem o objetivo de tratar com clientes fideli-
zados, pois todos os clientes que são cadastrados pela Central 
de Projetos recebem constantemente a auditoria em suas pro-
duçõe e, nessas auditorias, torna-se necessário que a empresa 
consuma os produtos da própria Central de Projetos.
 Como o negócio exige muito conhecimento técnico, 
aqueles que pretendem abrir este tipo de negócio sem qual-
quer conhecimento técnico acabam não tendo o retorno satis-
fatório do investimento, visto que serão necessários aplicações 
e investimentos em treinamentos, em carteira de clientes, e 
formação de mão de obra.
 Porém, para aqueles que já possuem o conhecimento 
técnico sobre fabricação de módulos moveleiros para decora-
ção de ambientes de design, o investimento se torna interes-
sante, uma vez que trará benefícios aos clientes que passam 
a ser parceiros do negócio. A taxa de retorno é considerada 
satisfatória, mostrando o tamanho do investimento para o ta-
manho do negócio.

ABSTRACT

THE BUSINESS PLAN, CONCEPT AND 
IMPORTANCE: An analysis 

forimplementation of a project central 
furniture makers in the municipality 

of Rio Verde – GO

 The importance of the business plan of the central aims 
of the project through projects designed by professionals in 
interior design with the manufacturing of the furniture industry 
by applying improvements in the production process, in order 
to provideflexibility in services, with efficiency and convenien-
ce enabling communication betweenthe parties involved in 
the development process from design to production and pro-
duct delivery. The implementation of this business serves as a 
strong bond of connection between the visuals are projects, 

the technical factors required for the creation of centralpro-
jects, and improve services. The central project enters a new 
concept that identifies a deficiency in understanding the pro-
duction process with the process of project designand sales. 
The marriage of these processes has the ability to generate 
less production time, increased understanding of the elaborate 
design, andcertification that the projects will be implemented 
faithfully and have been prepared. In short, the project creates 
acentral fabrication methodology, with elaborations and tech-
nical expertise, developing a library and documents with all 
specified manufacturing guidelines, and throught a software 
puts your library to run decorative designs furniture for resi-
dential and commercial.
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