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ROTEIRO 2

- Apresentação do projeto: Descrever detalhadamente os tópicos abaixo:

• Projeção de vendas (explicar como devem acontecer os volumes de vendas, de forma
qualitativa e quantitativa).

• Rentabilidade e projeções financeiras (identificar os custos, considerando as
projeções de vendas, a serem incidentes sobre os produtos)

• Necessidades de financiamento (apurado o valor do investimento inicial, verificar a
necessidade de buscar alguma fonte de financiamento para adquirir as máquinas,
equipamentos, veículos, imóveis outros que serão necessárias ao pleno fluxo de
produção).
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ROTEIRO 2

- A Empresa

a) Produtos e serviços existentes – (se a cooperativa já existe, expor os produtos e
aspectos importantes deste, como qualidade, aceitação do mercado, etc.)

b) Planejamento estratégico – identificar, se existente, caso contrário, trabalhar na
construção dos seguintes itens:

• Missão
• Foco
• Objetivos (geração de renda, empregos, renda, etc.)
• Desafios
• Descrição legal – o regime jurídico de enquadramento da cooperativa.
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ROTEIRO 2

- A Empresa

b) Planejamento estratégico – identificar, se existente, caso contrário, trabalhar na
construção dos seguintes itens:

• Estrutura organizacional.
• Fluxo de produção (descrição de etapas, como por exemplo, recebimento da matéria-
prima: pesagem, lavagem, seleção da matéria-prima, tratamento térmico (cozimento),
resfriamento, rotulagem, estocagem, expedição, etc.)

• Plano financeiro.
• Planilhas de investimentos, receitas, custos, despesas projetadas. relatórios de fluxo
de caixa, demonstrativos de resultados, balanço patrimonial, análise da viabilidade
(TIR, Payback, VPL, etc.) Descrição da análise da viabilidade e parecer final.
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RESUMO

A segunda aula apresenta as definições e tipos de projetos, exemplos de roteiro e
estruturas que devem ser consideradas, antes da tomada de decisão de investir
em um negócio para a cooperativa, construindo-se um plano de negócio com
base em um método consistente, oportunizando ao investidor, uma visão ampla
do negócio e detalhada o suficiente para embasar uma decisão de negócio.

Busca-se com isso, assegurar que será examinado tudo o que é importante e
impactará ou será impactado no âmbito da atividade, definida pela cooperativa.

UNIDADE II – DEFINIÇÃO E TIPOS DE PROJETOS
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