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Plano de Negócios 
Sua importância no dia a dia do empreendedor 

 

(*) Heber Lavor Moreira 
heber@peritocontador.com.br   

 

Seja qual for o dia da semana, sempre pensamos em um plano novo para 

alavancar a nossa carreira, a nossa vida, o nosso dia a dia ou o nosso negócio, não 

é verdade? Pois é: neste sentido é que temos que avaliar o problema que temos, e a 

provável solução para que o possamos resolver. 

O detalhe é que nem sempre isso é fácil, e a solução depende do nível de 

conhecimento, interesse e domínio de algumas técnicas para alcançar os resultados 

esperados. Assim, surge a necessidade de melhor preparo para evitar aventuras e 

colocar em risco nosso rico e curto dinheirinho. 

Por essa razão é imprescindível que tenhamos conhecimento e, portanto, 

domínio sobre a elaboração de um bom plano de negócios. Conheço casos 

decepcionantes de amigos que perderam todo o dinheiro do FGTS ao aventurar-se 

em negócios sem o adequado estudo prévio. É preciso entender que nada pode ser 

colocado em risco nos tempos atuais de dificuldade e de custos elevados, além das 

diversas incertezas que temos sobre a política econômica e as repercussões da crise 

mundial em nosso país.  

Mas vamos ao que interessa: “Elaborando um Plano de Negócios – sem 
mistérios”. Com esse propósito quero mostrar a todos vocês que existem vários 

artigos que tratam sobre o assunto no endereço em nosso portal 

http://peritocontador.com.br/. Veja o link: http://peritocontador.com.br/artigos-

importantes/. Aí, temos também a possibilidade de avançar com diversos exemplos 

de planos de negócios desenvolvidos por ex-alunos, em primorosos trabalhos que 

servem, sobretudo, como boas fontes de consulta. Todo o site 

http://peritocontador.com.br/ se encontra livre para o acesso grátis a todos vocês. 
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Ainda assim, resolvi fazer um E-book e coloca-lo à disposição dos interessados 

nos diversos endereços das mais conceituadas livrarias do Brasil, a preço bem 

acessível. Trata-se de um livro em formato digital e-pub, que pode ser lido através de 

seu celular, com sistema operacional Android ou iOS, como também no seu Kindle, 

iPad ou qualquer tablet ou outro leitor digital que você possua.  

É assim mesmo. Em tempos modernos e antenados na sua conveniência e 

oportunizando a sua possibilidade de leitura em qualquer lugar, que resolvemos 

brindar os amigos e leitores com uma ferramenta de sucesso para ser usada em 

qualquer lugar onde se possa estar.  

Divulgo alguns pontos importantes que merecem a maior atenção de 
vocês: 

1) Existe uma boa Hotpage que já está ativa no site Simplíssimo, dando 

visão detalhada do produto, a preço promocional, confira aqui.  

2) Outros endereços importantes, onde pode ser comprado este e-book 

“Elaborando um Plano de Negócios – sem mistérios”, está nos links disponíveis 

das principais livrarias: Amazon, Apple, Google, Kobo, Livraria Cultura e Saraiva. 

Vou mais além nas notícias que resolvi dar hoje. Já estou trabalhando em 

vídeo-aulas que serão ministradas para tratar sobre Plano de Negócios, dando assim, 

oportunidade a que todos desenvolvam seus conhecimentos e evitem fazer aventuras 

com a utilização de recursos, sem correr elevados riscos de insucesso, por falta de 

um adequado planejamento. 

Calma, pois serão informados oportunamente. Desejo sucesso a todos vocês. 

 

 

 

https://simplissimo.com.br/onsales/elaborando-um-plano-de-negocios/
https://www.amazon.com.br/gp/search?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&index=digital-text&keywords=9788582454428&linkCode=ur2&tag=revebook-20
https://itunes.apple.com/br/book/elaborando-um-plano-de-neg%C3%B3cios/id1228209611?mt=11
https://play.google.com/store/search?q=9788582454428
https://www.kobo.com/br/pt/ebook/elaborando-um-plano-de-negocios
http://www.livrariacultura.com.br/busca;_lcid=xza7gtWCcVoOPsqIOQmflwRbMXm6-4Co9i6RIkAln7yTHBjoiaeH!-493495929?N=0&Ntt=9788582454428
https://busca.saraiva.com.br/?q=9788582454428

