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1  Necesidade do Plan de empresa

A posta en marcha dunha iniciativa empresarial supón enfrentarse a situacións de

incerteza. Podemos coñecer a situación actual do mercado e da competencia, pero non

sabemos como van reaccionar ante a aparición dunha nova empresa, e tampouco cal vai

ser a acollida do mercado ao noso producto.

Desta situación de incerteza que sempre representa o futuro ven a necesidade de

planificar. Poderíamos decir que planificar é decidir hoxe como imos actuar no futuro.

Planificar implica investigar, reflexionar, marcarse obxectivos e decidir as actuacións

que nos leven a conseguir eses obxectivos.

A planificación implica un importante consumo de tempo e de recursos para investigar e

imaxinar escenarios futuros. Escenarios que en moitos casos non se cumplen, e polo

tanto tampouco se van cumplir os obxectivos marcados. Isto non debe levarnos a pensar

que entón o traballo de planificar pode non servir para nada.

Se planificamos e se producen cambios que non tivemos en conta, seremos capaces de

detectar con maior facilidade estes cambios, e podemos reaccionar máis rápidamente,

tomando a tempo as medidas que intenten correxir as desviacións sobre o previsto.

O mercado está continuamente en proceso de cambio, e as empresas que máis

rápidamente se adaptan a estes cambios son as que mellor aproveitan as oportunidades

para medrar.

O máis importante da planificación non é o plan en sí, senón o proceso de planificación.

O tempo adicado á elaboración do plan pode ser longo, pero é un tempo imprescindible

que debe adicarse a coñecer o mercado e a competencia, e a seleccionar os obxectivos e

as estratexias para alcanzalos. Tratar de adiantarse ao futuro fará que estemos máis

preparados para reaccionar ante os cambios que este nos propón.

O plan de empresa é un documento dinámico, que se vai modificando no tempo, xa que

a empresa desenvolve a súa actividade nun contorno cambiante e afectado por variables

que ou ben escapan ao noso control ou son descoñecidas no momento no que

elaboramos o plan. Isto fai que as previsións que podemos realizar teñan un alcanze
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limitado, o que supón que o plan sexa un documento vivo que debemos actualizar

sempre que aparezan desviacións significativas.

O plan de empresa ten unha doble dimensión1:

 Dimensión externa: porque vainos permitir presentar a nosa idea de empresa a

terceiras persoas en busca principalmente de financiación. Serve como tarxeta

de presentación da nosa empresa ante bancos, organismos públicos, posibles

socios, clientes e proveedores.

 Dimensión interna: porque o proceso de elaboración do mesmo vaille permitir

ao promotor ou promotores da idea reflexionar sobre a viabilidade da empresa.

Podemos ter unha boa idea, pero esta non serve de nada se non somos quen de

convertela nunha iniciativa empresarial viable.

Dende esta dimensión interna, podemos resumir a utilidade do plan de empresa nas

seguintes ideas2:

a. Serve de instrumento para reducir a incerteza.

En principio, toda idea de negocio supón certo grao de incerteza que

debemos intentar reducir. Só existe unha maneira de reducir esa

incerteza: estudar a situación actual, analiza-la e facer proxeccións de

futuro. Esta é a esencia da planificación.

b. Serve para facer a análise da viabilidade do proxecto empresarial.

Esta análise de viabilidade vai facer referencia os seguintes aspectos:

 Viabilidade técnica. Temos que asegurarnos de que temos a

capacidade técnica para fabricar o producto ou prestar o servizo.

Teremos que facer unha análise detallada do proceso de fabricación

ou prestación do servizo, determinar os medios necesarios, a

tecnoloxía, os recursos humanos, o control de calidade e a

capacidade de innovación.

 Viabilidade comercial. Dende o punto de vista comercial, o

proxecto só será viable se somos quen de demostrar que existe un

mercado para o producto ou servizo que ofrecemos. Teremos que

1
A creación de empresas. Materiais de apoio á creación de empresas no ámbito da formación profesional

específica. Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia SA. Edita Xunta de Galicia
2 Guía para la creación de empresas. Instituto madrileño de desarrollo. IMADE
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analizar a situación actual do mercado, seleccionar o segmento do

mesmo ao que nos diriximos e explicar aquelas características do

noso producto ou servizo que o diferencian da competencia e que

xustifican que unha parte do mercado vai querer adquirilo.

 Viabilidade económica. O proxecto será viable, dende o punto de

vista económico se é capaz de xerar beneficios, isto é, se os

ingresos por vendas son superiores aos gastos.

 Viabilidade financeira. Para levar adiante o proxecto, son

necesarios unha serie de medios técnicos, humanos e materiais, e

para adquirir estes medios necesitamos unha financiación

suficiente. Ademáis, no caso de que esta financiación sexa allea á

empresa (préstamos), teremos que xerar os ingresos necesarios para

o pago do coste desta financiación allea (intereses).

c. Serve de instrumento para o control da xestión.

Desenvolver un plan de empresa posibilita o posterior control da marcha

do negocio. No plan especifícanse unha serie de obxectivos. Algúns

destes obxectivos son estratéxicos, e polo tanto implican á empresa no

seu conxunto, son os obxectivos que marcan a misión ou a razón de ser

da empresa. Outros obxectivos son funcionales ou operativos e poden

facer referencia a determinados departamentos da empresa, como por

exemplo previsión de vendas, previsión de costes, previsión de recursos

humanos etc.

O plan de empresa ó determinar estes obxectivos permitenos detectar de

forma inmediata as desviacións que se produzan e facilitanos unha rápida

intervención para tratar de correxilas.

No plan tamén se recolle a organización interna da empresa, o xeito de

funcionar e as áreas de responsabilidade. É, polo tanto, un documento de

utilidade para controlar a xestión.
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2  Un modelo de Plan de Empresa

Poderíamos falar de diferentes estructuras de Plan de empresa  en función das diferentes

finalidades ou públicos ós que van dirixidos. Non pode ser o mesmo un plan destinado

ao control da xestión que un plan destinado a obter financiación externa. Tampouco será

o mesmo un plan para crear unha nova empresa que un plan dunha empresa que xa

existe.

Por suposto, o noso principal obxectivo é facer un plan de empresa que xustifique a

viabilidade dunha idea de negocio, pero optaremos por un modelo o suficientemente

amplo como para que sirva para outros fins como o control da xestión ou a busca de

financiación.

O noso modelo de plan de empresa é o seguinte:

PLAN DE EMPRESA
1. INDICE

2. PRESENTACIÓN

3. ANÁLISE E DIAGNÓSTICO

4. PLAN DE MARKETING

5. PLAN DE PRODUCCIÓN OU PRESTACIÓN DO SERVICIO

6. PLAN DE RECURSOS HUMANOS E ORGANIZACIÓN INTERNA

7. PLAN XURÍDICO-FISCAL

8. PLAN ECONÓMICO E FINANCEIRO

9. ANEXOS

RESUMO EXECUTIVO
O resumo executivo presentase separado do plan de empresa
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3  Guión detallado do Plan de Empresa

1.   Indice

2.   Presentación

3. Análise e diagnóstico

3.1. Análise do contorno xeral

3.1.1. Factores físicos e naturais

3.1.2. Factores económicos

3.1.3. Factores demográficos

3.1.4. Factores socioculturais

3.1.5. Factores legais e políticos

3.1.6. Factores tecnolóxicos

3.2. Análise do contorno específico

3.2.1. Radiografía do sector

3.2.2. Análise do mercado e os clientes

3.2.2.1. Tamaño e tipo de mercado

3.2.2.2. Evolución e potencial do mercado

3.2.2.3. Estacionalidade do mercado

3.2.2.4. Enquisa de mercado

3.2.2.5. Descripción e análise dos clientes

3.2.2.6. Segmentos de mercado

3.2.2.7. Determinación do cliente obxectivo

3.2.3. Análise da competencia

3.2.3.1. Identificación da competencia

3.2.3.2. Valoración da competencia

3.3. Análise DAFO sigue
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4. Plan de marketing

4.1. Posicionamento e diferenciación

4.2. Estratexias de producto

4.3. Estratexias de prezo

4.4. Estratexias de distribución

4.5. Estratexias de comunicación

4.6. A localización do negocio

5. Plan de producción ou prestación do servicio

5.1. Descripción técnica do producto ou servicio

5.2. Equipamento, instalacións e tecnoloxía

5.3. Proceso de fabricación ou prestación do servicio

5.4. Aprovisionamento e xestión de almacén

5.5. Control de calidade e innovación

6. Plan de recursos humanos e organización interna

6.1. Recursos humanos necesarios: funcións e responsabilidades

6.2. Organigrama funcional

6.3. Descripción dos perfiles dos postos

6.4. Selección e formación de personal

6.5. Política salarial

7. Plan xurídico-fiscal

7.1. Forma xurídica da empresa

7.2. Trámites de constitución e posta en marcha

7.3. Fiscalidade da empresa

7.4. Marco legal específico
sigue
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8. Plan Económico e financeiro

8.1. Investimento necesaria

8.1.1. Investimento en activo fixo

8.1.2. Investimento en activo circulante inicial

8.2. Financiación e subvencións

8.2.1. Aportación dos promotores

8.2.2. Financiación allea

8.2.3. Subvencións

8.3. Cadro resumen de investimento e financiación

8.4. Previsión de vendas

8.5. Previsión de compras e variación de existencias

8.6. Previsión de gastos de persoal

8.7. Previsión de amortizacións

8.8. Previsión de outros gastos de explotación

8.9. Previsión de gastos financeiros

8.10. Contas de resultados previsionais

8.11. Previsión de tesourería

8.12. Balances previsionais

8.13. Análise dos balances e resultados previsionais

8.14. Análise de costes

8.15. Punto morto

Anexo I. Documentación do análise do contorno xeral e do específico

Anexo II. Documentación do plan de marketing

Anexo III. Documentación do plan de producción

Anexo IV. Documentación do plan de recursos humanos

Anexo V.  Documentación do plan xurídico-fiscal

Anexo VI. Documentación do plan económico e financeiro
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4  Fases de elaboración do Plan de Empresa

Nun apartado anterior xa traballamos na maduración da idea que queremos converter

nunha iniciativa emprendedora. Nesta fase de maduración xa tivemos que recopilar

información e analizala, para decidir se a idea reunía os requisitos necesarios para

poñerse a elaborar un plan de empresa. Poderíamos decir que o plan de empresa

representa un nivel de investigación moito maior que a maduración da idea.

Necesitamos recoller toda a información relevante para converter a idea nunha iniciativa

empresarial moi concreta, cuns obxectivos claros e unhas estratexias ben definidas para

alcanzalos.

Unha das grandes dificultades para a elaboración do plan de empresa e a

interdependencia que existe entre diferentes apartados do plan. Esta interdependencia

fai que non sexa sinxelo establecer unha secuencia de elaboración por apartados. As

veces ocorre que ao elaborar unha determinada parte do plan vexámonos obrigados a

revisar o feito en apartados anteriores. Faise entón necesario dotar ao plan dunha certa

flexibilidade que nos pemita a modificación de apartados xa elaborados cando novas

informacións así o aconsellen.

Podemos resumir no seguinte gráfico o proceso de elaboración:

Análise e diagnóstico
da situación

Obxectivos e estratexias
de marketing

Plan de marketing:
producto, precio,

distribución,
comunicación

Plan de producción

Plan de recursos
humanos

Plan xurídico-legal

Plan económico-
financeiro

Presentación

Resumo executivo

Indice
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Podese comprobar que a orde de elaboración do proxecto non coincide co índice do

mesmo. De feito os primeiros apartados son os últimos que se elaboran. Isto é así

precisamente porque estes apartados conteñen a esencia do plan, o resumo do que se

quere facer e de quen o vai facer.

Con frecuencia acontece que o plan de empresa se converte nun documento complexo,

difícil de ler, difícil de entender e do que non se extrae unha idea clara da viabilidade do

proxecto. Hai que poñer moito empeño en que a presentación e a estructura do plan

proporcione unha visión clara do proxecto, as súas ideas centrais, o mercado ao que se

dirixe, as vantaxes respecto da competencia, o investimento e a financiación necesaria e

os resultados esperados.

Para conseguir estes obxectivos a súa presentación debe cumprir as seguintes

condicións:

 Claridade: a redacción do plan e a información ofrecida nel debe ser clara,

veraz e comprobable. A información, ademais debe ser actualizada, utilizando os

datos mais recentes.

 Globalidade: o plan de empresa debe abarcar todas as áreas de actividade, para

ofrecer deste xeito unha panorámica xeral da empresa.

 Linguaxe comprensible: debemos facer un esforzo en redactar un texto que

poida entender calqueira persoa, tratando de non abusar de terminoloxía moi

especializada.

 Citar as fontes: gran parte do contido do plan extraese de diversas fontes de

información, debemos citalas, identificándoas claramente. Podense citar a pé de

páxina ou como notas finais.

 Tipo de letra: fácil de ler, cun espaciado de liñas e de párrafos amplo.

 Aspecto visual: utilizar abundantes táboas, gráficos, figuras e fotografías, que

permitan captar información de xeito rápido e resumido.

 Incluir un boa páxina de índice.

 Comprobar a gramática e a ortografía.

 Comprobar cálculos: para asegurarse de que non conteñen erros.


