
O software Business Planner é
um software que possibilita
criar e desenvolver projetos de
investimento, planos de
negócio e planos de
estratégicos de forma
profissional e estruturada.

 

O que vai melhorar na sua
empresa com este software
O software Business Planner é uma ferramenta de gestão para
empresas e consultores que possibilita criar e desenvolver projetos de
investimento, planos de negócio e planos de estratégicos de uma
forma profissional e estruturada e totalmente adaptada aos normativos
Cabo Verdianos.

A sua candidatura com modelos totalmente adaptados a sistemas de
incentivo em Cabo Verde num dossier único.

O que pode fazer com este software:

Analise rapidamente a viabilidade económica e financeira dos seus
projetos e simule diferentes cenários para decidir os seus
investimentos com confiança;
Prepare de forma rápida e eficiente o seu Business Plan. Apresente
as suas ideias de negócio de forma profissional e estruturada;
Construa o seu plano estratégico de forma a ter uma visão a longo
prazo. Faça uma gestão eficaz antecipando o futuro;



ESTUDO DE VIABILIDADE
ECONÓMICA E
FINANCEIRA

Analise o interesse de todos os tipos
de negócio;
Prepare todos os mapas económicos
e financeiros exigidos;
Teste vários cenários alternativos;
Compare rapidamente vários projetos
entre si;
Suporte a preparação da sua
candidatura aos sistemas de
incentivo comunitários;
Analise automaticamente os critérios
de viabilidade: VAL, TIR, Pay-Back e
Índice de Rentabilidade;
Elabore a análise económica e
financeira dos principais indicadores;
Determine o break-even point e
margem de segurança;
Alerta em caso do orçamento
financeiro ter saldo negativo;
Possibilidade de visualizar o impacto
imediato da introdução de dados,
através de tableau de bord com
principais indicadores;
Simule instantaneamente uma
diminuição das quantidades vendidas
ou do preço unitário; um aumento
dos custos de exploração; variações
no PMR e PMP; alteração da taxa de
atualização, etc.



ELABORAÇÃO DO PLANO
DE NEGÓCIOS

Software explicativo com guia de
orientação detalhado para apoio à
construção do plano de negócios;
Sugestões automáticas de: pontos
fortes, pontos fracos, ameaças,
oportunidades, valores corporativos,
objetivos, fatores de competitividade,
problemas do setor, etc;
Estruture o índice do plano de
negócios à medida;
Apresente a sua ideia de forma
estruturada;
Exponha com clareza os seus
produtos e serviços;
Fundamente as vantagens da sua
empresa relativamente ao setor;
Apresente as vantagens distintivas
dos seus produtos/serviços;
Elabore rapidamente a análise SWOT;
Prepare a análise de competitividade
- 5 Forças de PORTER;
Apresente a estratégia comercial
(Segmentação, Marketing Mix,
Análise de Concorrência);
Estruture as fases de implementação
do negócio;
Explique a viabilidade económica e
financeira;



ELABORAÇÃO DO PLANO
ESTRATÉGICO

Software explicativo com guia de
orientação detalhado para apoio à
construção do plano estratégico;
Sugestões automáticas de:
stakeholders, tendências da PEST,
pontos fortes, pontos fracos, ameaças,
oportunidades, fatores críticos de
sucesso, valores corporativos,
objetivos estratégicos, indicadores,
etc;
Estruture o índice do plano
estratégico à medida;
Apresente a sua ideia de forma
estruturada;
Analise o poder e interesse dos
stakeholders;
Prepare a análise PEST;
Elabore a análise SWOT;
Exponha com corência os fatores
críticos de sucesso;
Prepare a formulação estratégica -
Missão, Visão e Valores Corporativos;
Beneficie da ajuda na identificação
dos objetivos estratégicos e
operacionais;
Exponha com clareza os principais
projetos da organização.



PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO LIGUE +351 229 397 655

OU ATRAVÉS DO EMAIL GERAL@RCRCONTABILIDADE.PT

VISITE-NOS EM WWW.RCRCONTABILIDADE.PT

INTERESSADO NA VERSÃO
DEMONSTRAÇÃO?

Clique aqui para fazer o
download agora!

https://www.facebook.com/rcrcontabilidadematosinhos
https://www.instagram.com/rcr_contabilidade/
https://www.linkedin.com/company/rcr-servicos-contabilidade/
https://rcradmin.com/softwares/BP16CV01/1.0.4.0/UniqueDashboard_BusinessPlanner_CV_v1.0.4.0.exe

