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Abstract 
The Internet market is in great expansion and its influence on society is becoming each 
time more expressive. With Internet, business relations, leisure, entertainment, shopping, 
researches, etc. have changed, and the market is looking forward to adapt to this reality. 
In this search for adjustment, when the Production Engineers projects organizations, it is 
important to know: how to project an enterprise for the Internet? In order to better 
evaluate the methodologies that support the project of an Internet enterprise, the research 
for this article is based on a Business Plan format. The Business Plan format, in spite of 
not including all aspects of an enterprise project, concentrating fundamentally on strategic 
evaluations and marketing and financial plans, has turned to be a powerful tool of 
evaluation of feasibility and strategic positioning. The conclusion of this research also 
points the necessity of considering the Business Plan as part of a project that includes 
logistics, technology, management format, social adequation... 
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1. ASPECTOS DO MERCADO DE INTERNET 

Em um levantamento de dezembro de 1999, o Ibope tinha constatado que 3,3 
milhões de pessoas estavam utilizando a rede mundial. Em fevereiro de 2000, no período 
de apenas dois meses, 1,2 milhão de brasileiros conectaram-se à rede. Com isso, número de 
pessoas que acessam à Internet no Brasil chegou a 4,5 milhões. Nesse intervalo de tempo, 
segundo o Ibope, o país teve um aumento de 36% de usuários da Internet (FERNANDES, 
2000). Um ponto significativo foi o aumento da presença da classe C na Internet. Os 
brasileiros de rendimento baixo elevaram sua participação em 50% nestes dois meses. Os 
membros das classes D e E, praticamente dobraram. 

O comércio eletrônico é um dos maiores fenômenos de crescimento nos negócios 
neste final de década. A pulverização própria do comércio eletrônico – no qual as 
encomendas entregues ao consumidor são, em geral, pequenas e variam muito em termos 
de procedência e destino – oferece às empresas vantagens consideráveis. Cada compra on-
line desencadeia uma série de procedimentos que envolve produtos reais, pessoas, 
armazéns, caminhões de transporte e fábricas. Os números finais desse fenômeno mudam 
todos os dias. Mas quando se acompanha desde onde o produto é comprado até ele ser 
entregue, descobre-se que em torno dele há uma série de empresas surgindo e prosperando.  

Entretanto, a verdadeira revolução da Internet está ocorrendo nas transações entre 
empresas, um processo conhecido pela sigla BtoB (em inglês significa business-to-
business). A estimativa é de que, em menos de três anos, o total de transações comerciais 
na rede chegará a 4 bilhões de dólares no Brasil. Em todo mundo, em 2004, segundo o 
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Gartner Group, 7 trilhões de dólares estarão sendo trocados entre empresas, o que 
corresponderá a 7% de toda atividade comercial do planeta.  

Essa economia das companhias pode variar entre 30% e 80%. Os resultados de cada 
iniciativa estão relacionados diretamente com a eliminação dos intermediários nas 
negociações entre o comprador e seu fornecedor (KAUSS, 2000, p. 16). 

As incubadoras de empresas de Internet têm o objetivo principal de apoiar 
iniciativas empresariais na rede. Eles fornecem informações acerca da criação e da 
administração dos negócios on-line. Basicamente, as incubadoras ajudam na análise de 
dados de mercado, informações técnicas, capacitação gerencial e mais uma série de itens. 
Segundo pesquisa da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 
de Tecnologias Avançadas (Anprotec) (MACHADO, 2000), as incubadoras tiveram 
crescimento médio de 30% nos últimos quatro anos.  

Em 1999, os novos negócios na Internet tinham facilidade de financiamento e apoio 
do mercado financeiro. Com as crises na Nasdaq (bolsa americana onde estão concentradas 
as empresas de alta tecnologia), os investidores passaram a ser mais seletivos em relação às 
iniciativas de Internet, exigindo assim planos de negócios bem estruturados e perspectiva 
palpável de lucro. Nesse caso, urge a necessidade de uma metodologia orientada 
fundamentalmente para os resultados do projeto das empresas nascentes e as estruturas 
internas capazes de  fazê-las funcionar. Eis o que pretendeu avaliar este artigo. 
 
2. A EMPRESA A SER PROJETADA 

Numa primeira fase exploratória, percebeu-se que as possibilidades de empresas 
para Internet poderiam ser tão grandes como a imaginação dos projetistas. Após um longo 
Brainstorming, um grande elenco de possibilidades foi apresentado. Entretanto, o Plano de 
Negócios é uma metodologia que demanda um grande número de informações e 
detalhamento, sendo portanto inexeqüível para todas as propostas. Em tempo, o que se 
apresentará neste artigo são apenas alguns pontos desse plano de negócio. 

Para dar seqüência ao projeto, um refinamento básico resumiu as possibilidades a 
duas propostas. Estas duas propostas escolhidas tiveram seu plano estratégico e uma 
posterior análise de viabilidade feitos de modo a escolher uma única proposta final. Com o 
resultado da análise de viabilidade estratégica, as duas empresas foram comparadas e 
somente uma foi escolhida para ter seu plano de marketing detalhado (uma descrição 
detalhada pode ser vista em KAUSS, 2000, cap. 5) e que será apresentado neste artigo. 

A empresa a ser projetada recebeu o nome de: Na Rede – Consultoria em Internet. 
Trata-se basicamente de uma empresa de consultoria em negócios de Internet, além de 
desenvolvimento, administração e hospedagem de páginas, no caso de empresas optarem 
por terceirizar este serviço. 

Esta proposta implica no fornecimento de um serviço altamente especializado de 
orientação dos clientes em relação às inúmeras possibilidades que a Internet oferece e à 
adequação de cada uma delas ao seu caso específico.  
 
3. ANÁLISE DE VIABILIDADE ESTRATÉGICA 

Pode-se considerar a Internet como um novo mercado, ou um mercado emergente, 
em que há muitas idéias mas ainda não há experiência em relação a ele. É um mercado 
ainda em formação. Como mencionado por PORTER (1988, caps. 1, 2, 16),  novos 
mercados estão em desequilíbrio, tendo um alto potencial de rentabilidade, mas também 
um alto risco.  

No caso deste projeto, a análise estratégica também foi utilizada para a tomada de 
decisão quanto à proposta a ser analisada nas etapas posteriores. Duas propostas tiveram 
suas avaliações estratégicas realizadas e a proposta escolhida foi aquela  que se mostrou 
com menor grau de risco. Esta perspectiva pareceu pertinente, face à grande incerteza do 
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mercado em questão e o conceito sustentado por PORTER de indústria emergente que 
aponta para um potencial interessante de rentabilidade.  

 
Entrantes Potencias

CompradoresFornecedores

Poder de negociação
dos fornecedores

Ameaça de novos entrantes

Poder de
negociação dos

compradoresAmeaça de produtos ou
serviços substitutos

Substitutos

Concorrentes na
Indústria

Rivalidade entre
empresas existentes

 
Figura 1 – As cinco forças competitivas 

A análise feita foi baseada na teoria das cinco forças competitivas desenvolvida por 
PORTER (1988) apresentadas na figura acima. O conjunto destas forças determina o 
potencial de rentabilidade da indústria, que é medido em termos de retorno a longo prazo 
sobre o capital investido. Nem todas as indústrias têm o mesmo potencial e a situação de 
equilíbrio das forças tende a minorar as perspectivas de rentabilidade. 

As cinco forças competitivas mostram que a concorrência em uma indústria não 
está limitada aos participantes estabelecidos. Clientes, fornecedores, substitutos e os 
entrantes potenciais são todos “concorrentes” para as empresas na indústria, podendo ter 
maior ou menor importância, dependendo do caso.  

Ao enfrentar as cinco forças competitivas, existem três abordagens estratégicas 
genéricas potencialmente bem sucedidas para superar as outras empresas em uma 
indústria: liderança no custo total; diferenciação e enfoque. 
 
3.1 - Softwares de apoio à decisão estratégica 

A análise de viabilidade estratégica pode ser auxiliada por softwares existentes no 
mercado. Estes softwares tentam parametrizar a análise através da ponderação de perguntas 
relacionadas à empresa e ao mercado em que ela está inserida. Como a análise estratégica é 
basicamente subjetiva, não se pode dizer que estes programas são capazes de dar respostas 
diretas e precisas ao usuário, mas eles podem ser úteis para uma análise inicial. Uma tarefa 
subjetiva é aquela que é inerente ao sujeito, ou seja, os valores e avaliação da tarefa são 
influenciados pelos valores e avaliação de quem os analisa, mesmo que se utilize dados 
objetivos para isto. Na pesquisa desenvolvida, os resultados provenientes da aplicação do 
software “Business Insight” para as duas propostas avaliadas foi bastante parecido, não 
servindo portanto para balizar uma escolhas entre as alternativas. 

 
3.2 - Conclusões sobre a viabilidade estratégica 

Cada item das cinco forças competitivas foi avaliado conforme o grau (P–pequeno, 
M-médio ou G-grande) de influência sobre este mercado especificamente (vide KAUSS, 
2000, cap. 3). As forças foram classificadas em ordem decrescente de acordo com seu grau 
de influência sobre a rentabilidade da empresa. A decisão do grau de influência de cada 
força foi feita considerando os pontos apresentados na análise e seu possível impacto,  
sendo essas listadas a seguir: Força 1 – Competidores, Força 2 – Compradores, Força 3 – 
Fornecedores, Força 4 – Substitutos, Força 5 – Entrantes. 
 

Deste modo, as duas forças mais influentes para cada proposta foram analisadas de 
acordo com seu potencial de restrição, o que tornaria mais vulnerável o projeto. Em 
seguida, foi feita uma avaliação de como lidar com estas restrições.  
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 Grau de 
vulnerabilidade Observações 

Força 1 – Competidores 
Crescimento do ramo de 
negócios P  

Custos fixos G O desenvolvimento tecnológico tende a diminuir os 
custos fixos, havendo também economia de escala. 

Número, concentração de 
equilíbrio das empresas do ramo P  

Diversidade dos competidores M  
Força 2 – Compradores 
Pull G A satisfação dos clientes passados tem grande 

influência sobre a lucratividade futura da empresa. 
Diferenças dos produtos M  

Figura 2 – Análise das forças mais influentes para a proposta 

Apesar dos custos fixos serem altos, pode-se obter uma alta rentabilidade através de 
um crescimento de escala gradual. Esta perspectiva sugere ainda uma incorporação de 
competências (e conseqüente aumento de custo) gradual e de acordo com o 
desenvolvimento do ciclo de vida do produto. O crescimento pretendido pode ocorrer 
conforme os projetos de consultoria forem sendo implementados, reforçando o currículo de 
projetos da empresa e, consequentemente, sua participação no mercado. A possibilidade de 
desenvolvimento de uma série de serviços de consultoria para uma mesma empresa melhor 
explorar o potencial da Internet, como por exemplo a integração da cadeia produtiva 
através da Internet, torna a empresa ainda mais flexível.  

Considerando que há uma grande variedade de concorrentes com os mais variados 
tamanhos e graus de influência no mercado para todos os produtos propostos, optou-se por 
enfocar inicialmente no segmento de pequenas empresas. As pequenas empresas estão 
começando a sentir necessidade de estreitar seu acesso a Internet e, ao mesmo tempo, não 
têm porte para fazer grandes contratos com grandes corporações. Assim, o segmento de 
pequenas empresas, a princípio seria um nicho com maior facilidade de penetração. A 
diferenciação para atuação no nicho proposto foi o desenvolvimento de competência 
técnica especializada em e-business, ou seja, conhecimentos em negócios, capacidade de 
adaptação dos negócios ao formato da Internet e capacitação em gestão de projetos. Estas 
competências estariam alinhadas com a prática corrente do corpo técnico principal que é 
formado por Engenheiros de Produção da UERJ, necessitando de um suporte específico em 
tecnologia e desenvolvimento em  informática. Desta forma, definiu-se a estratégia 
genérica de competição da empresa: atuar com FOCO nas pequenas empresas e com 
DIFERENCIAÇÃO. 
 Para refinar essa análise de posicionamento do foco estratégico da empresa, foram 
utilizados os dados do SEBRAE que indicaram que as pequenas empresas respondem por 
97% do total de empresas no brasil, sendo que 46% destas empresas encontram-se na 
região Sudeste e 36% são de empresas de comércio. Com base nestes dados, a definição do 
foco foi orientada para uma maior segmentação do mercado que aponta para as pequenas 
empresas comerciais situadas na região Sudeste.  

4. PLANO DE MARKETING 
A definição da estratégia genérica de competição da empresa orientou o 

desdobramento do projeto, incluindo o estabelecimento da visão, da missão, da arquitetura 
organizacional e demais componentes de um plano de negócios. Para servir como suporte 
para a argumentação nesse artigo acerca dos potenciais da metodologia empregada para o 
projeto de empresa, será utilizado o plano de marketing. 
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O plano de marketing foi baseado nos chamados "quatro P’s" fundamentais do 
marketing, sendo eles: Preço; Produto; Promoção; e Ponto (distribuição) (KOTLER, 1997).  

4.1 - Descrição dos produtos da “Na Rede” 
Na “Na Rede – Consultoria em Internet”, pode-se identificar claramente três 

produtos principais. Dentro destas categorias, os produtos são diferenciados para cada 
cliente, havendo um alto grau de flexibilidade, ou seja, havendo uma alta capacidade de 
adequação do produto às necessidades do cliente. Esta flexibilidade varia de acordo com a 
categoria do produto. 

Considerando três categorias de produtos, pode-se ressaltar os seguintes pontos: 
 

 Hospedagem de 
páginas Desenvolvimento de páginas Consultoria em negócios 

Características 
Alocação de espaço 
para hospedagem de 
páginas prontas. 

Elaboração de projetos de 
páginas considerando design 
e oportunidades de negócios. 

Elaboração de projetos de 
otimização do uso da Internet 
nos vários setores da empresa 
cliente. 

Diferenciais 

A hospedagem pode 
ser aliada à 
manutenção da página, 
com serviço de alta 
qualidade oferecido 
por profissionais 
capacitados. 

O desenvolvimento das 
páginas é único para cada 
cliente, adaptado às suas 
necessidades. Design das 
páginas aliado à compreensão 
do negócio do cliente. 

Os projetos unirão áreas 
distintas como o conhecimento 
do negócio, o conhecimento da 
Internet e a tecnologia em uma 
mesma equipe e sob a 
supervisão de uma pessoa com 
visão gerencial. 

Competências 
críticas 

Equipamentos 
adequados às 
necessidades 
identificadas e mão de 
obras qualificada para 
sua operação. 

Em ambos os casos, a competência crítica está diretamente 
ligada ao conhecimento de negócios, a gestão de projetos e de 
equipes multidisciplinares. 

Capacitações 

− Especialização em 
bancos de dados; e 

− Especialização em 
tecnologias de rede. 

− Conhecimento de design; 
− Programação para 

construção de páginas; e 
− Conhecimento de 

negócios. 

− Conhecimento pleno de 
negócios; 

− Conhecimento das 
tecnologias disponíveis na 
Internet; 

− Conhecimento dos processos 
específicos dos clientes; e 

− Conhecimento de otimização 
de processos em geral. 

Benefícios 
gerais 

O maior benefício destes produtos é a possibilidade de agregá-los em um só projeto e 
fornecer soluções completas de otimização tanto business-to-business (B2B) quanto 
business-to-consumer (B2C) e outras formas de relacionamento.  

Figura 3 – Pontos importantes das três categorias de produtos 
 

Na verdade, uma vez que o cliente demonstra o interesse por algum tipo de produto 
da empresa, o primeiro passo a ser dado é o chamado reposicionamento da demanda. Esta 
definição vem da ergonomia (na metodologia da Análise Ergonômica do Trabalho), e 
sugere que o cliente tem um pré atendimento de suas demandas que precisam ser 
adequadas e descrita com base na realidade de seus processos internos que é o locus das 
ações de projeto. O plano de marketing, avalia também os principais produtos em uma  
base comparativa de benefícios, verificando, assim sua adequação em relação à 
concorrência e em relação ao mercado (Vide KAUSS, 2000, cap. 5). Analisou-se ainda os 
principais produtos de acordo com seu estágio no ciclo de vida. A fase de cada produto no 
seu ciclo de vida está sendo analisada sob a ótica do mercado e não sob a ótica da empresa 
sendo desenvolvida, visto que essa encontra-se em fase de projeto e todos os produtos 
seriam da fase de desenvolvimento e introdução.  

A hospedagem e o desenvolvimento de páginas estão em fase de crescimento 
porque as empresas em geral estão sentindo a necessidade de passar a trabalhar com a 
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Internet. Para isto, o primeiro passo, e talvez o mais simples, seria abrir este canal de 
comunicação colocando uma página na rede mundial de computadores. Deste modo, a 
demanda por estes produtos tem crescido progressivamente. 

 

Produto Fase do ciclo de vida 
Hospedagem Crescimento 
Desenvolvimento de páginas Crescimento 
Consultoria de negócios Desenvolvimento 

Figura 4 – Fase do ciclo de vida dos produtos 

Já a consultoria em negócios atualmente tem um comportamento diferente no seu 
ciclo de vida. Muitas empresas ainda optam por contratar profissionais com conhecimento 
técnico, mas sem conhecimento algum de negócios. Assim, a cultura de implantação de um 
projeto de adequação das empresas à Internet ainda não está plenamente disponível no 
mercado, estando este produto ainda em fase de desenvolvimento. 

Logo depois da implantação da empresa, a tendência é que grande parte das vendas 
sejam feitas para hospedagem e desenvolvimento de páginas, que são produtos mais 
simples. Isto ocorre também devido ao estágio deste tipo de produto em seus ciclos de 
vida. Em uma análise por um prazo mais longo, a participação da consultoria nas vendas 
da empresa aumentará, inclusive devido aos clientes que já têm páginas hospedadas e 
sentem a necessidade de ampliar seus negócios na rede, passando a ser a principal fonte de 
receita da empresa.  

O desenvolvimento a longo prazo do portfolio de produtos é orientado por uma 
política de pesquisa e desenvolvimento em relação a criação de novos produtos ou 
desenvolvimento dos já existentes. Esta política se baseia nas próprias pesquisas 
acadêmicas normalmente desenvolvidas, além de formação de redes de conhecimentos 
com outras instituições  e novos parceiros através do incentivo a viagens, congressos, 
cursos, especializações, etc. 
 

4.2 - A distribuição 
Inicialmente, a distribuição dos produtos será planejada através de convênios 

institucionais com o SEBRAE, o NUSEG, entre outros de acordo com o foco de atuação da 
empresa… Outra possibilidade importante é o contato direto em feiras de negócios 
orientadas para o nicho de atuação definido.  
 
4.3 - A Promoção 

Como os produtos oferecidos pela “Na Rede” são direcionados a outras empresas, a 
reputação da empresa e o valor da marca são baseados nos projetos passados efetuados 
com sucesso e na indicação de clientes satisfeitos. Não há retorno considerável quando se 
faz campanhas publicitárias de escopo amplo. Pelo contrário, a propaganda e publicidade 
devem ser bem planejadas de modo a atingir as empresas alvo diretamente. A publicidade 
deve ser feita prioritariamente através de instituições especializadas em pequenas 
empresas, revistas para pequenas empresas, participação em congressos e feiras de 
negócios, universidades e através do fomento à publicação de casos desenvolvidos pela 
“Na Rede”. 

As relações públicas da “Na Rede” devem levar em consideração os fatores de 
sucesso importantes para a empresa-cliente, seguindo estratégias de obtenção de clientes e 
verificação da satisfação dos clientes mais personalizadas, como visitas a possíveis 
clientes, desenvolvimento de palestras, acesso a canais institucionais, participação em 
congressos, etc. 

Os produtos menos personalizados como a hospedagem e o desenvolvimento de 
páginas também podem ser oferecidos aos clientes através de anúncios em revistas 
especializadas, tanto de tecnologia quanto de pequenas empresas. 
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4.4 - A Fixação de preços 

Os consumidores também comparam o preço do produto com os preços das ofertas 
dos concorrentes, e escolhem o produto que oferece o melhor valor segundo sua percepção. 
Deve-se monitorar com cuidado os preços e a qualidade dos produtos dos concorrentes, e 
usar essas informações como um ponto de partida para seus próprios preços. 

O desenvolvimento do preço dos produtos da “Na Rede” foi feito de acordo com 
duas metodologias. A primeira é a análise dos preços da concorrência em comparação com 
a percepção de valor em diversos atributos. A segunda metodologia considera os custos da 
empresa e a margem de lucro esperada de modo a chegar a preços finais. Ambos os 
resultados foram considerados e comparados de modo a gerar conclusões adequadas em 
relação aos preços dos produtos. Entretanto, uma análise mais detalhada de formação de 
preços levaria em consideração pesquisas de mercado, avaliação detalhada do produto e 
levantamento do grau de capacidade de absorção de preços pelo segmento de clientes 
escolhidos. 

De um modo geral, estabelecer preços para os produtos da “Na rede” não é trivial, 
pois os projetos são altamente especializados de acordo com o cliente e com o pacote de 
produtos que é oferecido. O custo direto fundamental é mão-de-obra, sendo que e o valor 
da hora de trabalho desta mão-de-obra é que irá determinar um maior ou menor custo dos 
projetos. Além disso, a experiência da empresa e o modo como o mercado valoriza seu 
trabalho são fatores restritivos para os preços. Em última instância, quem atribui valor (o 
conceito básico para a formação de preço) é o cliente. 

A estes custos, acrescenta-se o percentual de impostos aplicados sobre o preço de 
venda de 12% e o lucro sobre as vendas de cada produto. Esta estimativa de lucro pode ser 
considerada como uma meta da “Na Rede”, já que inicialmente não há dados para 
fundamentá-la. 

 Preço final 
Produto Curto prazo Longo prazo 

Hospedagem de páginas (IP Direto) (Blocos de 25Mb / mês) R$   340,87 R$      56,19 
Hospedagem de páginas (Web Farm) (Blocos de 25Mb / mês) R$   287,80 R$      32,20 
Desenvolvimento de páginas (Homem-Hora / mês) R$     30,19 R$      38,90 
Consultoria de negócios (Homem-Hora / mês) R$     36,94 R$      31,55 

Figura 5 – Preço final 

Estes preços calculados segundo os custos da empresa e a margem esperada foram 
então comparados com os preços da concorrência, sendo provados válidos e factíveis. Com 
o preço final para cada produto e seus respectivos custos, pode-se então fazer uma projeção 
de resultados para certos níveis de vendas. Esta projeção foi feita de acordo com o método 
do custo marginal (PAVANI, 1997 cap.07) (Vide cálculos em KAUSS, 2000 cap. 5).  

 

Pontos de Equilíbrio 
Produto Curto Prazo Longo Prazo 

Hospedagem de páginas (IP Direto) (Blocos de 25Mb / mês) 46,40 232,00 
Hospedagem de páginas (Web Farm) (Blocos de 25Mb / mês) 43,89 735,74 

Desenvolvimento de páginas (Homem-Hora / mês) 739,20 316,80 
Consultoria de negócios (Homem-Hora / mês) 501,60 2.006,40 

Figura 6 – Ponto de equilíbrio por produto 

Pôde-se ainda obter o ponto de equilíbrio para cada produto, indicando o nível de 
vendas no qual a empresa passa do prejuízo para o lucro. O cálculo do ponto de equilíbrio 
informou quantas unidades seriam necessário vender, minimamente, no período, para 
cobrir os custos  fixos, indicando no entanto que o lucro será nulo (PAVANI, 1997 cap.07) 
(Vide cálculos em KAUSS, 2000 cap. 5). 
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6. CONCLUSÃO 
A aplicação da metodologia do Plano de Negócios para o mercado de Internet 

mostrou-se uma atividade que envolve uma série de conhecimentos de variadas áreas e 
concernentes a diferentes campos do conhecimento, tais quais: marketing, estratégia, 
tecnologia, finanças, análise organizacional... Esta característica sugere fortemente a 
utilização de equipes multidisciplinares.  

Além disso, foi utilizado um grande número de variáveis, sendo estas de 
comportamento dificilmente modelado e apresentando fortes interdependências. Isto 
aponta para um quadro onde a complexidade assume um caráter relevante, definindo assim 
uma abordagem particular de cada problema, embora orientada pela mesma metodologia 
genérica.  

Outra característica importante encontrada foi a subjetividade das decisões. Por 
decisões subjetivas entende-se inerentes ao sujeito, ou seja, a partir da percepção de valor 
que o sujeito forma sobre o objeto. Isto não torna a metodologia menos poderosa, apenas 
indica que deve ser aplicada por sujeitos bem preparados e com conhecimento específico 
do mercado em foco. Em tempo, a tomada de decisões subjetivas, em geral, não é uma 
prática muito difundida em muitos cursos de Engenharia de Produção. 

Uma outra dificuldade está na obtenção de dados confiáveis sobre o mercado 
estudado. Como o mercado escolhido é novo, ainda não há dados estatísticos detalhados e 
confiáveis a seu respeito, e o estado da arte da literatura específica não se encontra muito 
desenvolvido. Os dados encontrados tiveram como origem, basicamente, revistas. Estas 
revistas, por sua vez, citam uma série de fontes não necessariamente coincidentes. Não há, 
também dados sobre pequenas empresas na Internet, por isso optou-se por utilizar dado de 
pequenas empresas no mercado tradicional como uma base para o mercado de Internet.  

A conclusão geral da pesquisa avalia que a utilização da metodologia do Plano de 
Negócios é pertinente para o mercado de Internet, sobretudo como uma ferramenta de 
suporte aos estudos de viabilidade. O plano, no entanto, se mostra limitado no que diz 
respeito aos desdobramentos quando da implantação do projeto, devendo nesta etapa ser 
complementado por planos logísticos, tecnológicos, plano de adequação social, planos 
gerenciais e tudo o mais que faz parte do amplo escopo do projeto de empresas. 
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