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O plan de empresa 02

2.1. Introdución

Este capítulo da guía amosa a estrutura, o contido e a utilidade dun Plan de Empresa. No caso 
de que teñas unha idea emprendedora que desexas converter nunha actividade empresarial, e 
non sabes como, proporciónache as ferramentas básicas para ordenar as túas ideas, poñelas por 
escrito, desenvolvelas e analizar o resultado.

Plan de Empresa
É un documento escrito no que se reflicten os aspectos máis 

relevantes dunha idea empresarial. Contén unha parte descritiva, 
na que se desenvolve a idea de negocio, e outra analítica, na que se 

avalía a viabilidade do proxecto.

Definición

O PLAn DE EMPRESA

ORGAnIzACIón E RECuRSOS 
huMAnOS

Quen se encarga de que tarefas?

VIABLEnOn VIABLE

PLAn DE MÁRkETInG
Canto venderemos?

PLAn DE PRODuCIón
Como o produciremos?

PLAn ECOnóMICO FInAnCIEIRO
Cantos cartos precisamos? Canto 
imos gañar? Seremos solventes?
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O Plan de empresa (4)

Decidiran que tiñan unha boa idea. 

Pero sabían que para desenvolvela viríalles 

ben elaborar un Plan de Empresa, porque 

aínda descoñecían moitos aspectos da 

actividade, faltáballes información de 

como se crea unha empresa, e ademais 

eran conscientes de que habería que facer 

cambios para mellorar a idea.

Para elaborar o Plan de Empresa contaron 

coa axuda de Isabel, a técnica de emprego 

do Concello.

(Continuará)
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O Plan de Empresa ten dúas funcións principais:

• Ferramenta de análise e toma de decisións para a persoa ou persoas 
emprendedoras: o plan debe servir para deseñar o proxecto empresarial e melloralo no 
posible; e tamén para avaliar a viabilidade do proxecto.

• Ferramenta de comunicación con terceiras persoas: ben sexan persoas que 
poden aconsellar a quen promove o proxecto, ben sexan persoas ou institucións que poden 
prestar axuda ou financiamento ao proxecto.

Os contidos dun Plan de Empresa cobren os aspectos máis relevantes dun proxecto empresarial. 
A estrutura que se lle vai dar neste capítulo é a seguinte:

•Resumo executivo.

• Plan de márketing.

• Plan de produción.

• Organización e Recursos Humanos.

• Plan económico financeiro.

• Conclusións.

• Anexos.

O plan de empresa 02

O Plan de Empresa tenche que servir para tomar decisións e 
mellorar a presentación do proxecto. Elaborar un documento 

unicamente descritivo implica estragar recursos preciosos.

Lembra isto:
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O Resumo executivo presenta, é unha breve síntese do Plan; contén os aspectos máis 
importantes expresados de xeito esquemático; é moi importante traballalo para captar a atención 
de quen lea o plan.

O Plan de márketing desenvolve a estratexia de comercialización da empresa, que contén as 
políticas de produto, prezo, distribución e promoción. É moi importante que estas políticas sexan 
coherentes entre si.

O Plan de produción determina como e con que medios produce a empresa. Serve para 
determinar as necesidades técnicas da empresa, a tecnoloxía que se vai empregar entre as 
dispoñibles, e facilita o cálculo das necesidades de investimento no Plan económico financeiro.

A parte de Organización e Recursos humanos explica como se organizan as persoas 
que traballan na empresa; que tarefas se van desenvolver internamente a cales se externalizan, que 
perfil deberían ter os recursos humanos da empresa e como son as relacións entre eles. 

Esta é soamente unha proposta. En función do tipo de 
proxecto e da utilidade que precises obter do plan pódense producir 

variacións na estrutura e nos contidos; de feito, podes atopar diversos 
esquemas para realizar plans de empresa, con pequenas variacións na 

ordenación e terminoloxía que empregan.

Lembra isto:
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O Plan económico financeiro converte en cartos as magnitudes que se propuxeron no 
resto do plan. Serve para calcular o investimento preciso para poñer en marcha a actividade e 
definir as fontes de financiamento do mesmo, para realizar unha previsión da situación patrimonial 
da empresa e dos resultados desta nos primeiros anos. Finalmente, no Plan económico financeiro 
estímanse as viabilidades económica e financeira e a solvencia da empresa.

As conclusións sintetizan o Plan, analizan as claves do éxito e do fracaso para a empresa e 
estiman a viabilidade legal, técnica, comercial, económica e financeira do proxecto. Tamén é 
importante traballar estas conclusións nas que se relacionan os anteriores apartados do plan. Neste 
formato de plan incluiremos dentro das conclusións:

- Unha matriz DAFO para analizar as claves do éxito.

- Un Cronograma para planificar a posta en marcha da actividade.

Os Anexos recollen a información estatística e doutra clase (currículos, información técnica sobre 
o plan de produción) que dota de fiabilidade ao plan pero pode resultar pesada á hora de ler 
este.

O plan de empresa 02
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A extensión ideal dun plan pódese fixar entre quince e vinte 
páxinas. É moi importante que sexa breve e que estea ordenado. 

Por exemplo, que teña unha táboa de contidos na que se poida ver a 
estrutura do plan e que estes contidos estean claramente separados.

Se tes que incluír información técnica ou moi complexa, é recomendable que 
traballes o resumo executivo e que achegues parte da información en anexos. No 
corpo do texto fas unha referencia ao anexo en cuestión; así alixeiras a lectura do 
plan.

Tamén é recomendable que inclúas algunha táboa e elementos gráficos 
que facilitan a comprensión e a lectura.

Consello: 

Procura pensar na persoa a quen dirixes o teu Plan de Empresa; in-
tenta empregar un rexistro lingüístico axeitado á situación. Resalta 

as oportunidades, os puntos fortes do proxecto e as 
túas vantaxes competitivas; por outra parte, procura empregar 

fontes de información fiables e contrastadas. Tes que vender o teu proxecto e 
resultar crible.

Consello: 
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O Plan de empresa pódese elaborar e redactar de diversas formas. Depende de variables como 
o tipo de actividade, a dimensión do proxecto ou a persoa destinataria do plan. Estas son algunhas 
directrices para elaborar un bo Plan de Empresa:

- Reflectir todos os aspectos relevantes do proxecto empresarial. Eliminar a información 
menos importante.

- Buscar información veraz.

- Redactar con orde, claridade e brevidade.

- Explicar os aspectos técnicos de xeito que os poida entender unha persoa calquera.

- Establecer obxectivos claros e realistas.

- Manter a consistencia en todos os apartados do plan; que o desenvolvemento do proxecto 
sexa compatible cos obxectivos fixados.

- Expoñer os puntos fortes e as claves do éxito do proxecto empresarial.

Resumo
O Plan de empresa é un documento de carácter descritivo pero tamén analítico. 
Desenvolve os aspectos máis importantes do plan:

- Como ferramenta de análise, serve para tomar decisións sobre o deseño do 
proxecto.

- O plan é tamén unha ferramenta de comunicación.

Debe ser claro, estar ordenado, e conter información relevante e fiable. 

Repetimos, o plan serve para decidir e para comunicar
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2.2. Resumo executivo

O Resumo executivo serve para presentar o plan de empresa e captar a atención da persoa 
lectora: lembra que tes moi pouco tempo para atraer esa atención.

A extensión do resumo pódese calcular nunha ou dúas páxinas. Por tanto, é imprescindible cinguirse 
ao esencial e argumentar sobre aqueles elementos do proxecto que van facilitar o seu éxito.

- Idea de negocio.
- Persoas Promotoras.
- Produto e clientela.
- Vantaxe competitiva.
- Proceso Produtivo.

- Comercialización.
- Estado actual do proxecto.
- Investimento.
- Forma xurídica
- Obxectivos a acadar.

ALGúNS DOS CONTIDOS DO RESUMO ExECUTIVO

O resumo executivo
É unha breve síntese do plan de empresa. Contén, de xeito 

esquemático, os aspectos máis relevantes deste. Ademais, inclúe 
os obxectivos do proxecto. 

Definición
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En cada un dos apartados do resumo executivo debes resaltar 
determinadas cousas:

Idea de negocio: facer unha breve descrición da actividade (unha ou dúas liñas) 
e do estado do sector.

Persoas Promotoras: demostrar a capacidade destas persoas para crear e 
xestionar a empresa.

Produto e clientela: concretar os produtos (bens ou servizos) nos que se ma-
terializa a actividade e relacionar estes produtos coa clientela potencial á que se 
dirixen.

Vantaxe competitiva: demostrar que a empresa está capacitada para competir 
no mercado; responder á cuestión “por que me han mercar a min?”.

Proceso produtivo: transmitir en moi poucas palabras a esencia do proceso: 
que tarefas realiza a empresa e cales externaliza.

Comercialización: deixar claras as canles de comercialización escollidas e xus-
tificar esta elección.

Estado actual do proxecto: aclarar os pasos dados para a posta en marcha 
do proxecto. 

Investimento: deixar claro o importe e a distribución dos recursos precisos para 
poñer en marcha o proxecto.

Forma xurídica: tipo de forma xurídica e criterios de selección.

Obxectivos a acadar: definir obxectivos realistas, consistentes e dos que se 
poida avaliar o grao de cumprimento; describilos con precisión.

Consello: 
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2.3. O mercado: Plan de márketing

O PLAn DE MÁRkETInG

O PRODuCTO
Que imos vender?

A CLIEnTELA POTEnCIAL
A quen llo imos vender?

A COMPETEnCIA
Quen máis vende no mercado?

O PREzO
Canto vai custar o que vendemos?

AS CAnLES DE PROMOCIón
Como imos comunicar a nosa empresa?

AS CAnLES DE DISTRIBuCIón
Onde imos vender?

PREVISIón DE VEnDAS
Canto podemos chegar a vender?
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O Plan de márketing responde ás seguintes preguntas:

- Que vende a empresa?

- A quen lle quere vender a empresa?

- Con quen vai competir a empresa no mercado?

- Canto vai custar o que vende a empresa? 

- Como se vai realizar a comunicación na empresa?

- Onde se vai vender?

En resumo, trata de responder esta cuestión: canto pode chegar a vender a empresa?

A empresa define unha estratexia competitiva, que se compón de varias políticas de márketing:

- Produto.

- Prezo.

- Promoción.

- Distribución.

Neste conxunto de políticas tamén é imprescindible ter en conta a clientela obxectivo ou potencial 
á que aspira a empresa, ademais de analizar a competencia.

O plan de empresa 02

Plan de márketing
O Plan de márketing é unha ferramenta de xestión que ten como 

obxectivo desenvolver estratexias para satisfacer as necesidades da 
clientela potencial e acadar os obxectivos da empresa.

Definición
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O mercado: Plan de 

márketing (5)

A idea inicial era elaborar e comercializar mar-

melada de amorodos e cereixas. 

A súa vantaxe competitiva atópase no produ-

to, xa que se trata dunha marmelada caseira 

e tradicional, elaborada sen aditivos.

Pero non tiñan nin idea de canto podían chegar 

a vender. Para coñecelo, sabían que deberían 

definir con moita máis precisión os produtos 

que querían ofrecer. Ademais, precisaban in-

formación sobre prezos, medios de promoción 

e comunicación, onde localizar a actividade e 

como podían realizar a distribución.

(Continuará)
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2.3.1. O produto

A actividade da empresa concrétase na comercialización duns bens e servizos que desexan 
consumir ou gozar determinadas persoas ou entidades e polos que están dispostas a pagar. 

O Plan de márketing responde á cuestión que vende a empresa?

Ademais, debería especificar por que beneficiará á clientela e deixar ben claro por que lle mercarán 
a esa empresa e non a outra: identificar as vantaxes competitivas do produto.

Trátase de que describas o ben ou servizo que comercializa a empresa, e tamén que contemples 
atributos complementarios deste como: deseño, calidade, envase, marca, posibilidades de 
financiamento, servizo de entrega, instalación, garantía ou servizo postvenda.

A descrición debe estar orientada a transmitir as vantaxes ou beneficios que proporciona 
o produto ás persoas que o consuman ou gocen.

O plan de empresa 02

A valoración relevante é a da clientela. Aínda que o produto 
sexa moi bo para ti, se as persoas que o poderían mercar non o cren 

así, non che vale de nada.

Lembra isto:
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Aldea de turismo rural
Un establecemento de turismo rural define os seguintes produtos que 

pode chegar a comercializar:

Hospedaxe: habitacións individuais e dobres en casa de labranza re-
formada recentemente con vistas a unha paisaxe de montaña. Disporán 
de baño individual, televisión, internet, aparcamento gratuíto, limpeza de 
habitacións e cambio de toallas e sabas diario.

Almorzo en réxime de bufete libre

Xantar e cea: catering concertado cun restaurante da zona

Actividades deportivas: rutas de sendeirismo guiadas.

Actividades formativas: cursos de cata  de viños da zona impar-
tidos por expertos e degustación de produtos típicos.

Exemplo: 
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O produto (6)

" Que imos vender? "

A súa idea inicial era producir marmelada de 
amorodos e cereixas. Xa desde o principio, 
decatáranse de que podía ser insuficiente, 
porque esta sería unha actividade moi 
estacional; só terían subministración de froi-ta uns poucos meses ao ano

Entón, decidiron estender a variedade de marmeladas:
- amorodo;
- cereixa;
- froitos do bosque;- kiwi;
- laranxa.

Deste xeito, poden elevar a súa capacidade 
produtiva e suavizar o problema que representa 
a estacionalidade da actividade. Mesmo así, non 
están seguros que a marmelada por si mesma 
lles permita saír adiante.

Para obter máis información sobre hábitos de 
compra len o informe La alimentación en Es-paña 2006, editado polo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Descobren que en Galicia, no ano 2006, consumíronse 2,7 kg de froita en conserva por persoa, 2,7 kg de hortalizas en conserva por persoa e 3,2 

kg de tomates en conserva por persoa.

Fonte: MAM (2007): La alimentación en España  2006

(Continuará)
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O produto (6 bis)

Este dato lévalles a pensar que seguramente 

é mellor diversificar a produción. En primeiro 

lugar, introducir conservas de tomate, por-

que observan que é o produto máis deman-

dado, e tamén hortalizas en conserva, porque 

se consume tanta como froita.

Así que deciden que estes serán os 

produtos que ofrecerán inicialmente:

- Tomate:
Salsa de tomate artesá (350 g).

- Conservas de froitas (marmelada):

Amorodo (250 g, 30 g).

Cereixa (250 g, 30 g).

Froitos do bosque (250 g, 30 g).

Kiwi (250 g, 30 g).

Laranxa (250 g, 30 g).

- Conservas de hortalizas:

Setas (350 g)

Grelos (450 g)

A marmelada venderase en dous tipos de 

envase:

- Un envase de 250 g dirixido á venda ao 

público en comercio retallista.

- Un envase de 30 g dirixido á hostalaría: 

casas de turismo rural e hoteis da co-

marca.

A salsa de tomate e as setas venderanas en ta-

rros de 350 g, e os grelos en tarros de 450 g.

Lucía, que traballou toda a vida cara ao pú-

blico, sabía que o envase e as etiquetas son 

o medio de transmisión da imaxe do produto.  

Por iso encárgalle a un deseñador gráfico que 

cree unha imaxe de marca para a empresa.

A súa idea é certificar a súa produción como 

ecolóxica, pero o procedemento para acadar 

esta certificación é longo e non poderán com-

pletalo ata o segundo exercicio de actividade 

da empresa. Por tanto, estiman que non ven-

derán con selo ecolóxico ata o terceiro ano de 

actividade da empresa

(Continuará)
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2.3.2. A clientela potencial.

As persoas teñen gustos e necesidades moi diversas. Resulta imposible que un produto satisfaga a 
todas e todos por igual. 

En función do tipo de produto, o prezo, a decoración do establecemento, o tipo de embalaxe, a 
presenza de quen vende, o trato á clientela e outras variables,  determinados grupos de persoas 
veranse máis atraídos que outros.

No Plan de márketing tes que responder esta cuestión: a quen lle vai vender a 
empresa?

Aínda que lle queiras vender a todo mundo, é moi probable que te centres nun determinado grupo 
de persoas, querendo ou sen querer. O proceso de dividir a clientela en grupos diferenciados 
denomínase segmentación de mercados. Estes grupos – segmentos – presentan características e 
comportamentos de compra homoxéneos.

O plan de empresa 02



pax 54

  
Guía práctica de 
creación de empresas no rural

Por que é importante segmentar o mercado?

- Permítenos coñecer mellor a clientela potencial: as súas necesidades, preferencias, 
costumes

- Por tanto, fai máis fácil deseñar as demais políticas de márketing

- En definitiva, axuda a captar máis clientes, venderlles máis cantidade de produto e 
aumentar os ingresos.

SEGMEnTACIOn DE MERCADO

MERCADO OBXECTIVO

A

C

B

D

SECTOR DE ACTIVIDADE

AnALIzAR O MERCADO

ESCOLLER O 
SEGMEnTO DE 

MERCADO

B

D

C

A
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A cuestión é como segmentar mercados. Para isto,  empréganse variables que definen e 
caracterizan a xente a quen lle queremos vender. Por exemplo:

As variables cualitativas como hábitos de vida, beneficios esperados dos produtos, hábitos de 
compra... son máis difíciles de aplicar, tamén xeran maior valor engadido á hora de tomar decisións 
comerciais.

Despois terás que seleccionar a que segmentos do mercado se van dirixir os 
produtos da empresa, en función das potencialidades que teña a túa idea de negocio. 

Canto máis saibas sobre a clientela potencial máis fácil será adaptar os produtos, as promocións e 
a estratexia comercial aos seus gustos.

O plan de empresa 02

• Zonas xeográficas.
• Hábitos de vida.
•Hábitos de compra.  
• Cliente particular, empresa, 
 Administración.

• Idade.
• Sexo.
• Nivel socioeconómico.
• Nivel cultural.

Poderías comezar por determinar :

- Onde reside o teu público obxectivo: no concello, na comarca, na 
provincia... 

- Que tipo de público tes: empresas, entidades públicas ou persoas.
- Se che mercarán directamente ou a través doutras empresas.
- Se é xente de poder adquisitivo alto ou medio.
- Se son persoas novas ou maiores.
- Se van realizar un desprazamento para mercar ou non.

Consello: 
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A clientela potencial (7)

" A quen llo imos vender? "

O consumo de alimentos e, por extensión, 

de conservas vexetais, vén determinado 

por varios factores. Dado o produto que van 

ofrecer, Luís e Lucía identifican tres destes 

factores que poden aumentar a demanda:

Exclusividade.

Calidade.

Saúde.

Aínda que non fixeron contas, desde o 

primeiro momento sabían que non ían com-

petir axustando os custos e con prezos re-

ducidos.

Por tanto, Lucía e Luís determinaron que 

debían buscar as persoas interesadas en 

consumir os produtos da empresa. 

Dividiron o mercado en varios grupos:

1. Fogares de persoas adultas novas sen 

fillas nin fillos.

2. Fogares de persoas adultas con fillos 

pequenos e fillas pequenas.

3. Fogares de persoas adultas con fillas 

e fillos maiores.

4. Turistas.

Outras dúas variables que empregaron para 

dividir o mercado foron o nivel de renda e o 

tamaño da poboación de residencia.

Coa información de La alimentación en España 

2006 determinaron que o grupo menos intere-

sante era o grupo 2. Os fogares dos grupos 1, 

3 e 4 terían máis probabilidades de consumir 

os seus produtos. Ademais, canto maior o ni-

vel de renda e maior o tamaño da poboación 

de residencia, tamén aumentaría a probabili-

dade de que os consumisen.

(Continuará)
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A clientela potencial (7 bis)

Así, os perfís da persoa que desexa consu-mir estes produtos son:
1. Persoa nova, residente no medio urbano, cunha renda media-alta e sen obrigas familiares.2. Persoa de mediana idade, de renda media-alta, coa descendencia emancipada.

3. Turistas que desexan probar ou adquirir produtos típicos.

 
Chegar a estas persoas directamente non é 
sempre posible. Entón, distinguen estes gru-pos entre a clientela potencial:

- Grupos de fogares.- Pequenos negocios, ultramarinos e tendas especializadas de alimentación que ofrezan produtos de calidade. - Establecementos de hostalaría como as casas de turismo rural e hoteis que queiran ofrecer aos seus clientes.

Entre os pequenos negocios, as tendas de produtos ecolóxicos son un mercado especialmente relevante. Pero ata que ob-teñan o certificado de agricultura ecolóxica dificilmente o poderán explotar.

(Continuará)

O plan de empresa 02
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2.3.3. As empresas competidoras.

Unha parte fundamental do Plan de márketing é a análise das empresas competidoras. Responde a 
esta cuestión: quen máis opera no mercado? 

Nesta parte do Plan de márketing determinarás:

- que competidores operan no mercado;

- como traballan;

- como venden;

- que vantaxes e desvantaxes presenta a nosa empresa con respecto a eles.

A información sobre as empresas da competencia pódela centrar nos seus produtos e servizos, 
vendas ou cotas de mercado. Ademais, moitas veces os competidores son unha das mellores 
fontes de inspiración porque podes aprender deles sobre que facer e que non facer ou facer 
distinto na túa empresa.



pax59

Os competidores pódense agrupar en:

•Competidores directos: 
Ofertan os mesmos produtos e servizos no mesmo ámbito xeográfico. Competides polos 
mesmos clientes co mesmo tipo de produto; por tanto, é aquí onde debes poñer máis 
atención.

• Competidores indirectos: 
Ofertan produtos e servizos que, polas súas características, poden substituír aos nosos.

•Competidores potenciais: 
Aínda que non ofertan produtos ou servizos similares no mesmo ámbito xeográfico, pola 
súa natureza, poderán facelo nun futuro. Traballan cunha clientela semellante á túa, pero 
noutra comarca ou con outro tipo de produtos; quizais nun momento dado vexan que 
pode ser interesante o teu mercado.

O plan de empresa 02

Un exemplo de competidores directos son dúas empresas que 
se dedican á instalación de paneis solares na mesma comarca.

Un exemplo de competidores indirectos son unha explotación de 
coellos e outra de polos. Aínda que non venden o mesmo produto, a clientela 
final está composta por persoas que demandan carne para comer, e poden 
decantarse por un tipo ou outro.

Un exemplo de competidores potenciais. Unha empresa que comercializa froita 
non é competidora doutra de hortalizas pero se lle vende a tendas do mesmo 
concello podería ampliar a súa gama de produto para quitarlle mercado.

Exemplo: 
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Á hora de analizar a competencia, hai que considerar aspectos como estes:

- Quen son?

- Onde están?

- Que, a quen e como venden?

- A que segmentos do mercado chega? Cota de mercado e volume de vendas estimado.

- Tempo que leva no mercado, nivel de éxito ou fracaso e estratexias de márketing que lle  
permitiron acadar ese éxito.

- Políticas comerciais, características dos produtos/servizos, os prezos, a calidade, eficacia 
da distribución ou os servizos adicionais.

- Cales son as súas fortalezas e as súas debilidades? 

- Que posibilidades hai de que xurdan novos competidores?

- Información que axude aos teus produtos a posicionarse dun xeito axeitado nos teus 
comezos. 
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Unha vez teñas claro quen é a túa competencia terás que determinar cales van ser 
as túas estratexias para competir con eles: produto, de prezo, localización, 
segmentos de mercado... 

O plan de empresa 02

Unha empresa competidora tamén se pode converter nunha canle 
de distribución, nun socio comercial ou nun socio para mercar. 

Sobre todo, isto sucede no caso dos competidores indirectos ou nos 
potenciais.

Lembra isto:
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As empresas competidoras (8)

" Quen máis vende o que nós vendemos? "

A información da que dispoñen sobre a 

competencia é reducida. Para mellorar esta, 

comezan por buscar en tendas de alimenta-

ción e na Internet outras empresas que se 

dediquen á mesma actividade que eles.

Describen dous grupos de empresas 

competidoras:

- Competidoras directas: pequenas 

empresas especializadas en produción 

de calidade e ecolóxica que distribúen 

en pequeno comercio, especializado e 

non especializado

- Competidoras indirectas: empresas 

de maior tamaño, cunha produción 

máis diversificada, e varias marcas, 

que compiten no mercado das grandes 

empresas distribuidoras.

Saben que por tamaño e orientación da produ-

ción van pertencer ao mesmo grupo. Das em-

presas que pertencen a este, revisan con máis 

detalle os datos das dúas que máis veces ven 

repetidas; obteñen os datos dunha base de 

datos (Ardán), con información sobre factura-

ción, número de empregados, obxecto social...

Isto permítelles ter dúas cousas claras:

- Existe competencia no sector, e resulta 

necesario buscar a excelencia do pro-

duto para poder vendelo nun mercado 

caracterizado pola calidade e a exclusi-

vidade.

- Deben crecer para poder competir coas 

empresas de maior tamaño do sector, 

e crear un sistema de loxística que lles 

permita reducir o custo do transporte; as 

empresas que sobreviven son as que am-

plían o tamaño de mercado e teñen pun-

tos de venda ao longo e ancho de todo o 

territorio galego.

(Continuará)
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2.3.4. O prezo

O Plan de márketing ten que responder esta cuestión: canto van custar os produtos que vai vender 
a empresa?

É moi importante que antes de iniciar a actividade determines o prezo que vas cobrar polos 
servizos que ofertes. En función deste prezo, poderás atraer a determinados grupos de clientes, 
aumentará ou diminuirá a cantidade vendida; é máis, é posible que varíe a calidade percibida dos 
produtos que comercialices.

En resumo, trátase de mellorar no curto ou no longo prazo os resultados da empresa que desexas 
xestionar ou estás xestionando.

O plan de empresa 02

Prezo
O prezo é o número de unidades monetarias polas que se 

intercambia unha determinada cantidade de bens ou servizos  

Definición
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A seguinte cuestión que te podes formular é “como determino eu o prezo?” Para calcular o  
prezo ou prezos dos teus produtos pódeste basear en varios factores. Entre eles:

- Os custos de produción.

- Os prezos que fixa a competencia.

- A demanda.

- A túa estratexia comercial.

Por tanto, para calcular o prezo teremos en conta datos cuantitativos e obxectivos (a canto podo eu 
a canto o fai a competencia) e datos cualitativos e subxectivos (canto sería o máximo).

En primeiro lugar calcularás canto che custa a ti producir e poñer o produto listo para a venda; unha 
vez que teñas este prezo sumaraslle unha marxe (de aquí saen os cartos para pagar a estrutura da 
empresa e os beneficios) que varía segundo o tipo de negocio.
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Unha empresaria individual presta servizos de atención á 
dependencia. Calcula que, no exercicio da súa actividade profesional, 

asume estes custos:

- Gastos de funcionamento anuais: 6000 €

- Salarios anuais (2 persoas, emprendedora e empregado): 30000  €

Calcula que cada ano poderían chegar a traballar 1900 h cada un: dese tempo, 
estima que cada un vai dedicar 100 h entre tarefas administrativas, baixas e permisos 
remunerados.

Ademais, fixa como obxectivo obter no prezo dos servizos un 25 % de marxe 
sobre o custo dos mesmos.

Entón, temos

Exemplo: 

COnCEPTO
CuSTOS AnuAIS  

Gastos de funcionamento 6000 €
Salarios 30000 €
Total Custos Anuais 36000 €

hs. TRABALLADAS  

Nº h teóricas por persoa 1800 h/persoa/ano
nº persoas traballadoras 2 persoas
Nº h totais anuais 3600 h

CuSTO do servizo / h 10 €/h

MARXE 25 %

PREzO DO SERVIzO 12,5 €/ h
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Este prezo, calculado en función dos custos, axustaralo á baixa ou á alta conforme aos prezos da 
competencia, ao que estaría disposto a pagar o cliente e á túa estratexia comercial. No caso que 
existan diferenzas entre a túa política de prezos e as dos teus competidores, estas deberán ser 
entendidas pola clientela.

Se son máis altos que a competencia a xente ten que percibir que está ante un produto ou servizo 
que é mellor en termos de novidade, calidade, garantías, prestacións, servizos, aforro en custos 
derivados, etc.

Se é ao revés, isto é, que os nosos prezos sexan menores que os da competencia, terás que razoar 
como te vas posicionar no mercado con prezos inferiores e manter a rendibilidade do negocio, vía 
maior eficiencia, menores custos de produción, laborais, etc. 

O prezo é facilmente modificable á baixa pero resulta complicado aumentalo sen xustificación nun 
espazo de tempo pequeno. Pode ocorrer que as previsións iniciais non se cumpran na realidade, 
porque aparezan custos ou gastos non previstos, ou un nivel de vendas inferior ao prognosticado. 
Como consecuencia, é interesante elaborar unha análise con diferentes escenarios, uns máis 
favorables e outros menos, e estudar se a maiores prezos, a pesar de reducir o volume de vendas, 
aumenta a rendibilidade.

Ao inicio do negocio podes comezar con prezos máis baixos. Unha alternativa é deixar ben claro 
que se trata dunha promoción con data de caducidade; senón, corres o risco de que se entenda que 
ese é o prezo real. Un caso moi claro é de establecementos que comezaron facendo promoción 
dous por un e ao final xa se converteu en algo que se entende normal.
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 O prezo (9)
" E canto poderemos cobrar polo que ven-demos? "

Esa pregunta repetíase constantemente nas 
mentes de Luís e Lucía. Aínda non estudaran 
os custos de poñer en marcha e desenvolver 
a actividade, pero querían ter unha estima-ción do prezo que poderían cargar por uni-dade, para facerse unha idea da viabilidade 

do negocio.

Fixeron algo moi simple: visitaron varios 
establecementos, na vila e na cidade: unha 
tenda gourmet, unha de produtos ecolóxicos, 
dous supermercados, un hipermercado e un 
ultramarinos de barrio. 

A idea é non pasarse nin quedarse curtos 
respecto á competencia....

Os resultados que obtiveron foron estes, 
para a marmelada (envases de 250-300 g):

- Nos establecementos especializados (tendas gourmet e de produtos eco-lóxicos) o prezo por unidade variaba entre 3 € e 3,5 €; vendían marmelada ecolóxica, artesanal e premium.- No ultramarinos de barrio o prezo por unidade estaba entre 1,5 € e 2 €.- Nos supermercados o prezos por unidade oscilaban entre 1 € e 1,5 €; ven-dían marmelada "industrial".- No hipermercado o prezo por unidade da marmelada "industrial" oscilaba entre 0,90 € (marca branca) e 1,4 €; tamén atoparon marmelada ecolóxica de marca branca por 2 €/u.

(Continúa)
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 O prezo (9 bis)

" E canto poderemos cobrar polo que ven-

demos? "

Están pensando posicionarse no segmento 

de maior calidade, e consideran que dada a 

cantidade limitada de produción o prezo final 

oscilará entre os 3 € e 3,5 €. Calculan que se 

venden a establecementos retallistas poden 

cobrarlles entre 2 e 2,20 € por unidade.

No caso da salsa de tomate artesá, era máis 

difícil atopar mostras, pero determinaron 

un prezo medio de 2,50 €/u para botes de 

350 g, moito maior que o da alternativa "in-

dustrial" (de 80 cent a 1,5 €). Calculan que 

poden vender a outros establecementos por 

1,5 €/unidade.

No caso das setas e dos grelos, a oferta era 

algo menor, pero chegaron a determinar estes 

prezos:

- Setas: 4 €/bote.

- Grelos: 3 €/bote.

(Continuará)
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2.3.5. A comunicación e a promoción

O produto ou servizo que vendes pode ser moi bo pero se ninguén sabe que existe tampouco o 
vai mercar persoa ningunha.

Para ter un oco no mercado cómpre informar a clientela potencial tanto dos bens e servizos como 
das accións comerciais. Antes de definir as estratexias de promoción, deberías analizar os distintos 
mecanismos que poden ser utilizados para transmitir a imaxe de empresa ou do produto.

A comunicación

As principais ferramentas de comunicación que podes utilizar e que terás que escoller 
segundo as características dos produtos son:

1. Publicidade: A canle que empregues tes que axustala ao teu público obxectivo 
para que esta sexa eficaz, evitando facer comunicación masiva que supón un malgasto 
de cartos.  Os  medios máis habituais son:

O plan de empresa 02

· Teléfono.
· Correo postal.
· Radio.
· Televisión.
· Internet.
· Guías telefónicas.

· Revistas e periódicos.
· Directorios Profesionais. 
· Axencias de viaxe ou Oficinas de Turismo.
· Centros Sociais e Culturais.
· Patrocinio de eventos.
· Empresas que traballen co mesmo tipo de 
cliente.



pax 70

  
Guía práctica de 
creación de empresas no rural

Ten en conta que non sempre o medio máis caro é o máis beneficioso. Imaxina 
que fas un anuncio na contraportada dun xornal de tirada nacional: a priori, moitos 
lectores verían o teu anuncio, pero se resulta que o teu público son negocios dunha 
determinada comarca quizais compensa máis gastar os cartos nun bo folleto e facer 
visitas persoais.

2. Vendas persoais: Consisten nunha presentación oral e presencial mediante 
unha conversa cun ou máis mercadores potenciais coa finalidade de realizar unha 
venda. O proceso a seguir pode ser o seguinte: enviar ao cliente unha carta ou folleto 
presentado a empresa e posteriormente concertar unha cita telefónica para facer 
unha visita persoal, onde farás unha exposición destinada a pechar a venda. Este é un 
método moi axeitado cando queres venderlle a outras empresas ou negocios.

3. Relacións públicas: son un conxunto de actos e técnicas que, a través dun 
proceso de comunicación estratéxica e táctica, teñen por obxecto xestionar a comu-
nicación entre a empresa e o público obxectivo para construír, administrar e manter 
a súa imaxe positiva. Un exemplo práctico disto é tratar de crear noticias para os 
medios de comunicación existentes na zona onde vas traballar, unha noticia é máis 
crible cun anuncio. No momento de abrir o teu negocio fai unha pequena festa de 
inauguración onde invites a diferentes medios de comunicación, o mesmo podes 
facer cando lances un novo produto ou expandas o teu mercado.

4. Accións Complementarias: Como pode ser a través da asistencia a feiras, 
congresos, conferencias técnicas e de expertos sobre o produto ou servizo do que 
se trate. No caso de produtos cobran cada día máis importancia as mostras de pro-
duto tanto a clientes potenciais como a aquelas persoas entidades que poden influír 
sobre a decisión de compra dos clientes. No caso dunha casa rural invitar a críticos 
ou redactores de revistas ou xornais, adaptar o que fan as bodegas cos seus viños ao 
noso produto.
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A promoción

Unha vez escollidas as canles de comunicación da túa empresa podes pensar en que 
promocións facer para atraer clientes nun  principio e aumentar o seu número despois. O 
obxectivo básico de toda promoción é achegar o produto ao consumidor e potenciar a súa 
demanda, incrementar a fidelidade á marca, frear a competencia, aumentar a nosa presenza 
no mercado, etc.

Para iso dámosche tres premisas:

- Toda promoción ten unha data de caducidade.
- Tratar de que sirvan para repetir a compra.
- Coherencia coa túa capacidade financeira.

Hai moitos exemplos destas promocións: cada sector ten a súa maneira específica de 
traballar. Algunhas das que podes facer son:

- Redución de prezo en épocas determinadas.
- Pago a prazos.
- Descontos por volume ou pago ao contado.
- Desconto para a próxima compra.
- Regalo dun pequeno produto, en  especial se é novo.
- Cupóns de desconto.
- Sorteos.
- Grupos de produto a un menor prezo que por separado.

O plan de empresa 02
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Como en moitos outros aspectos do teu negocio, a colaboración con outras empresas en 
actividades de promoción e de comunicación pode ser moi vantaxosa para facerte chegar 
a máis clientes.

Pensa que é máis fácil conservar un cliente que facer 
un novo;  se xa fixeches o esforzo de gañalo non o perdas.

Por iso as túas campañas de promoción tamén teñen que ir dirixidas aos 
clientes que xa tes facéndoos sentir importantes. Por exemplo:

- Descontos por aniversarios ou datas especiais.

- Regalos por acumular unha cantidade de compra.

- Mellores condicións de pago.

- Reservas gratuítas.

Consello: 
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 A comunicación 
e a promoción (10)

Tanto Lucía coma Luís teñen moita familia e 
amizades na súa vila. Nun principio confían 
en que funcionará a difusión boca-orella para 
que a xente comece a coñecer o produto e 
vaia mercar ao seu local.

Para poder vender en comercios retallistas e 
establecementos hostaleiros realizarán visi-tas comerciais e pensan ofrecer mostras dos 
seus produtos aos potenciais clientes.

(Continuará)
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2.3.6. A distribución

Esta parte do Plan de márketing, por tanto, responde á cuestión: como lle facemos chegar o 
produto ao cliente. Trátase de facer chegar o produto ou servizo á persoa axeitada no momento 
xusto.

Para iso debes escoller coidadosamente a canle ou canles de distribución máis axeitadas para o teu 
tipo de produto, o teu público obxectivo e o posicionamento que decidiches. As circunstancias 
específicas da empresa e as normas de distribución do sector tamén a afectarán nesta decisión.

A continuación amosámosche un cadro cos distintos tipos de canles de distribución existentes.

Distribución 
A distribución son as diferentes accións que se desenvolven para 

facer chegar á clientela os produtos que comercializa a empresa, 
unha vez estean rematados.

Definición

Se queres que a túa empresa sexa coñecida polo trato personalizado 
dificilmente o podes conseguir se hai catro empresas entre o teu 

produto e o cliente ao que queres chegar

Lembra isto:



pax75

Cantas máis empresas ou persoas están entre ti e o consumidor final menos beneficio obterás, xa 
que todas levan a súa parte.

O problema é que non sempre é posible poder vender directamente porque isto esixe unha 
estrutura de empresa ampla no caso de ter unha produción importante, neste sentido está a tomar 
pulo a creación de centrais de venda que permitan obter mellores prezos.

Como comentábamos no apartado dos competidores, nalgúns casos estes pódense converter en 
socios xa que teriades obxectivos comúns.

A venda por internet estase a converter nunha canle de distribución cada vez máis importante. 
Existen xa moitas empresas e negocios que venden os seus produtos a través desta canle, 
normalmente agrupándose con outras empresas para abaratar custos e ter máis oferta,  enviando 
o produto á casa do cliente. 

Está o caso de empresas, cooperativas ou agrupacións galegas que venden carne, produtos 
ecolóxicos, peixe e marisco, casas de turismo rural, setas, produtos lácteos...

O plan de empresa 02

Directa
Curta
Longa

Canle Percorrido

Ti --------------------------------------------------- Consumidor

Ti --------- Retallista --- Consumidor

Ti --- Vendedor 
por xunto

--- Retallista --- Consumidor
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A localización 

e a distribución (11)

Luís e Lucía consideran varias alternativas 

para comercializar as conservas vexetais 

que van producir:

Venda directa.

- Internet.

- Local comercial.

- Comercialización a través de pequenos 

comercios retallistas.

- Tendas gourmet.

- Tendas ecolóxicas.

- Ultramarinos especializados en 

produtos de calidade.

-Establecementos de hostalería:

- Establecementos de turismo rural.

- Hoteis con encanto.

Así, escolleron estas canles porque eran con-

sistentes coas demais políticas de márketing: 

permitiríanlles colocar unha produción limi-

tada a bos prezos, e reforzarían a imaxe de 

calidade e exclusividade que buscan.

Ademais, estas tres alternativas (venda 

directa, pequeno comercio, hostalería) 

permitiríanlles chegar aos grupos de persoas 

que definiron como potenciais consumidoras.

(Continúa)
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A localización 
e a distribución (11)

En canto á venda por Internet, saben que 
resulta unha canle de distribución moi inte-resante polo potencial de crecemento e pola 
ausencia de intermediarios, que lles permiti-ría incrementar moito a marxe. Pero contan 
con tres dificultades

   

- Dar a coñecer a súa web.- Os elevados custos de transporte.- Unha gama de produtos pequena, que reduce o atractivo para as persoas que poden comprar os seus produtos.

Por iso, en principio optan por chegar a un 
acordo cunha tenda virtual para que comer-cialice os seus produtos. Máis adiante, cando 
teñan establecida unha rede de distribución 
consolidada en Galicia, pensarán en vender 
directamente a través da súa tenda ou en 
asociarse con outras empresas que produ-zan alimentos ecolóxicos para potenciar a 
súa oferta.

Hai outras canles de distribución, como 
hipermercados e supermercados, que des-cartaron desde un principio. Aínda que lles 
poderían garantir un nivel de pedidos eleva-do, consideraron que lles creaban dous pro-blemas: poderían esixirlles un nivel de produ-ción demasiado elevado e prazos de entrega 

moi curtos; ademais, estas cadeas teñen un 
elevado poder de negociación para fixar pre-zos e condicións de pagamento.

(Continuará)
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2.3.7. A previsión das vendas

A previsión de vendas é unha parte importante e realmente complexa do Plan de empresa. É moi 
importante recompilar información e buscar métodos para aproximar o número de unidades que 
podemos chegar a vender.

En función do sector de actividade, a previsión de vendas pode resultar relativamente sinxela ou 
rematadamente complicada.

Para elaborar unha previsión de vendas é conveniente coñecer:

- O tamaño de mercado.
- O segmento de mercado ao que nos diriximos.
- A competencia coa que contamos.
- A estratexia de prezos que imos seguir.
- Os medios que imos utilizar para dar a coñecer o noso produto ou servizo.
- A canle ou canles que son máis idóneas para chegar ao segmento de mercado establecido.

Tamaño de mercado

O tamaño de mercado é o número de clientes ou o gasto total no produto ou servizo do 
que se trate. Por exemplo, se se trata dunha panadaría, o tamaño do mercado serían o 
número de fogares da zona ou o gasto total deses fogares en produtos de panadaría.

O tamaño do mercado debe ser suficientemente grande para que a empresa se manteña 
no tempo.
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Tamén é moi importante coñecer como é a evolución dese mercado, é dicir, se medra, 
diminúe ou se atopa estable.

A previsión de vendas

Unha vez que xa cuantificamos o tamaño do mercado potencial, temos que estimar as 
vendas que podemos chegar a ter.

A previsión de vendas require estudar ben o mercado para tratar de estimar canto 
poderemos vender.

Para facer esta estimación resulta de axuda tratar de aproximar as vendas por tipo de 
produtos, é dicir, desagregar todos os produtos que ofrecemos, realizar unha estimación 
do número de unidades que podemos vender, multiplicar polo prezo que lles imos asignar 
e agregar os resultados.

Cando resulta moi complicado realizar o cálculo da previsión de vendas, calculamos o Limiar 
de rendibilidade (explícase con máis detalle no apartado do Plan económico financeiro); este 
método consiste, finalmente, en determinar o volume de facturación preciso para non ter 
perdas.

A información sobre as vendas de conservas vexetais artesás no pequeno comercio é 
escasa. Por iso resulta complicado realizar unha previsión das vendas. 

O plan de empresa 02

O mercado non é todo teu senón que terás que repartilo cos 
teus competidores. O que sexas capaz de captar dependerá de 

moitas variables como por exemplo o esforzo comercial, o valor que 
achegues ao cliente, etc.

Lembra isto:
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A previsión das vendas (12)

Lucía e Luís contan con estes datos: saben 

que, aproximadamente, cada residente en 

Galicia consome 3 kg de conservas de tomate 

ao ano, 2,7 kg de conservas de froita e 2,7 kg 

de conservas de hortaliza. Saben tamén que 

o pequeno comercio representa arredor do 5 

% deste mercado.

Despois de revisar en varios comercios, 

aínda que os datos non son completamente 

fiables, chegan á conclusión de que a salsa 

de tomate véndese habitualmente en botes 

de 350 g, a froita en conserva (marmelada 

e outros preparados) en envases de 300 g, e 

as hortalizas en envases de 450 g

Consumo de vexetais en 

conserva. Galicia, 2006

Consumo de vexetais en conserva 

en pequeno comercio. Galicia, 2006

Consumo 
PER CáPITA(KG)

Poboación 
(NÚM. PERSOAS)

Consumo 
GALICIA (KG)

Tomate 3 2.700.000 8.100.000

Froita 2,7 2.700.000 7.290.000

Hortalizas 2,7 2.700.000 7.290.000

Consumo 

GALICIA (KG)

Cota de 

mercado 
DO PEQUENO 

COMERCIO

Consumo 

NO PEQUENO 

COMERCIO 

GALEGO (KG)

Tomate 8.100.000 5% 405.000

Froita 7.290.000 5% 364.500

Hortalizas 7.290.000 5% 364.500

(Continúa)
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A previsión das vendas (12 bis)

En función do número de empresas que hai 
no sector, consideran que poden chegar a 
ocupar a curto prazo o 2% do mercado ga-lego de conservas de tomate no pequeno 
comercio, e arredor do 3% de conservas de 
froita (envase de 250 g). Ademais, para cal-cular as vendas de marmelada en hostalería, 
fan un contacto preliminar coa Asociación de 
Hostaleiros da comarca, e estiman que lles 
poden chegar a pedir 15000 u/ano. No caso 
das setas e dos grelos, están en contacto con En total, prevén unhas vendas por 150.000 € o primeiro ano de actividade.

varios comercios que lles poden facer pedi-dos por 2500 u de conserva de setas e 7500 
u de conservas de grelos ao ano.

Unidades de conservas vexetais vendidas no pequeno comercio

Previsión de vendas de conservas vexetais. Ano 1 de actividade

Consumo 

NO PEQUENO 
COMERCIO 

GALEGO (KG)

Tamaño 

HAbITUAL 
DO ENVASE 

(KG/U)

Unidades 

DE CONSERVAS 
VEXETAIS 
VENDIDAS

GALEGO (KG)Tomate 405.000 0,35 1.157.142,86Froita 364.500 0,3 1.215.000,00Hortalizas 364.500 0,45 810.000,00

Concepto Unidades €/u Importe €Salsa de 
tomate

25000 1,5 37500
Marmelada 

250 g
37500 2 75000

Marmlada 
30 g

15000 1 15000

Setas 2500 3 7500Grelos 7500 2 15000Total   150000

(Continuará)
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2.3.8 Conclusión e resumo: o posicionamento da empresa

O Posicionamento

O conxunto das políticas de márketing define o posicionamento da nosa empresa no 
mercado. O Plan de márketing debería definir un conxunto de políticas coherentes entre si.

Por exemplo, se decidimos que imos desenvolver unha estratexia para comercializar unha 
produción agroalimentaria limitada e de calidade, non podemos competir en prezo, porque 
estaríamos enviando ao mercado un sinal equivocado sobre a calidade do noso produto, e 
temos que escoller unha canle de distribución que tamén cadre coa nosa imaxe de marca e 
que nos permita negociar unha marxe mellor para os nosos produtos (xa que a produción é 
limitada, entendemos que non haberá problema para colocala toda no mercado).

O posicionamento é a imaxe que a empresa ten dentro 
do mercado: como perciben a empresa a clientela, as persoas 

empregadas, as empresas competidoras ou provedoras, as persoas 
da localidade ou rexión onde desenvolve as súas actividades...

Definición

POLíTICAS DE MÁRkETInG

PRODuCTO PREzO PROMOCIón DISTRIBuCIón
POSICIOnAMEnTO 

DA EMPRESA
Como nos ven?
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O posicionamento da empresa (13)

Lucía pensa posicionar os produtos da em-presa como produtos caseiros; ademais, 
quere que se perciban como saborosos; con-sidera que é un factor positivo, na medida na 
que se relaciona con calidade.

Por estas diferenzas, considera que as 
clientas e clientes estarán dispostos a pagar 
maior prezo.

Considera que os elementos fundamentais 
para posicionarse así son estes:

- O produto: o esencial é producir de forma artesanal e con materia prima de calidade.
- A percepción da clientela: por iso pensa en distribuír en pequeno comer-cio especializado, e vender cun envase e unhas etiquetas que transmitan esta percepción.

(Continuará)
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Resumo

O Plan de márketing responde ás seguintes preguntas:

- Que vende a empresa?

- A quen lle quere vender a empresa?

- Con quen vai competir a empresa no mercado?

- Canto vai custar o que vende a empresa? 

- Como se vai realizar a comunicación na empresa?

- Onde se vai vender?

A resposta conxunta a todas estas preguntas define o posicionamento da empresa no 
mercado.

Como resultado do Plan de márketing podemos realizar unha previsión das vendas da 
empresa, un elemento esencial para determinar a viabilidade do proxecto empresarial.

Plan de márketing 
É unha ferramenta de xestión que ten como obxectivo 

desenvolver estratexias para satisfacer as necesidades da clientela 
potencial e acadar os obxectivos da empresa.

Definición
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2.4 O Plan de produción

2.4.1 Plan de produción

O Plan de produción responde ás seguintes preguntas:

- Que materiais fan falta para elaborar o meu produto/servizo?

- Como se aprovisiona a empresa?

- Que cantidade mínima debo ter en stock?

- Que equipamentos precisa a empresa para producir?

- Como produce a empresa?

O plan de empresa 02

Plan de produción
É  unha ferramenta de xestión que ten como obxectivo definir e 

describir o proceso produtivo da empresa, reflectir as necesidades 
de equipamento e de aprovisionamento para producir.

Definición
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Entre os obxectivos do Plan de produción atópanse:

- Definir o mellor sistema de aprovisionamento.

- Identificar as necesidades de investimento para poñer en marcha a empresa.

- Seleccionar entre os diversos sistemas produtivos accesibles.

- Describir o proceso produtivo.

- Identificar as potenciais empresas provedoras.

                  

Esta non é unha tarefa fácil, 

debese facer con calma.

 PLAn DE PRODuCIón

IDEnTIFICAR AS nECESIDADES TÉCn.
Con que imos producir?

DEFInIR O PROCESO DE PRODuCIón
Como imos producir?

BuSCAR E SELECCIOnAR EMPRESAS 
PROVEDORAS

Instalacións

Maquinaria

Materias primas e materiais

Aprovisionamento

Fabricación/Pres. de servizo

Loxística/Distribución
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O Plan de produción debe ser redactado dun xeito que resulte accesible para calquera persoa sen 
coñecementos na materia. Na medida do posible é recomendable incluír diagramas, esquemas, 
planos, fotografías… e outros elementos gráficos que axuden á súa comprensión.

Se se trata dunha empresa de produción deberás incluír os seguintes aspectos:

- Descrición dos produtos a producir ou transformar.

- Descrición detallada do proceso produtivo, desde a recepción das materias primas ata a 
almacenaxe e expedición dos produtos. 

- Equipos necesarios para a fabricación dos produtos, características, modelos, fórmulas 
de adquisición, capacidade de produción, custo estimado, calendario das adquisicións e 
duración dos equipos produtivos.

- Cálculo do custo unitario do produto.

- Alternativas ao proceso produtivo, decisións de subcontratación, descrición do plan 
de produción en termos de volume, custo, man de obra, materias primas, xestión das 
existencias...

- Descrición dos procesos de control de calidade, control de inventarios e procedementos 
de control que garantan mínimos custos e eviten problemas de insatisfacción nos clientes.

O plan de empresa 02
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Proceso produtivo (14)

O proceso produtivo é completamente 

artesanal. Componse das seguintes fases:

- recepción de materia prima e transporte á 

sala de produción;

- operacións preliminares (lavado, selección, 

pelado...),

- procesado do produto en planta (p.e. 

cocción no caso da marmelada...),

- envasado e esterilización en autoclave

- etiquetaxe, almacenamento e venda.

(Continuará)
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Se se trata dunha empresa de servizos deberás incluír os seguintes aspectos:

- Descrición dos servizos a prestar.

- Percorrido de prestación do servizo, fases do mesmo, quen as vai levar a cabo …

- Recursos necesarios.

- Cálculo do custo unitario do servizo.

- Descrición dos procesos de control de calidade e de atención ao cliente.    

No caso das empresas de produción haberá que definir con detalle o proceso industrial a utilizar, 
poñendo especial atención á selección dos equipos e as súas características técnicas. Dispor de 
mellores equipos que a competencia pode ser determinante de cara ao éxito futuro, especialmente 
nos momentos en que os cambios tecnolóxicos prodúcense con gran rapidez e constantemente 
perfecciónanse os equipos industriais, mellorando a súa fiabilidade e rendemento.

Ademais dos equipos, necesitarás un local e unhas instalacións que che permitan desenvolver a túa 
actividade e que deberás ter definidos á hora de elaborar o plan, pensando non só nas necesidades 
iniciais, se non tamén en posibles ampliacións que puideran ser necesarias nun futuro. 

O plan de empresa 02

Na descrición do produto ou servizo indica as súas calidades máis 
significativas e resalta as vantaxes que achegan.

Consello: 
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As instalacións (15)

As instalacións consisten nunha planta de 

100 m2 distribuída nas seguintes zonas:

- recepción de materia prima.

- procesamento.

- laboratorio.

- almacén para produtos rematados e 

envases.

- almacén para gardar equipo e material.

- aseos e vestiario.

Plano das instalacións da empresa

(Continuará)

RECEPCIóN
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En ocasións, podes pensar en non producir ti os produtos e encargar a súa fabricación a outras 
empresas ou subcontratar algunha parte do proceso de fabricación ou prestación de servizos. Neste 
caso, a existencia de empresas subcontratistas, especializadas na fabricación baixo especificacións 
do cliente, pode ser de gran utilidade. A subcontratación proporcionarache flexibilidade e 
concorrencia xa que permitirá que a túa empresa poida adaptarse rapidamente aos cambios no 
teu ámbito, sobre todo aos cambios na demanda. A subcontratación tamén achega flexibilidade á 
estrutura de custos da empresa e permitirache concentrarte en aspectos do negocio que sexan 
máis importantes para ti.

O plan de empresa 02

Qué aspectos do proceso produtivo subcontratar? 
Debes reservar todos os procesos clave para a túa empresa, é dicir, 

os procesos que presentan vantaxes competitivas e son xeradores de valor. 
Subcontratando as fases do proceso produtivo ou da prestación de servizos que 
xeren menos valor.  

Consello: 

Debes describir o proceso de produción dos diferentes produtos 
ou servizos con detalle, indicando os elementos materiais necesarios, 

así como a tecnoloxía utilizada para ese fin. Tes que determinar os 
tempos previstos para cada unha das fases e o tempo total de produción.

Á hora de elaborar o plan debes ter en conta os terreos, superficies cubertas, locais, 
instalacións de enerxía eléctrica, aire acondicionado, auga… zonas e instalacións 
de almacenamento, sistemas de seguridade… 

Lembra isto:
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2.4.2 Provedores 

Dentro do apartado de produción, a xestión de compras ou aprovisionamento ocupa un importante 
lugar, incidindo en todo tipo de empresas.

Debes xestionar as túas compras de forma que en todo momento poidas dispoñer das materias 
primas ou produtos necesarios, asegurándote a súa reposición en prazos concretos e co menor 
custo posible. Isto levará a que definas as necesidades de compra e selecciones os posibles 
provedores.

No proceso de selección de provedores tes que:

- Buscar información

- Solicitar información aos provedores

- Avaliar e elixir os provedores

Coñecendo os prazos de entrega dos teus provedores poderás 
establecer cal é o volume óptimo de existencias que debes pedir e 

ter en stock para atender a demanda e así non ter custos elevados de 
almacenamento.

Lembra isto:
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Tes numerosos lugares onde podes atopar información de provedores, algúns lugares comúns 
a todo tipo de empresas son as guías telefónicas, as páxinas amarelas, publicidade en prensa e 
medios audiovisuais, rexistros en entidades públicas ou oficiais (concellos, delegacións provinciais, 
cámaras de comercio, asociacións de empresarios…), tamén podes atopar información específica 
en publicacións especializadas, asociacións e gremios empresariais, feiras… Outras actividades de 
busca que podes desenvolver son realizar visitas a polígonos industriais ou investigar as empresas 
competidoras.

Cando xa tes localizados os posibles provedores deberás solicitarlles información en relación como 
mínimo aos seguintes apartados:

- Calidade do produto, características técnicas, garantía, formación dos usuarios/as se fose 
necesario, servizo postvenda e asistencia técnica.

- En relación ás condicións económicas, o prezo por unidade, descontos comerciais, rappels, 
forma e prazos de pago, recargo por aprazamento de pagos, pago de portes e seguros e 
prezos de envases e embalaxes.

- Non te debes esquecer de informarte tamén do período de validez da oferta, causas de 
rescisión do contrato, prazos de entrega, circunstancias que poden dar lugar a revisións nos 
prezos ou devolución de mercadoría.

O plan de empresa 02
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Unha vez obtida toda a información sobre os provedores debes de avalialos e elixir os que máis 
te conveñan para a túa empresa, algún dos criterios que debes de ter en conta para a selección de 
provedores son:

- Prezos.

- Calidade do produto.

- Calidade do servizo, asistencia técnica, servizo postvenda.

- Prazos de entrega.

- Prestixio da marca e o produto.

- Posibilidade de acordos que impliquen a exclusiva utilización dunha marca e as vantaxes 
que se deriven.  

Na medida do posible non debes contar cun único provedor porque esta situación implica que:

- O provedor terá un alto poder de negociación e establecerá as súas propias condicións.

- A túa empresa atoparase nunha posición de maior risco canto maior sexa a dependencia ou 
importancia que no teu proceso produtivo teñan as mercadorías ou produtos subministrados 
por ese provedor. 

É moi importante que na selección de provedores de maquinaria 
ou equipos industriais teñas en conta a asistencia técnica e o servizo 

postvenda que poida prestar o provedor.

Lembra isto:
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Asemade é recomendable non someterse de entrada aos hábitos establecidos no sector, se 
non que debes facer un esforzo para negociar prazos de pago tanto con provedores como con 
clientes.  

O Plan de produción e a xestión do aprovisionamento son especialmente importantes en 
empresas pequenas que dependen intensamente dos seus provedores para producir e teñen unha 
capacidade de negociación reducida. No caso de que isto obrigue a realizar pedidos de tamaño 
grande, que non se poida garantir unha frecuencia axeitada da subministración ou que resulte difícil 
proverse de determinados produtos o proceso produtivo pódese ver condicionado.

É dicir, as restricións no proceso produtivo obrigan a modificar os restantes aspectos do Plan de 
empresa.

O plan de empresa 02

O Plan de produción debe proporcionarche a información para:
- Cuantificar o investimento preciso para poñer en marcha o 

negocio.
-Cuantificar as necesidades de aprovisionamento: materias primas, 

mercadorías, outros consumibles…

Lembra isto:

Leva o rexistro en fichas de cada un dos provedores e dos produtos 
cos que traballas, facilitarache a localización de toda a información 

de utilidade con rapidez.

Un factor importante é comunicarlle aos provedores non seleccionados a nosa 
decisión, pois pode dar lugar a novas ofertas vantaxosas.

Consello: 
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2.5. Organización e recursos humanos

Unha vez definida a actividade da empresa e as instalacións e os medios técnicos necesarios, 
deberás preguntarte sobre algunhas cuestións en relación coas persoas que van colaborar na túa 
empresa:

- Que tarefas van desenvolver?

- Quen vai desenvolver cada tarefa?

- Como van ser as relacións de poder dentro da empresa?

Os obxectivos do Plan de recursos humanos son:

- Determinar o número correcto de persoas coas competencias necesarias, no momento e 
lugares precisos, para que realicen o seu traballo da maneira máis eficiente posible.

- Prever os cambios internos que deberán efectuarse na empresa co obxectivo de adaptarse 
ao seu contorno competitivo en constante cambio.

Plan de recursos humanos
O Plan de recursos humanos é unha ferramenta de xestión que 

ten como obxectivo definir as tarefas que se deben realizar para 
desenvolver o proceso produtivo da empresa, os postos de traballo 

nos que se agrupan estas tarefas e a organización interna da empresa.

Definición
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O plan de empresa 02

O equipo humano constitúe un dos principais activos da empresa. Dispor de persoal capacitado e 
adaptado aos diferentes postos da empresa vai ser fundamental para a marcha da mesma. Por iso, 
debes prestar especial atención á elección das persoas necesarias para a túa empresa.

PLAn DE RECuRSOS huMAnOS

DESCRIBIR AS CARACTERíSTICAS E 
PERFIL DE CADA POSTO

Quen o vai facer?

TAREFAS QuE SE 
EXTERnALIzAn

TAREFAS QuE SE 
DESEnVOLVEn 

InTERnAMEnTE

DEFInIR AS TAREFAS A 
DESEnVOLVER InTERnAMEnTE

Que temos que facer?

DESCRIBIR OS POSTOS DE 
TRABALLO

ELABORAR un 
ORGAnIGRAMA

Como nos organizamos?
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2.5.1 Cadro de persoal

En primeiro lugar haberá que establecer as necesidades de persoal que a empresa vai necesitar, 
definindo previamente en cada caso as características de cada posto de traballo e os perfís persoais 
e profesionais que deberán reunir as persoas que os ocupen.

Analiza e describe os cometidos dun traballo específico, é dicir, responsabilidade, capacidade física e 
mental, coñecementos teóricos e prácticos e grao de motivación, así como as aptitudes e actitudes 
que se precisan para cada posto en concreto.

A descrición do posto pon de relevo “que se fai”, “como se fai” e “por que se fai”. Supón elaborar 
un listado coas responsabilidades que comporta o posto de traballo, as relacións xerárquicas que o 
condicionan, as condicións de traballo, as responsabilidades de supervisión, etc. Deberás agrupar 
datos referidos todos eles ao posto de traballo e para levar a cabo esta tarefa podes considerar 
diversas categorías, unha posible división podería ser:

- Identificación do posto de traballo: como se denomina, en que departamento da empresa 
localízase, de que persoa ou persoas depende á hora de dar explicacións, cal é a importancia 
para a empresa...

- Misión do posto de traballo: describe a esencia do posto. Permite clarificar a razón de ser 
do posto dentro da organización. Por iso se resaltan a función ou funcións máis comúns.

- Relacións: as relacións poden estar referidas tanto a relacións internas (compañeiros/as 
directos, empregados doutras unidades, superiores, subordinados...) como a relacións 
externas (provedores, subministradores, clientes, entidades financeiras, institucións...).
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- Responsabilidades e obrigas.

- Autoridade: refírese ao límite que pode ser fixado respecto ao poder no proceso de toma 
de decisións do que gozará a persoa.

- Estándares de desempeño: ofrece aos empregados pautas obxectivas polas que se poidan 
guiar e dota aos supervisores e directivos dun instrumento imparcial para a valoración do 
desempeño dos seus subordinados.

- Condicións de traballo: Por último, é aconsellable que presentes unha relación das principais 
características do ambiente físico no que se vai desenvolver a persoa no desempeño do seu 
posto de traballo. Estámonos referindo ás condicións de luz, humidade, ruído, temperatura, 
ventilación, contaminación, etc.

O plan de empresa 02

A información da análise e descrición dos postos de traballo 
debe conter, polo menos, o seguinte:

- Definición do proceso produtivo ou prestación do servizo.

- Descrición clara, concreta, analítica e completa das funcións ou 
responsabilidades que constitúen o posto.

- Requirimentos físicos e/ou competencias, preparación, experiencias 
previas… que debe reunir unha persoa para poder levar a cabo o traballo.

- Información complementaria. 

Lembra isto:
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Coa análise do posto de traballo obtense información sobre o perfil que se require e, deste xeito, 
sobre as capacidades, coñecementos, habilidades e aptitudes que son necesarias para levalo a 
cabo.

A análise e descrición do posto de traballo constitúe un paso previo á selección do persoal moi 
importante, xa que sería moi complicado intentar buscar a persoa adecuada a un posto que non 
sabemos claramente en que consiste. Para un recrutamento de persoal eficaz, han de definirse 
previamente os requisitos de cada posto de traballo.

A definición das tarefas e dos postos de traballo debe servir 
para crear os perfís ideais para cada posto. E, por tanto, definir 

as cualificacións axeitadas para desenvolvelo:

- Se o vai desenvolver unha das persoas que promove o proxecto, 
serve para saber de que capacidades dispón e cales sería conveniente que 
adquirise.

- Se o vai desenvolver unha persoa empregada por conta allea, serve para 
guiar o proceso de contratación.

- Deste plan de recursos humanos tamén se pode extraer un plan de formación 
para os membros da organización.

Lembra isto:
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Terás que analizar a adecuación entre a persoa e o posto que ocupa para comprobar o grao 
de cumprimento dos requisitos de coñecemento, experiencia, aptitudes e actitudes do posto e 
garantir o correcto desempeño das súas actividades e responsabilidades. Esta análise servirache 
para:

- Identificar de forma obxectiva e sistemática o grao de cumprimento dos requirimentos do 
posto por parte da persoa.

- Ter un criterio obxectivo para avaliar o potencial de desenvolvemento de cada individuo. 

- Ter un criterio obxectivo e de base para a progresión profesional da persoa.

- Establecer estratexias individuais de capacitación e de desenvolvemento para a adaptación 
da persoa ao posto.

O plan de empresa 02

O tempo investido no proceso de selección da persoa que debe 
cubrir o posto de traballo é un investimento fundamental para a 

empresa, sobre todo se se trata dun negocio de pequenas dimensións, 
porque se nos equivocamos na elección, o custo real é enorme.

Consello: 
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Unha vez que sabemos o que precisamos e o que queremos, temos dúas posibles fontes de 
recrutamento de persoal: 

Internas

Cando acudimos aos nosos propios empregados para cubrir o posto, xa sexa mediante 
promoción (subida na escala xerárquica) ou traslados. As vantaxes desta fonte é que os 
candidatos son detectados rapidamente, disponse de moita información sobre o candidato, 
motiva moito ao persoal da empresa, o candidato xa ten a cultura da empresa é ten un 
custo económico baixo. Con todo, o seu principal inconveniente é que non se pode estar 
continuamente usando esta fonte de recrutamento, a empresa debe ir renovándose; é 
tamén require que a empresa dispoña dunha base de datos de persoal ao día.   

Externas

Búscase no mercado de traballo xa que na propia empresa non existe persoal adecuado 
para o recrutamento. Un dos inconvenientes que ten esta fonte é que nos poden chegar 
demasiadas ofertas de traballo e son máis inexactas que as fontes internas.

- A presentación espontánea, coa solicitude do propio candidato.

- As recomendacións de empregados, amizades, contactos sociais.

- A publicidade, con anuncios en medios de comunicación escritos, e que se considera 
unha das fontes máis eficientes, ao chegar a un gran número de persoas.

- As axencias de emprego, tanto públicas como privadas, especialmente útiles para a 
busca de candidatos con certa especialización.
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- As asociacións e colexios profesionais, nas que se aglutinan empresas dun mesmo 
sector de actividade (asociacións de hostalería, etc.)

- Institucións técnicas e educativas, cando se precisan candidatos cunha boa formación 
e a experiencia non é un requisito necesario.

- Radio e televisión, aínda que supón elevados custos.

- Ofertas de traballo na Internet.

- A competencia.

Finalmente, deberás definir o tipo de contrato a establecer en cada caso e o cumprimento das 
obrigas laborais que iso leva.

O plan de empresa 02

Ademais das necesidades de persoal a curto prazo, deberás 
establecer un plan de evolución do emprego, que será de especial 

utilidade á hora de solicitar algunha axuda pública.

Consello: 

O Plan de recursos humanos debe servir para convencer ás 
terceiras persoas que revisen o Plan de Empresa da capacidade 

das persoas emprendedoras para levar adiante o proxecto. Por 
tanto, debe resaltar aqueles aspectos como formación académica, 

experiencia profesional, características da personalidade… que apoien a 
capacidade das persoas promotoras.

Lembra isto:
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2.5.2 Organización funcional

En calquera empresa desenvólvense, en maior ou menor medida, unha serie de funcións básicas 
e que son :

- A función de dirección, que establece os obxectivos e criterios que se terán que seguir e, 
coordina as funcións da empresa para acadalos.

- A función de produción, que se encarga da fabricación do produto ou da prestación do 
servizo.

- A función comercial, dedicada á venda do produto ou servizo.

- A función de administración, que destina os seus esforzos á realización das xestións 
correntes do día a día da empresa, e tamén ao control das obrigas legais e á contabilidade.

Aínda que estas son as áreas fundamentais, segundo as características e peculiaridades do equipo, 
poderanse engadir ou suprimir funcións, pois a organización do mesmo depende do propio grupo 
humano e non dos manuais.

O importante, en definitiva, sería cubrir todas as áreas precisas para o bo funcionamento da 
empresa, adaptándonos ás nosas peculiaridades.

O plan de recursos humanos debe servir para definir a organización interna da empresa e as 
relacións de poder dentro desta. É moi importante que este punto se decida antes de iniciar a 
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actividade. Sobre todo no caso de que a empresa estea promovida por varias persoas, debe 
quedar moi claro:

- Como se reparten as tarefas e os roles.

- Quen asume a responsabilidade en cada área de decisión da empresa e ten capacidade 
para tomar as decisións.

A mellor forma de representar todas funcións que se desenvolven na empresa é a través do 
organigrama, ferramenta de planificación dos recursos humanos onde se representan as distintas 
funcións relacionadas de forma xerárquica.

Entendemos pois que na empresa existen funcións ás que se lles asignan persoas e non persoas ás 
que se lles asignan funcións.

O plan de empresa 02

Se a túa empresa ten poucos traballadores o normal é que se 
alternen ou compartan certas funcións. De tal modo que un 

departamento pode estar composto por unha única persoa que 
asemade ten funcións doutro departamento. Podería ser desta maneira:

Consello: 

DIRECCIón XERAL
COMERCIAL/VEnDEDOR

SuBCOnTRATACIón XESTORíA
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Organización e recursos 

humanos (16)

Por agora, a pequena dimensión da organi-

zación obriga a que os dous emprendedores 

compartan as tarefas de elaboración e de 

reparto. Lucía encargarase da Administra-

ción e Luís do labor comercial.

Ambos os dous adquiriron o Título de Produ-

tor de Conservas vexetais e posúen o Carné 

de Manipulador de Alimentos

(Continuará)
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2.6 O Plan económico financeiro

Como resultado da elaboración do Plan económico financeiro, resúltanos posible estimar a 
solvencia, a rendibilidade e os problemas de liquidez da empresa. En resumo, determinar se o 
proxecto é viable económica e financeiramente.

O plan de empresa 02

Plan económico financeiro
É unha ferramenta que converte en cartos as magnitudes do plan 

de márketing, o de produción e o de recursos humanos. Serve 
para estimar a probabilidade de que a empresa sexa viable económica 

e financeiramente.

Definición
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O Plan económico financeiro (17)

Nota: O plan económico financeiro que se 
presenta a continuación elaborouse con dous 
obxectivos:

- representar de xeito fiel e verosímil o proceso de creación dunha pequena empresa de fabricación de conservas vexetais, 
- facilitar a comprensión dos contidos da guía.

En canto ás magnitudes empregadas, op-touse por simplificar os cálculos e empregar 
números enteiros múltiplos de dez. En canto 
ás solucións adoptadas para garantir a via-bilidade económica e financeira da empresa, 
existen outras solucións tan válidas como as 
que aquí aparecen..

Agora que Lucía e Luís xa definiron o proxec-to que queren levar a cabo teñen que poñerlle 
números. Non saben canto lles pode custar 
poñer en marcha o negocio, que gastos van 
ter e canto terán que producir para poder 
cubrir os custos.

Para sabelo teñen que facer varias tarefas:
a. Elaborar unha lista de cousas que deben facer e mercar para poñer en marcha o negocio.b. Estimar os gastos nos que incorre-rán cada mes para manter o negocio en funcionamento.

c. Calcular canto van ter que facturar para cubrir os custos e poder manter a actividade.

(Continuará)
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2.6.1 O Plan financeiro

O Plan financeiro responde ás cuestións “canto preciso para poñer en marcha a empresa?” e 
“como vou conseguir os cartos?” Ademais, permítenos analizar a solvencia da empresa.

Componse de 

- Plan de investimento

- Plan de financiamento

- Balance de situación

∙ Balance inicial

∙ Balance previsional

- Análise da solvencia

PLAn FInAnCEIRO

PLAn DE 
PRODuCIón

nECESIDADES DE 
FInAnCIAMEnTO

FOnDO DE 
MAnOBRA

nECESIDADES DE 
FInAnCIAMEnTO

nECESIDADES DE 
InVESTIMEnTO En 
ACTIVO CORREnTE

nECESIDADES DE 
InVESTIMEnTO En 

ACTIVO nOn CORREnTE

ACTIVO

ACTIVO CORREnTE

ACTIVO nOn CORREnTE

PASIVO

DÉBEDAS A CuRTO 
PRAzO

DÉBEDAS A LOnGO 
PRAzO

FOnDOS PROPIOS

PLAn DE 
MÁRkETInG

PLAn DE RRhh
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O Plan de investimento

A posta en marcha da empresa require a realización dunha serie de investimentos: gastos 
de constitución dunha sociedade, obras de acondicionamento do local comercial, compra 
do local comercial, compra de maquinaria e de equipamento, computador, aplicacións 
informáticas para a xestión empresarial...

O plan de empresa 02

COnCEPTO IMPORTE

CuSTOS AnuAIS  

-Gastos de constitución - €

- Gastos de primeiro 
establecemento - €

TOTAL
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Algúns destes investimentos convértense en bens ou dereitos da empresa que se poden 
empregar para xerar ingresos durante varios anos (activo non corrente). No seguinte cadro 
tes algúns dos máis relevantes:

Ademais, para operar é preciso dispoñer de bens e dereitos que permanecen no ciclo 
económico da empresa pouco tempo, forman o activo corrente. Comprar materias primas 
ou mercadoría, outros materiais para consumir, e ter cartos para facer fronte aos primeiros 
pagamentos: salarios, cotas á Seguridade Social, mercadoría, auga, electricidade, gas...

COnCEPTO

Licenzas (propiedade 
intelectual), aplicacións 
informáticas

Terreos

Construcións

Elementos de transporte 
(vehículos)
Maquinaria

Equipamento

Equipos informáticos

Ferramentas

TOTAL

IMPORTE
(€)

VIDA úTIL 
(AnOS)

AMORTIzACIón 
AnuAL (€/AnO)
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Dentro do investimento podes distinguir entre a suma inicial para levar a cabo o proxecto 
empresarial e os investimentos que se realizarán con posterioridade.

IMPORTE
(€)

COnCEPTO

EXISTEnCIAS

Materias primas

Mercadorías

Outros Consumibles

DISPOñIBLE

Contas correntes

Tesouraría (Caixa)

TOTAL

O plan de empresa 02

Un caso poderíase dar en negocios nos que pasa un longo tempo 
entre que se inicia actividade e se produce a venda, como pode ser 

nunha explotación gandeira de carne. Ao principio pódese prescindir 
de facer o investimento en materiais e maquinaria que se precisará máis 

adiante.

Exemplo: 
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Tamén é preciso que elabores unha táboa de amortización. É dicir, tes que calcular canto 
tempo che van durar os elementos do activo non corrente, para saber cando os tes que 
substituír, e como se distribúe este valor no tempo.

Amortización 
A amortización é a distribución no tempo do valor dun ben. En 

particular, refírese a bens duradeiros, que permanecen máis dun 
ano no ciclo económico da empresa. Ten varios sentidos:

- Amortización física: o activo (maquinaria, equipamento, autos...) 
desgástase co tempo; a perda de valor debida ao desgaste natural do 
activo polo uso é a amortización.

- Amortización contable: a perda de valor do ben reflectirase no 
valor que se lle asigna nos libros de contabilidade da empresa; os 
criterios para determinar esta perda poden ou non coincidir co valor 
de mercado do ben nun momento determinado.

- Amortización fiscal: é o gasto debido á perda de valor do ben que 
se computa a efectos fiscais; a Administración tributaria impón unhas 
limitacións para regular a distribución deste gasto no tempo, que 
pode ou non coincidir cos criterios anteriores.

Definición

Un ordenador ten unha vida útil curta. En moitos casos, pode 
quedar obsoleto en tres ou catro anos. Se elaboramos un Plan de 

Investimento a cinco anos vista, deberíamos programar un investimento 
para mercar cando estimemos que remata a súa vida útil.

Exemplo: 
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O plan de empresa 02

O Plan de investimento (18)

En canto ao investimento preciso para poñer 
en marcha a actividade:

- Atoparon un local de 120 m2 que poden usar como obradoiro e como despacho; está ben comunicado e se fan a obra déixanllelo por 200 €/mes durante 4 anos a condición de que paguen eles a obra de reforma; piden un orzamento para a obra, e sáelles por 12000 €.
- A maquinaria e outro equipamento (cociña, autoclave...); buscando, por arredor de 30000 € poden conseguir o equipamento básico para traballar os dous.

- Furgoneta de segunda man: 5000 €.- Utensilios: 3000 €- Mobiliario básico de segunda man (mesas, cadeiras, mostrador): 4000- Equipamento informático con soft-ware libre: 900 €

Ademais, teñen que realizar unha serie de 
compras e gastos para poder desenvolver a 
actividade:

- Gastos de constitución (notarías, rexistros...): 1500 €- Mercadoría: 2000 €- Materiais consumibles: 2000 €- Tesouraría: 5000 €

Os materiais consumibles son os envases, 
as embalaxes, e outros que se precisan para 
producir, non sendo materias primas directa-mente incorporadas ao produto.

A tesouraría calcúlana como a liquidez pre-cisa para poder manter a actividade dous ou 
tres meses en ausencia de cobramentos.

(segue)
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O Plan de investimento (18)

Ademais, como podes observar na táboa 

de Investimento en activo non corrente, 

estiman a vida útil (período de amortización) 

de cada ben, e dividen o prezo do ben entre 

os anos que vai durar (amortización anual 

polo método lineal): así, cada ano de vida útil 

cargarán como gasto unha parte do prezo 

de compra do ben.

Lembra:
Cando calculemos a facturación precisa para manter a 

actividade hai que lembrar que unha parte dos ingre-

sos debe servir para cubrir a amortización do activo 

da empresa e repoñelo cando sexa preciso.

Lembra:
Iniciar unha actividade sen prover fondos para a te-

souraría da empresa é gravísimo. Os problemas de 

liquidez poden poñer en perigo empresas rendibles.

Investimento en activ non corrente 

ano 2009

Investimento en 

activo corrente 

ano 2009

Cantidade  
(€)

Período de 
amortización 

(ANOS)

Amortiz. 
anual 
(MéTODO 

LINEAL)

Construcións
(REFORMA DO LOCAL) 12000 10 1200

Maquinaria 30000 5 6000

Instrumental

(UTENSILIOS PARA TRAbALLAR) 3000 5 600

Mobiliario 4000 10 400

Equip. informáticos

(COMPUTADOR, IMPRESORA...) 900 3 300

Elem. de transporte
(FURGONETA) 5000 5 1000

TOTAL 54900

Cantidade  
(€)

Mercadoría 2000 

Mater. consumibles 2000

Tesouraría 5000

TOTAL 9000

(segue)
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O Plan de investimento (18)

Gastos de constitución e primeiro establecemento

Os gastos de constitución e primeiro esta-blecemento téñense que anotar como gastos 
e diminuirán as reservas da empresa. Por 
tanto, aínda que os consideramos no inves-timento inicial para poñer en marcha a acti-vidade, non aparecerán no activo do balance 

da empresa.

Ademais, en 2010, o segundo ano de activida-de, pensan crear unha web para a empresa. 
Consultan cunha empresa especializada en 
servizos informáticos, e contan cun custo 
aproximado de 4000 €, e que terá unha vida 
útil de 4 anos.

(Continuará)

Investimento  
total

Cantidade  
(€)Activo non corrente 54.900 Activo corrente 9.000Gastos de constitución 1.500

TOTAL 65.400 
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O Plan de financiamento

O Plan de financiamento define como se van obter os recursos precisos para realizar os 
investimentos que a empresa programou no Plan de investimentos.

Este plan responde ás cuestións: de onde saen os cartos? Canto van custar 
eses recursos? Cando hai que devolvelos?

O conxunto das fontes de financiamento da empresa denomínase Pasivo. Existen varios 
xeitos de clasificar este pasivo. Por exemplo:

- En función da obriga de devolvelo:

· Pasivo non esixible: 
non hai que devolvelo; está composto polas achegas dos socios e socias e 
polos recursos que xera a actividade da empresa.

· Pasivo esixible: 
son as débedas da empresa, que se deben devolver; os préstamos, pólizas de 
crédito, financiamento dos provedores...

- En función do prazo de devolución:

· Pasivo a longo prazo: 
incluímos o Pasivo non esixible e as débedas a longo prazo

·Pasivo a curto prazo: 
aquí teríamos as pólizas de crédito, as débedas cos provedores, as tarxetas de 
crédito...
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A seguinte táboa resume as principais fontes de financiamento para iniciar a actividade 
da empresa. O importe total do financiamento debe ser igual ao de sumar os distintos 
conceptos de investimento.

O plan de empresa 02

IMPORTE
(€)

COnCEPTO

PATRIMOnIO nETO

- Achegas das persoas 
emprendedoras
- Subvencións

DÉBEDAS 
FInAnCEIRAS

- Préstamos a longo prazo

- Liñas de crédito a curto 
prazo

FInAnCIAMEnTO 
DOS PROVEDORES

TOTAL



pax 120

  
Guía práctica de 
creación de empresas no rural

A seguinte cuestión é como escoller a composición do Pasivo da empresa. Existen 
diversos criterios; entre eles:

Accesibilidade ás distintas fontes de financiamento: 
non todas as fontes de financiamento existentes estarán dispoñibles para a persoa 
emprendedora; evidentemente, terás que escoller entre as posibles. 

Solvencia: 
é a capacidade da empresa para facer fronte ás débedas; resulta conveniente que 
unha parte do pasivo proveña de achegas das persoas promotoras e dos recursos que 
xerará a propia actividade da empresa; 

Período de amortización dos activos: 
cada elemento de activo ten unha vida útil durante a cal contribúe a xerar ingresos para 
a empresa; é recomendable que se imos financiar a compra de activo contraendo unha 
débeda, o prazo de devolución desa débeda se corresponda coa vida útil do ben.

Liquidez: 
a liquidez é a solvencia no curto prazo, a capacidade para pagar as débedas que vencen 
nun momento determinado do tempo; é dicir, que dispoñamos de tesouraría suficiente.

Custo do financiamento: 
cada fonte de financiamento ten un custo distinto; é importante, ao examinar varias 
alternativas, facer un cálculo de todos os custos que supoñen:

· Tipo de xuro: é a porcentaxe da débeda por amortizar que se paga en 
concepto de prezo por dispoñer dos cartos; poderá ser fixo ou variable: 
xeralmente o variable é menor, pero a cambio supón máis incerteza.

· Prazo de amortización: a medida que aumenta o tempo de amortización da 
débeda redúcese a cota, pero aumenta a cantidade global de xuros a pagar.
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· Comisións: principalmente, os custos por estudo e apertura da operación e 
por devolver anticipadamente o préstamo (comisión de cancelación anticipada).

· Avais e garantías: a constitución dun aval bancario ou, por exemplo, dunha 
garantía hipotecaria, implica un custo para a empresa; por outra parte, as 
garantías diminúen o custo da operación e, por tanto, o custo desta.

· Produtos ligados: moitas veces a concesión de financiamento leva parello 
outros produtos coma un seguro, domiciliacións, tarxetas entre outros que 
teñen un custo ou ben supoñen renunciar a outras alternativas máis vantaxosas.

O plan de empresa 02

Non existen regras xerais, pero pódense enumerar unha serie de 
recomendacións útiles á hora de deseñar o Plan de financiamento 

da empresa:

1. Dispoñer de recursos propios: é recomendable que unha parte relevante do 
investimento inicial proceda de achegas das persoas emprendedoras; por unha parte, dota 
de solvencia á empresa, por outra demostra compromiso co proxecto empresarial; estes 
dous factores son importantes á hora de obter financiamento bancario ou dunha subvención 
por parte da Administración.

2. Dispoñer dunha provisión de fondos para os primeiros meses de funcionamento 
da actividade: a cantidade global que se obteña no Plan de financiamento ten que ser como 
mínimo a determinada no Plan de Investimento. Ocorre que nos primeiros meses de 
actividade os ingresos adoitan ser menores e aparecen gastos imprevistos; unha medida 
prudente é dotar desde o principio unha partida para aguantar estes momentos; a contía 
desta partida é variable, en función da facilidade para penetrar no mercado, da estacionalidade 
da actividade e da frecuencia dos cobramentos.

Consello: 
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A. As achegas das persoas emprendedoras.

As achegas das persoas emprendedoras son importantes porque elevan a solvencia da 
empresa, tanto no longo prazo como no curto prazo. É importante que financien unha parte 
do activo non corrente, pero tamén que se destine outra parte para financiar as operacións 
da empresa:

- materias primas e mercadorías;
- provisión de fondos para os gastos de funcionamento.

Non existen regras xerais, pero pódense enumerar unha serie de 
recomendacións útiles á hora de deseñar o Plan de financiamento 

da empresa:

3. Ter en conta a vida útil do activo para determinar o prazo de devolución do pasivo; 
é dicir, se compras unha furgoneta durará arredor de cinco anos cun préstamo, o ideal sería 
que devolveses ese préstamo en cinco anos, para repartir a carga durante o tempo no que 
ese activo che axudará a xerar ingresos.

4. Dispoñer dun fondo de manobra para manter a liquidez da empresa e evitar 
estrangulamentos produtivos: xeralmente hai unha serie de gastos como salarios, tributos e 
outros gastos de funcionamento que se deben aboar periodicamente; en moitos casos, os 
ingresos adoitan máis irregulares; ademais, en moitos procesos produtivos é preciso facer 
grandes pedidos e manter un stock de materias primas ou mercadoría en almacén; esta 
situación é habitual nas pequenas empresas. Por iso é prudente que unha parte do activo 
corrente se financie con pasivo a longo prazo.

5. Non empregues unha fonte de financiamento para unha finalidade distinta á súa: por 
exemplo, nunca empregues unha póliza de crédito para financiar desfases de tesouraría na 
compra dun activo non corrente.

Consello: 
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B. Entidades financeiras. A negociación bancaria

As entidades financeiras ofrecen diversos produtos de financiamento para as empresas, 
tanto para iniciar a actividade como para as que xa están en marcha: préstamos a longo 
prazo para a compra de activos (non correntes), pólizas de crédito para xestionar desfases 
de tesouraría, tarxetas de crédito, avais, desconto de letras... Constitúen unha fonte de 
financiamento esencial para as pequenas e medianas empresas.

O plan de empresa 02

Se te decides a buscar financiamento nunha entidade financeira para 
o teu proxecto empresarial debes ter en conta algunhas cousas:

1. Elabora antes o Plan de empresa: nalgúns casos, esixiranche o Plan por 
escrito; noutros é posible que non. Mais, en todo caso, dispoñer dun Plan é un indicador 
de seriedade, e darache seguridade cando expoñas o teu proxecto e queiras demostrar 
a súa viabilidade. 

2. Visita máis dunha entidade financeira: é importante que non te limites a unha 
soa oferta, aínda que leves moitos anos operando nunha entidade; compara varias 
alternativas e se tes posibilidade de escoller decide con frialdade. Non te quedes coa 
primeira entidade que che fai unha oferta.

3. Ten en conta todos os custos da oferta: ademais do tipo de xuro, é 
recomendable que compares outros custos como comisións, avais, ou a obriga de 
contratar outros produtos.

Consello: 



pax 124

  
Guía práctica de 
creación de empresas no rural

C. Os provedores

Os provedores son outra fonte de financiamento moi relevante. É importante que cando 
selecciones os provedores cos que vas traballar, ademais de avaliar o produto, o prezo ou 
os prazos de entrega, teñas en conta os prazos de pagamento.

Na medida na que teñas máis tempo para pagar, reducirás a contía do fondo de manobra 
para continuar a actividade da empresa, é dicir, do nivel de tesourería que debes manter para 
ir facendo fronte aos pagamentos.

D. A Administración e outras entidades dependentes do sector público.

O sector público é outra fonte de financiamento para os proxectos emprendedores. Pode 
dar apoio a través de::

- Subvencións.

- Préstamos con tipo de xuro reducido

- Liñas de crédito

- Avais e outras garantías

Á hora de integrar as subvencións e outro tipo de apoio no teu Plan de financiamento 
deberías considerar varios factores:

O tipo de axuda: 
No caso dos préstamos subvencionados ou das liñas de crédito, por exemplo, aínda 
que a axuda sexa outorgada polo sector público, é probable que con posterioridade 
debas negociar cunha entidade financeira colaboradora a concesión do préstamo; 
será a entidade a que decida se acepta ou non a operación;
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A probabilidade de que che concedan a axuda: : 
Aínda que exista unha liña de axudas que encaixe co teu proxecto, non é seguro 
que che concedan finalmente a axuda ou a cantidade que solicitas; antes de integrar 
a axuda no Plan de financiamento e nas contas previsionais, tes que considerar esta 
posibilidade;

As condicións que establecen as bases da axuda:
le detidamente as bases da axuda para determinar se o teu proxecto encaixa coa liña, 
que conceptos podes subvencionar, cando podes realizar o investimento e outras 
cuestións; senón, corres  o risco de pensar que vas obter unha axuda superior á que 
finalmente poderías acceder.

Os prazos:
Para realizar a solicitude, de resolución da solicitude, e de pagamento da axuda no 
seu caso; non é o mesmo que che concedan unha axuda e que cha paguen; se 
contabas con eses cartos para poder iniciar a actividade, pero non os vas cobrar no 
momento, pode que o teu proxecto corra perigo.

O plan de empresa 02
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O Plan financeiro (19)

O investimento total que deben financiar 

para poder poñer en marcha a actividade 

é de 65400 €. Agora teñen que buscar os 

cartos para poder realizalo.

A pregunta que se fan agora é como van 

pagar todas estas cousas. Despois de tra-

ballar duro durante varios anos teñen algúns 

aforros, pero tampouco o suficiente para 

empezar sen pedir prestado. Máis ou menos 

chegan á conclusión de que eles poden poñer 

a metade e pedir prestada a outra metade. 

Esta porcentaxe (50% achegas propias, 50 % 

débeda) non constitúe unha regra invariable para a 

creación de empresas; simplemente expresa a nece-

sidade de equilibrar os fondos propios coa débeda da 

empresa, controlar o risco da actividade e ofrecer ás 

entidades financeiras maiores garantías de pagamen-

to, e tamén de compromiso coa actividade.

Así, solicitarán un préstamo a cinco anos 

para comprar a maquinaria (30.000 €), e 

porán o resto a medias (17.700 € cada un)

Con isto, poden iniciar a actividade. Pero, 

ademais, consideran que poderían acceder 

a unha subvención. Estiman que esa sub-

vención pode chegar ao 50 % do valor da 

maquinaria, 15.000 €, e que poderían cobrala 

no segundo ano de actividade da empresa.

Plan de financiamento

Cantidade  
(€)

Achega Lucía 17.700

Achega Luís 17.700

Préstamo bancario 30.000

TOTAL 65.400

(continuará)
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O Balance

O Balance contesta estas cuestións: que ten a empresa? Como o conseguiu? É 
dicir, canto vale?

O Plan de empresa contén unha previsión económica financeira a varios anos vista (tres 
ou cinco anos, polo xeral). Aínda que elaborases soamente unha previsión para o primeiro 
exercicio, como mínimo terías:

-un Balance inicial: 
Neste balance estimas os bens e dereitos dos que disporía a empresa para iniciar a 
súa actividade, e as fontes de financiamento, achegas das persoas emprendedoras ou 
débedas, coas que adquiriría estes bens.

-Un Balance final: 
Ten carácter previsional, é dicir, aquí reflectirías a túa previsión sobre a situación 
patrimonial da empresa cando remate o exercicio, ao cabo dun ano.

O plan de empresa 02

 O Balance
Amosa o patrimonio da empresa nun momento dado. Vén a 

ser unha foto fixa do que ten e o que debe a empresa nunha data 
determinada. 

Definición
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O Balance está composto por dúas masas: o activo e o pasivo.

O Activo representa o que ten a empresa: os bens e dereitos que posúe. Está dividido en:

- Activo non Corrente: 
Son os bens e dereitos que controla a empresa e permanecerán baixo o seu control 
durante máis dun ano. Este é o caso da maquinaria, dos locais e terreos, do mobiliario 
ou dos vehículos de transporte.

- Activo Corrente: 
Son bens e dereitos de cobro que previsiblemente estarán menos dun ano baixo 
control da empresa; por exemplo, as mercadorías, a materia prima, dereitos de cobro 
sobre as vendas feitas a prazo ou os cartos que están en constante movemento.

O Pasivo representa os recursos cos que a empresa financiou o Activo:

- Pasivo non Corrente: 
Está composto por dous grandes grupos:

· Fondos propios: as achegas de socios e socias da empresa e os beneficios non 
repartidos (reservas).

· As débedas a longo prazo; normalmente o importe dos préstamos coas 
entidades financeiras con vencemento superior a un ano.

- Pasivo Corrente: 
As débedas da empresa con vencemento inferior a un ano; por exemplo, liñas de 
crédito ou débedas cos provedores.



pax129

O plan de empresa 02

COnCEPTO COnCEPTO

ACTIVO PASIVO

ACTIVO nOn CORREnTE

Activo inmaterial (licenzas, 
aplicacións informáticas)
Terreos
Construcións

Vehículos de transporte

Maquinaria

Ferramentas

Outros

ACTIVO CORREnTE

EXISTEnCIAS

- Materias primas

- Mercadoría

- Consumibles

REALIzABLE

- Clientes debedores

DISPOñIBLE

- Conta corrente

- Tesouraría

TOTAL ACTIVO

PATRIMOnIO nETO

Capital

Reservas
Subvencións

DÉBEDAS A L. PRAzO

Préstamos

DÉBEDAS A C. PRAzO

Pólizas de crédito

Liñas de crédito

Provedores

TOTAL PASIVO

IMPORTE
(€)

IMPORTE
(€)

BALAnCE DE SITuACIón A MES/DíA/AnO
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O balance e a solvencia (20)

O balance reflicte a situación patrimonial 

da empresa. Por unha parte, os bens e 

dereitos que controla, e que lle serven para 

desenvolver a actividade (O activo) e por 

outra as fontes de financiamento destes 

fondos (o Pasivo). 

O activo coincide cos importes do Plan de 

investimento, e o Pasivo cos do Plan de 

financiamento, menos os gastos de constitu-

ción, que diminúen as reservas. 

Ratio de endebedamento 

Préstamo bancario/Pasivo*100= 

30.000/33.900*100= 47  %

Esta ratio de endebedamento permítenos 

dicir que, a  primeira vista, a empresa non 

parece insolvente a longo prazo.

Non ten sentido calcular o Fondo de Mano-

bra neste momento. Coincide co valor do 

activo corrente, xa que ata que non pase un 

tempo, resulta máis complicado obter crédi-

to comercial dos provedores e endebedarse 

a curto prazo.

balance inicial

ACTIVO Cantidade  
(€)

PASIVO
Cantidade  

(€)

A.NON CORRENTE
FONDOS PROPIOS

Construcións 12.000 Achegas de capital 25.000

Maquinaria 30.000 Reservas
8.900

Instrumental 3.000

Mobiliario 4.000

Computador 900 FONDOS ALLEOS A L/P

Elem. de transporte 5.000 Préstamo bancario
30.000

ACTIVO CORRENTE
FONDOS ALLEOS A C/P

Mercadoría 2.000

Consumibles 2.000

Tesouraría 5.000

TOTAL 63.900
TOTAL 63.900

(continuará)
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O balance permíteche analizar a situación patrimonial dunha empresa, comparar o estado 
desta en diferentes exercicios e tamén nos dá información precisa para analizar a solvencia 
da organización.

O plan de empresa 02

O que hai é igual ao que se debe.

ACTIVO=PASIVO

Lembra isto:

Herbas S.L. é unha nova empresa dedicada á prestación de ser-
vizos xerais de xardinería.

Para comezar a súa actividade os seus promotores tiveron que facer 
fronte a unha serie de investimentos. O financiamento destes investimentos 

acadouse través de dúas vías, as achegas propias por parte dos promotores do 
proxecto e a través de financiamento alleo.

Debido ás elevadas necesidades de financiamento alleo, os promotores de Herbas S.L. 
barallaron as distintas fontes e finalmente decidíronse por solicitar un crédito bancario 
para a adquisición dos elementos que ían permanecer na empresa dunha forma perma-
nente e solicitar o aprazamento dos pagos a provedores para gastos máis correntes. 

A continuación recóllense as necesidades de investimento e financiamento de Herbas 
S.L. para o comezo da súa actividade.

segue  »

Exemplo: 
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*8000 € restantes das achegas dos promotores minorados polos 2000 € dos gastos de constitu-
ción e posta en marcha.

Observarás que hai unha diferenza de dous mil euros (2000 €) entre o importe das ne-
cesidades de investimento e o Activo total. Tamén entre as necesidades de financiamento 
e o Pasivo total.

Esta diferenza débese aos gastos de constitución e establecemento, que se teñen que 
contabilizar  nese momento e reducen o neto patrimonial ou fondos propios.

Exemplo: 

ACTIVO

ACT. nOn CORREnTE 13.000

-Elementos de Transporte 
(furgoneta) 8.000

-Maquinaria (cortacéspede) 2.000
-Equipamento informático 1.000
-Ferramentas de Traballo 
(inclúe o equipo de protec.) 2.000

ACTIVO CORREnTE 6.000
- Abonos 400
- Fitosanitarios 600
-Sementes 500
- Caixa, Bancos (provisión 
de fondos)

4.500

TOTAL ACTIVO 19.000

IMPORTE
(€) PASIVO

nETO PATRIMOnIAL 9.000

-Capital social 3.000

-Reservas 6.000*

PAS. nOn CORREnTE 10.000
-Préstamo Bancario 10.000

PASIVO CORREnTE -

TOTAL ACTIVO 19.000

IMPORTE
(€)

BALAnCE PREVISIOnAL InICIAL

InVESTIMEnTO FInAnCIAMEnTO

-Gastos de constitución e 
posta en marcha 2.000

-Furgoneta (2ª man) 8.000
-Cortacéspede Profesional 2.000
-Equipo informático 1.000
-Ferramentas de Traballo 1.500
-Equipo de Protección 500
-Consumibles iniciais 1.500
-Provisión de Fondos 4.500

TOTAL 21.000

11.000 -Achegas dos promotores

10.000 -Préstamo bancario

21.000 TOTAL

IMPORTE
(€)

IMPORTE
(€)

nECESIDADES DE InVESTIMEnTO E FInAnCIAMEnTO
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A Solvencia da empresa

O Balance, que sintetiza a información do Plan de Investimento e do Plan de financiamento, 
contén a información sobre a situación patrimonial da empresa que nos permite analizar a 
súa solvencia.

O plan de empresa 02

 Solvencia
A solvencia é a capacidade dunha persoa ou entidade para facer 

fronte ás súas obrigas, é dicir, para pagar as súas débedas.

Definición

Unha empresa INSOLVENTE será unha empresa 
INVIAbLE.

Lembra isto:
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Existen diversos indicadores que axudan a realizara esta análise. Nesta Guía imos empregar 
dous, un para analizar a solvencia no longo prazo e outro para analizar a solvencia no curto 
prazo:

- Ratio de endebedamento.

Ratio de endebedamento = Pasivo esixible / Pasivo total

Enténdese que unha empresa ten un endebedamento excesivo cando as débedas da 
empresa superan o 50 % do Pasivo total.

- Fondo de manobra.

Fondo de manobra = Activo corrente – Pasivo Corrente

O Fondo de manobra mide a parte do activo corrente financiada con pasivo non 
corrente (fondos propios e débedas a longo prazo). Non e propiamente un indicador 
de solvencia, pero indícanos se a empresa vai ter problemas para facer fronte ás súas 
obrigas no curto prazo.

Se unha empresa ten un fondo de manobra positivo, indícanos que a tesouraría e os 
dereitos de cobro no curto prazo serán probablemente suficientes para atender as 
obrigas de pagamento no curto prazo.

Na práctica, iso significa que é recomendable financiar unha parte do activo 
circulante (mercadorías ou materias primas por exemplo) con achegas das persoas 
emprendedoras, cos resultados da empresa ou débedas a longo prazo. Isto permite 
estar máis desafogado para facer fronte aos pagamentos.
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Esta recomendación NON SE PODE APLICAR A TODAS 
AS EMPRESAS. 

Imaxínate un comercio que realiza un pedido semanal de mercadoría, 
e acorda co provedor pagarlle aos 28 días. Ademais, mantén un stock de segu-

ridade para atender picos de demanda. Se cada semana venden a cantidade dun 
pedido de mercadoría e o cobran ao contado, non precisan financiamento de longo 
prazo para a mercadoría.

Cando teñan que facer fronte á débeda do primeiro pedido xa levarán vendido 
catro; cos ingresos destas vendas sería suficiente para financiar esta compra e as 
seguintes.

É dicir, podería ter un fondo de manobra nulo ou negativo porque:

- Tarda pouco tempo en vender a mercadoría

- Mantén un stock reducido

- Cobra ao contado

- Paga a crédito

Exemplo: 
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2.6.2. O Plan económico

O Plan económico sería a parte do Plan económico financeiro que nos permite responder á 
cuestión “canto vai gañar a empresa?”

Para poder calcular canto vai gañar a empresa, debes estimar por unha parte os gastos nos que 
incorrerá a empresa, e por outra parte ter unha previsión dos ingresos que obterá.

Ao longo dun ano a empresa gasta ou consome unha serie de materiais, bens e servizos (consumo 
de mercadorías, custe do cadro de persoal, consumo telefónico...). Grazas a isto, pode producir 

 Os ingresos son os dereitos que se teñen para cobrar por 
vender os bens ou servizos. Cando se vende a prazo, o ingreso 

contabilízase antes de cobrar a venda.

Os gastos son as obrigas que se contraeron pola compra dun ben 
ou servizo e coinciden cos pagamentos cando se merca ao contado.

Definición
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É posible que na túa actividade existan outros conceptos de gasto 
non recollidos nesta guía.+info

*

outros bens e servizos que vende e obtén deste xeito os seus ingresos (venda de produtos, 
dividendos recibidos pola empresa, subvencións...).

Os gastos

Para producir e vender precisamos comprar unha serie de bens como materias primas, 
mercadorías, materiais consumibles, subministracións. Ademais, temos que devolver o 
capital principal e pagar xuros polos préstamos que pedimos, e deberíamos reservar unha 
parte dos ingresos para repoñer o activo que se vai desgastando.

A cuestión é: como calculamos estes gastos?

A continuación preséntase unha relación dos conceptos de gasto máis habituais nunha 
pequena empresa *  .

Custo das vendas
Enténdese que son aqueles custos que se poden incorporar de xeito directo ao custo 
de produción dun ben ou servizo. Por exemplo:

O plan de empresa 02

IMPORTE 
MEnSuAL

(€)

IMPORTE 
AnuAL

(€)

CuSTO DAS VEnDAS

Custo dos materiais

Custo de promoción do prod.

Custo de distribución do prod

TOTAL
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- Custo dos materiais

· Materias primas, se producimos e vendemos.
· Mercadorías, se soamente vendemos.

- Custos de promoción do produto

- Custos de distribución do produto

Custo dos materiais
Pódese tratar dos custos das materias primas se nós fabricamos o produto que 
vendemos, ou o custo da mercadoría nunha empresa de carácter puramente 
comercial.

Publicidade
Recolle o gasto en comunicación: folletos, anuncios en prensa, cuñas na radio... 
Aquí enténdese asociada a un produto determinado

Custos de distribución
Os custos de transporte e entrega do produto, cando os asume o vendedor, 
en todo ou en parte.

Estes gastos variables pódense representar como unha porcentaxe do prezo de 
venda dos bens e servizos que comercializamos. Nese caso, estaremos falando da 
marxe sobre o prezo de venda.



pax139

Gastos de funcionamento e amortizacións
Os gastos de funcionamento e amortizacións considéranse independentes da 
facturación da empresa. En realidade, isto non é de todo así, porque moitos destes 
poden variar co nivel de produción; máis ben, pódese considerar que a empresa non 
pode asignar a cada unidade producida o custo en concepto destes gastos.

Gastos de persoal
Inclúe o salario bruto máis as cotizacións á Seguridade Social e o resto dos 
gastos ocasionados polas persoas traballadoras. Supoñemos aquí que as 
variacións no nivel de produción absórbense aumentando ou diminuíndo a 
carga de traballo das mesmas persoas empregadas 

O plan de empresa 02

IMPORTE 
MEnSuAL

(€)

IMPORTE 
AnuAL

(€)

GASTOS DE 
FunCIOnAMEnTO 

Gastos de persoal

Alugamento de local

Subministracións

Comunicacións

Publicidade

Servizos profesionais indep.

Seguros

Outros

Amortizacións

TOTAL
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No Plan de Recursos Humanos determinamos as tarefas a desenvolver na 
empresa e o  números de persoas e perfís requiridos; se, por exemplo, 
consultamos o Convenio colectivo aplicable ao sector de actividade, podemos 
facer un cálculo dos gastos mínimos nos que incorreremos.

Alugamento do local
Unha gran parte das empresas precisan un lugar físico para desenvolver a súa 
actividade, sexa un local comercial ou un almacén.

O prezo do local varía en función da actividade, do tamaño e da situación 
dentro da poboación; para estimar o custo, a mellor idea é que busques e 
compares, ben sexa a través de anuncios en prensa, internet...

Subministracións
A partida de subministracións recolle o gasto provocado por produtos non 
almacenables: auga, electricidade, gas natural...

Aquí o método de cálculo varía segundo a actividade e o detalle do teu Plan 
de produción; se es quen de calcular canta electricidade, gas, auga... precisas 
por hora ou día e multiplicas polo número de horas que a empresa estará en 
funcionamento, terás esta magnitude.

Se vas abrir un local (por exemplo, unha oficina) e non tes idea do que pode 
custar poderíaste guiar por outros negocios parecidos.  
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Comunicacións
Esta partida recolle o gasto en teléfono, ben sexa fixo ou móbil, conexión de 
banda ancha a Internet...

Tamén depende do tamaño da empresa e dos requirimentos que teñas en 
materia de comunicación. O aconsellable é examinar as ofertas que che fagan 
varias compañías de telecomunicacións e aproveitar os descontos e plans de 
prezos para empresas.

Servizos de profesionais independentes
Os servizos de profesionais independentes recollen partidas como os gastos 
de xestoría, asesoría legal, elaboración de informes... facturados por terceiras 
persoas alleas á empresa. é dicir, as actividades que están externalizadas.

Un caso típico é a externalización de tarefas administrativas (contabilidade, 
xestión de nóminas, obrigas ante Seguridade Social, obrigas fiscais) nunha 
xestoría: o xeito máis rápido de saber canto custan estes servizos é preguntar 
nunha ou dúas xestorías.

Seguros
Gastos orixinados pola contratación de seguros de responsabilidade civil, 
pólizas de seguro obrigatorias para o exercicio da actividade...

Outros
Material de oficina, consumibles... que non se incorporan directamente ao 
produto, reparacións...

O plan de empresa 02
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Amortizacións
As amortizacións reflicten a perda de valor progresiva dos bens que compoñen 
o activo non corrente. Cada ano, durante a vida útil do ben, hai que descontarlle 
unha parte do seu valor e contabilizala como un gasto.

Isto permítenos non “castigar” os resultados do ano que mercamos o ben e repartir 
o custo durante o período no que contribúe a xerar ingresos na empresa.

Por outra parte, permítenos ir anticipando a perda de valor  que sofre por desgaste 
ou porque queda obsoleto, e buscar fontes de financiamento para substituílo.

A información sobre o custo das amortizacións podes obtela do Plan financeiro, 
concretamente das táboas de amortización que se inclúen no Plan de 
investimento.

Gastos financeiros
Os gastos financeiros son os derivados do pagamento de obrigas financeiras, como 
xuros ou comisións.

O Plan de financiamento describirá con precisión os gastos financeiros que estima 
soportar a empresa.

Gastos extraordinarios
Os gastos extraordinarios son unha serie de custos irregulares e/ou difíciles de prever que 
pode ter que asumir a empresa na súa actividade. Por exemplo, reparacións extraordinarias 
polo anegamento dun local, unha sanción polo incumprimento da normativa de ruídos...

Gastos fixos e variables 
A actividade xera uns gastos. Distinguimos dous tipos de gastos distintos: os fixos, 
ou gastos de funcionamento, e os variables, que dependen do nivel de produción, e 
asimilamos ao custo das vendas.
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Previsión de gastos. Gastos fixos e variables (21)
Gastos variables (custo das vendas)

Lucía e Luís saben que para vender teñen que 
realizar unha serie de gastos. Neste aparta-do van considerar o custo das vendas: as ma-terias primas, outros materiais consumibles 

que se incorporan ao produto (envases, em-balaxes, etiquetas...), o consumo de gas e de 
auga para poñer en funcionamento o proceso 
produtivo, e tamén os custos de distribución, 
como por exemplo os custos de transporte 
(gasóleo e outros custos)

Para realizar o cálculo do custo unitario por 
unidade vendida hai que ter en conta varios elementos:

- o custo da materia prima: neste caso, das froitas, das hortalizas, do azucre, o zume de limón...-as perdas de materia prima: unha porcentaxe do que se produce vaise perder;
- o consumo de auga e de gas;- o custo de cada tipo de envase, de embalaxe e das etiquetas;- ...

Para realizar este cálculo, en primeiro lugar 
Luís e Lucía teñen en conta a receita de cada 
tipo de produto. Para coñecer os prezos da 
materia prima, contactan cos provedores e 
consultan os prezos que lles poderían facer 
coas cantidades de pedido que van deman-dar.

(segue)
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Previsión de gastos. Gastos 

fixos e variables  (21)

Para calcular o consumo de auga e de gas, 

hai que ter en conta a receita e o tempo de 

preparación: as especificacións técnicas da 

cociña pódennos dar información do gas que 

consome por hora acendida. Multiplicando 

estas cantidades polos prezos por metro 

cúbico podemos chegar a estimar o consumo 

total.

Neste caso, consideraron que o consumo 

de gas e de auga son custos variables, dado 

que varían moito en función da cantidade 

producida e vendida. Noutros proxectos é 

probable que se contabilicen como gastos de 

funcionamento.

En canto ao custo dos envases, embalaxes 

e etiquetas, o cálculo faise dividindo o prezo 

dun lote destes artigos polo número de uni-

dades en cada lote. Habería que contactar 

cun provedor para coñecelos.

Custo das materias primas, outros 

materiais e consumo de auga e gas

Unidades 
vendidas

Custo 
unitario

 (€/U)

Importe 
(€)

Salsa de tomate 25.000 0,8 20.000

Marmelada 250 g 37.500 0,9 33.750

Marmelada 30 g 15.000 0,4 6.000

Setas 2.500 1,5 3.750

Grelos 7.500 0,8 6.000

TOTAL
69.500

(segue)
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Previsión de gastos. Gastos fixos e variables (21)

Para calcular os gastos de distribución, fan estas contas. Estiman que poden facer 25000 km ao ano na furgoneta. O consumo medio para viaxes en estrada está en 6 l cada 100 km, e o prezo do combustible é arredor de 1 €/l. Por outra parte, saben por experiencia que van asumir outros gastos que poden representar un terzo do consumo de combustible, e o seguro a terceiros do vehículo de segunda man custa 500 €.

Gastos fixos (de funcionamento, amortiza-cións e gastos financeiros)

Os gastos fixos non varían cando varía a produción, ou polo menos non amosan unha 

variación importante. Ao realizar o cálculo, Lucía e Luís distinguen tres tipos de gastos fixos:

- Gastos de funcionamento.- Amortizacións.
- Gastos financeiros.

Para calcular os gastos de funcionamento pregúntanlle á técnica de emprego e a coñecidos que teñen outros negocios. Aínda que non poden facer unha estimación tan precisa como desexarían, chegan a este cadro resumo:

(segue)

Gastos de distribución Gastos de 
funcionamento

IMPORTE  
(€)

Gasóleo 1.500Outros custos 500
Seguro 500
TOTAL 2.500

IMPORTE  
(€)Alugamento do local 2.400Subministracións 0 Teléfono e comunicacións 1.200 Xestoría 1.200

Limpeza 600Material de oficina 240Reparacións e conservación 240Publicidade e promoción 1.200
Seguros 500Salarios e Seguridade Social 35.000
TOTAL 42.580
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Previsión de gastos. Gastos 

fixos e variables  (21)

As subministracións representarían o gasto en auga 

e gas para a cociña: neste caso apuntárono como un 

gasto variable, dada a natureza da actividade.

Para calcular o custo da xestoría preguntan nas dúas 

que están abertas na vila.

O gasto en limpeza refírese aos produtos de limpeza; 

en principio, deciden que van ser eles os que desen-

volvan esta tarefa.

En publicidade e promoción inclúese o prezo do des-

eño da imaxe corporativa e gastos como tarxetas de 

visita.

En seguros, contratan un seguro de responsabilidade 

civil

Finalmente, temos os custos laborais. Asígnanse cada 

un, un salario bruto de 1000 €, ao que suman uns 250 

de Seguridade Social, e acordan repartirse 14 pagas 

cada ano. De aí, un total de 17.500 € por persoa. 

Acordan repartir un salario reducido, e non subilo nos 

tres primeiros anos, porque saben que precisan re-

forzar o patrimonio da empresa para crecer, e deben 

preservar un remanente de tesouraría importante 

para garantir a liquidez das operacións.

As amortizacións do Activo non corrente 

extráenas do Plan de financiamento. 

Calculan a amortización anual polo método 

lineal: dividen o custo do activo entre a vida 

útil deste. é o método máis sinxelo, aínda 

que en moitos casos non reflicte a perda de 

valor real (maior nos primeiros anos).

Amortizacións do 

activo non corrente

(segue)

Amortiz. 
anual 

(MéTODO LINEAL)

Construcións
(REFORMA DO LOCAL)

1200€

Maquinaria 6000€

Instrumental

(UTENSILIOS PARA TRAbALLAR)
600€

Mobiliario 400€

Equip. informáticos

(COMPUTADOR, IMPRESORA...)
300€

Elem. de transporte
(FURGONETA)

1000€

TOTAL 9.500€ 
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Previsión de gastos. Gastos fixos e variables (21)

Finalmente, os gastos financeiros son os derivados do préstamo de 30.000 € para a compra da maquinaria: os xuros, as comi-sións e outros custos.
Supoñemos unha amortización a 5 anos, un tipo de xuro dun 7 % e unha comisión de apertura dun 0,5 %.

Os resultados e a rendibilidadeA conta de resultados reflicte a diferenza entre os ingresos e os gastos da empresa. Agora que xa dispoñen de información sobre ingresos e gastos, Luís e Lucía están en disposición de podela calcular para o primeiro 
ano de actividade da empresa.

(continuará)

Gastos financeiros

Conta de perdas e ganancias, ano 1

IMPORTE  
(€)

Xuros 2.050Comisión de apertura 150 
TOTAL 2.200

IMPORTE  
(€)

+ Vendas

150.000
- CUSTO DOS MATERIAIS

69.500
- CUSTO DE DISTRIbUCIóN E PROMOCIóN (VARIAbLES) 2.500 

= Marxe de contribución
78.000

- GASTOS DE FUNCIONAMENTO

42.580
- AMORTIzACIóNS

9.500
= Resultado de explotación

25.920
- GASTOS FINANCEIROS

2.200
= Resultado de actividades ordinarias 23.720

+/-INGRESOS OU GASTOS EXTRAORDINARIOS
0

= Resultado do Exercicio antes de Impostos 23.720
- IMPOSTOS (25% bENEFICIO)

5.930
= Resultado do exercicio despois de impostos 17.790

Lembra:
Aquí non se inclúe como gasto a obriga de devolver o prin-
cipal da débeda

Despois de realizar o cálculo, resulta que teñen 23.720 € de 
beneficios antes de impostos. Aínda que non o poden calcular 
con precisión, estiman que os impostos sobre o beneficio serán 
arredor dun 25 % deste (en principio, tributarán no I.S, xa que 
se decidiron a constituír unha S.L.).  
é dicir, que calculan uns beneficios netos de 17.790 €. Ao analizar estes resultados, é importante ter en conta a va-

riabilidade dos ingresos e dos gastos. As previsións de vendas 
non son máis que iso, previsións, e as estimacións de gastos 
poden variar. Lucía e Luís están tranquilos porque saben que 
aínda nun escenario máis pesimista do que crearon nesta pre-
visión poden sobrevivir. Saben que lles poden fallar algúns dos 
clientes, que a falta do selo de agricultura ecolóxica pode botar 
para  atrás varias tendas, que o prezo da materia prima é moi 
variable, e que existen, ademais, outros moitos factores que 
non poden controlan. 
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 Os ingresos

Os ingresos dunha empresa poden provir de varias fontes.

- Ingresos de explotación derivados das vendas.

- Ingresos financeiros derivados de investimentos financeiros.

- Ingresos extraordinarios, derivados da venda de activos e que non constitúen o 
obxecto social da empresa.

A principal fonte de ingresos son as vendas da empresa. O Plan de márketing contén unha 
previsión de vendas que nos debe servir para cuantificar este aspecto no Plan de empresa.

Os ingresos derivados de investimentos financeiros son un xeito de rendibilizar excesos de 
tesouraría que, pola razón que sexa, non nos interesa distribuír entre socias e socios.

Os ingresos extraordinarios, como o seu nome indica, son irregulares e non poden constituír 
a fonte principal de ingresos da empresa, porque significaría a súa descapitalización e perda 
de capacidade produtiva. 
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Previsión de vendas (22)

A previsión de ingresos

A previsión de ingresos, no caso desta em-presa, extráese do Plan de márketing, da 
previsión de vendas. 

(continuará)

A previsión de ingresos

Unidades vendidas
Custo 

unitario
 (€/U)

Importe 
(€)

Salsa de tomate 25.000 1,5 37.500Marmelada 250 g 37.500 2 75.000Marmelada 30 g 15.000 1 15.000
Setas 2.500 3 7.500Grelos 7.500 2 15.000TOTAL

150.000
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A conta de perdas e ganancias

A conta de perdas e ganancias proporciónanos información precisa para determinar se a 
empresa será rendible. Responde á cuestión “canto vai gañar a empresa?”

Unha vez coñecido o resultado final do exercicio, terás que decidir que facer cos beneficios. 
En primeiro lugar, tes que contar coas restricións legais, en función do tipo de empresa.

A decisión é esta:

- Deixar os beneficios (todos ou parte) na empresa en forma de reservas.

- Repartir os beneficios (todos ou parte) entre socios e socias da empresa.

A primeira opción, deixar os recursos na empresa, incrementa a solvencia desta, e facilítache 
o proceso de crecemento. A segunda opción significa poder cumprir un dos obxectivos da 
empresa e da persoa emprendedora: obter un rendemento económico.

Serás ti quen deba avaliar a conveniencia dunha ou doutra opción, en función do grao de 
consolidación da empresa, da necesidade de crecer e dos teus obxectivos profesionais e persoais.

 A conta de perdas e ganancias é un documento en forma 
de táboa que representa os ingresos e os gastos da empresa 

nun período determinado, que se denomina exercicio. En moitos 
casos, o exercicio coincide co ano natural.

A diferenza entre ingresos e gastos é o resultado económico da empresa.

- Se os ingresos son superiores aos gastos, haberá beneficios.
- Se os ingresos son menores que os gastos, haberá perdas.

Definición
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A continuación podes ver unha forma representación simplificada dunha conta de 
perdas e ganancias. 

O plan de empresa 02

+ VEnDAS

- Custo dos materiais

- Custo de distribución e 
promoción (variables)

= MARXE DE COnTRIBuCIón

- Gastos de funcionamento
- Amortizacións

= RESuLTADO DE EXPLOTACIón

+/- Resultados financeiros

=
RESuLTADO DE ACTIVIDADES 
ORDInARIAS

+/- Ingresos ou gastos 
Extraordinarios

=
RESuLTADO DO   EXERCICIO 
AnTES  DE IMPOSTOS

- Impostos

= RESuLTADO DO EXERCICIO 
DESPOIS DE IMPOSTOS

AnO 1 AnO 2 AnO 3

O Plan de Empresa elabórase con previsións plurianuais. 
Deberás elaborar contas de perdas e ganancias previsionais, 

nas que proporcionarás unha previsión o máis realista posible 
dos ingresos e dos gastos da empresa durante ese período. 

Lembra isto:
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Previsións a tres anos  (23) que o mercado de froitas e verduras conxeladas 

creceu un pouco nos últimos anos; non atopan 

información estatística fiable sobre vendas de 

produtos ecolóxicos en tendas retallistas.

Como poden elaborar entón unha previsión de 

vendas? Fan contas sobre a súa capacidade pro-

dutiva, e entenden que a poderían dobrar sen pro-

blema. Ademais, consideran que unha vez comecen 

a desenvolver a súa actividade poderán chegar a 

novos clientes realizando labor comercial.

En resumo, póñense como obxectivo que o ano 2 

as vendas aumenten un 25 % sobre as do ano 1, 

sobre todo polo aumento dos pedidos dos ultrama-

rinos e o incremento de clientes entre as tendas 

gourmet, e que no ano 3 as vendas aumenten un 

15% sobre as do ano anterior, derivado sobre todo 

do aumento das vendas en tendas ecolóxicas.

En canto ao custo das vendas, hai factores como 

o prezo das materias primas que resulta difícil 

predicir, porque o mercado de alimentos non ela-

borados é moi irregular na formación de prezos. 

Optan por estimar que o custo das vendas vai ir 

na mesma proporción que o das compras.Previsión de vendas e custo das vendas 

Lucía e Luís pensan agora como lles irá a empresa 

nos próximos anos. Queren crecer, e saben que 

poden, pero fáltalles información.Coas fontes esta-

tísticas que consultaron non poden máis que intuír 

(segue)

Ano1 Ano 2 Ano 3

Vendas
150.000 187.500 215.625

- CUSTO DOS MATERIAIS
69.500 86.875 99.906

- CUSTO DE DISTRIbUCIóN E PROMOC. 2.500 3.125 3.593

Marxe de contribución 78.000 97.500 112.125

- GASTOS DE FUNCIONAMENTO 42.580 43.857 45.173

- AMORTIzACIóNS
9.500 10.500 10.500

Resultado de explotación 25.920 43.143 56.452

- GASTOS FINANCEIROS 2.200 1.705 1.265

Resultado de actividades 

ordinarias

23.720 41.438 55.187

+/-INGRESOS OU GASTOS EXTRAOR. 0 15.000 0 

Resultado do Exercicio antes 

de Impostos

23.720 56.438 55.187 

- IMPOSTOS (25% bENEFICIO) 5.930 14.109 13.797 

Resultado do exercicio 

despois de impostos
17.790 42.328 41.390 
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Previsións a tres anos (23)
Gastos de funcionamento
Para predicir a variación nos gastos de funciona-
mento toman como indicador a variación do Índice 
de Prezos ao Consumo (IPC). As previsións nos 
próximos anos son que o incremento sexa de 
arredor dun 3% anual.

Amortizacións
Os gastos que se contabilizarán derivados da 
amortización anual do activo non corrente son 
os que se contemplan no Plan de investimento. 
O método de amortización escollido é o lineal; a 
amortización anual resulta de dividir o custo do 
activo entre a vida útil

O importe da amortización lineal pasa de 9.500 € 
a 10.500 € por unha razón; no ano 2 e 3 contabilí-
zase o gasto que supón a amortización da páxina 
web da empresa, que custará 4.000 € e terá unha 
vida útil de 4 anos.

Amortización anual  = Custo do ben / Vida útil = 
4000 € / 4 anos = 1000 €/ano

Gastos financeiros
Os gastos financeiros son os derivados da devolu-
ción do préstamo para a compra de maquinaria. A 
medida que decrece o capital, decrecen os xuros e, 
por tanto, o importe destes gastos.
Ingresos extraordinarios
O ano 2 contabilizan a previsible obtención dunha 
subvención de 15.000 € pola compra de maquinaria.
Lembra

Se prudente á hora de introducir as subvencións 
nas previsións económicas financeiras. Unha empresa viable non debe depender das subven-
cións para a súa sostibilidade.

Resultados
O importante destes resultados, beneficios crecentes no ano 2 e 3 da vida da empresa, é que 
lles dan marxe a Lucía e a Luís para facer crecer a 
empresa ou para incrementar as súas rendas.

(continuará)

O plan de empresa 02
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A análise da rendibilidade

A información do Plan económico serve para determinar se a empresa é ou non rendible. 
Pódense establecer numerosos indicadores de rendibilidade; na guía empregaranse catro 
moi sinxelos.

Beneficios ou perdas

Ingresos > Gastos  => Beneficios

Ingresos < Gastos => Perdas

Este primeiro indicador, básico, adquire significado cando examinamos varios 
exercicios e a tendencia que presenta.

Que unha empresa teña perdas un ano non ten por que representar problema 
ningún. Sobre todo ao inicio da actividade, é probable que os ingresos non cubran os 
custos. Mais se esta tendencia se mantén no tempo, a organización cesará a actividade 
antes ou despois. 

Limiar de rendibilidade
O limiar de rendibilidade é o número de unidades físicas de produto ou a facturación 
precisa para equilibrar ingresos e gastos. De xeito intuitivo, indícanos se a facturación 
precisa para soster a actividade da empresa é máis ou menos elevada.

A distancia do punto de equilibrio á facturación que empregamos na previsión de 
vendas permítenos determinar, tamén de xeito intuitivo, se estamos lonxe ou preto 
dese punto no que a empresa comeza a ser rendible.
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Como calcular as magnitudes do limiar de rendibilidade:

- Na conta de perdas e ganancias que presentamos os custos variables serían 
os custos dos materiais e os de promoción e distribución (sempre que se 
poidan individualizar e asignar a un produto).

- Os custos fixos serían os demais gastos de funcionamento que non se poden 
asignar a unha unidade de produto.

- O prezo sería un prezo medio do produto ou produtos que vendemos.

O cálculo do limiar de rendibilidade é sinxelo cando vendemos un só produto. Se 
comercializamos máis, teríamos que ponderar prezo e custos variables en función do 
peso de cada produto no total das vendas, e presentar valores de termo medio.

É útil, sobre todo, cando resulta dificultoso realizar unha previsión de vendas, ou 
sabemos que esta previsión é pouco precisa.

O plan de empresa 02

IT = CT
IT= CF + CV

P x Q = CF + Cvu x Q
P x Q – Cvu x Q = CF

(P-Cvu) x Q = CF
Q = CF / (P-Cvu)

LIMIAR DE REnDABILIDADE

IT

Cvu

CF

Q

P, CF, CV

qequilibrio

IT  Ingresos totais
CT  Custos totais
CF Custos fixos
CV Custos variables
Cvu  Custos variab. unitario
P  Prezo
q  Cantidade (Limiar de   
 rendibilidade)
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Rendibilidade económica

Rendibilidade económica = Beneficios / Activo total x 100

Este indicador pon en relación os beneficios obtidos co tamaño da empresa: o 
investimento total (Activo) ou os recursos totais empregados para financialos (Pasivo).

Sérvenos para comprobar se o rendemento que está a obter a empresa é grande 
ou pequeno. Para iso, pódese comparar, se hai datos dispoñibles, coa rendibilidade 
económica de empresas do mesmo sector, de tamaño e características similares.

Rendibilidade financeira

Rendibilidade financeira = Beneficios / Patrimonio neto x 100

O indicador de rendibilidade financeira relaciona os resultados co patrimonio neto (as 
achegas dos socios máis os beneficios non distribuídos, ou reservas).

Dinos canto obtén a persoa emprendedora a cambio do investimento que realiza, é 
dicir, se aproveita os cartos que arrisca.
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Imaxina dúas empresas que teñen un Activo por valor de 100 millóns 
de euros. As dúas gañaron no ano 2005 10 millóns de euros. A empre-

sa A tiña ao principio e final do exercicio un patrimonio neto de 50 millóns 
de euros, e a empresa B tiña un patrimonio neto de 40 millóns de euros

Rendibilidade económica (A e B) = 10 / 100 x 100 = 10 %

Rendibilidade financeira (A) = 10 / 50 x 100 = 20 %

Rendibilidade financeira (B) = 10 / 40 x 100 = 25 %

Podes ver como dúas empresas coa mesma rendibilidade económica teñen diferente 
rendibilidade financeira porque varía a composición do Pasivo

A empresa B obtén unha maior rendibilidade financeira, pero a costa de elevar o 
ratio de endebedamento, que pasa do 50 % en A ao 60 % en B: é dicir, aumenta a 
rendibilidade pero reduce a súa solvencia.

Exemplo: 
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2.6.3. A xestión da tesouraría.

Os fluxos de tesouraría representan as entradas e saídas de cartos en efectivo que ten a empresa. 
Son unha ferramenta moi útil para observar a evolución financeira da empresa e prever os posibles 
problemas de liquidez en momentos puntuais do tempo. 

 A previsión de tesouraría é o calculo das entradas e saídas 
de cartos na caixa ou nas contas dunha empresa durante unha 

serie de períodos consecutivos.

 Ingreso  obtención dun dereito de cobramento
 Cobramento  recepción do importe monetario como satisfacción dunha   
  débeda
 Gasto  recoñecemento dunha débeda ou obriga de pagamento
 Pagamento  entrega dun importe monetario para satisfacer unha obriga

Definición

A viabilidade económica e a financeira non sempre van 
parellas. Podes vender moito, pero se non cobras as vendas 

non poderás continuar a túa actividade.

Lembra isto:



pax159

Resulta conveniente estudar ben que cobramentos e pagamentos vas ter na conta ou caixa da 
empresa cada mes. Moitas veces esquecemos algúns como o pagamento trimestral do I.V.E. ou os 
recibos dos seguros, que poden supoñer un problema se non temos liquidez suficiente.

Coñecer estes datos permitirá saber as necesidades e os excesos de tesouraría e os momentos 
en que se poderán manifestar. Ao detectalas con antelación poderás anticiparte e ter tempo para 
realizar accións máis axeitadas como a procura de financiamento cando a liquidez sexa escasa. 

Se ves que dentro de tres meses non vai haber cartos para facer fronte aos pagamentos podes 
buscar vías adicionais de financiamento, reducir os gastos ou negociar o aprazamento dos 
pagamentos 

Nun sentido contrario, cando descubras que a liquidez da empresa é excesiva tamén terás que 
tomar medidas.

O plan de empresa 02

Se planificas GAñAS TEMPO para buscar 
solucións aos problemas

Lembra isto:
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A xestión dos fluxos de tesouraría é especialmente importante cando a entrada de cartos nunha 
empresa é irregular, ben porque a actividade acusa unha estacionalidade forte ou ben porque os 
pagamentos se realizan moito despois de rematar a venda. Pola contra, independentemente da 
actividade, hai unha serie de gastos de funcionamento como salarios, subministracións, alugamentos, 
devolución de cotas de préstamos... que se traducen en pagamentos periódicos e regulares no 
tempo.

É dicir, o ciclo económico financeiro da empresa implica habitualmente a aparición destes picos de 
tesouraría

- exceso cando entran moitos cartos.

- desfase cando entran poucos cartos e hai que realizar pagamentos.

A situación máis grave é a aparición de desfases de tesouraría. Se o saldo de tesouraría é negativo 
a empresa non ten con que facer fronte ás súas obrigas. Un desfase pequeno e puntual pódese 
salvar cun descuberto na conta bancaria, pero tamén pode producir a suspensión de pagamentos 
e o cesamento da actividade da empresa.

Prevés que vas ter parados na caixa 10.000 € durante 5 meses. 
Podes investilos en produtos financeiros a curto prazo como un de-

posito a 3 meses ou realizar melloras na empresa ou adquirir mercado-
ría ao contado en mellores condicións ou facer descontos aos clientes ou 

promocións de pago aprazado. 

Exemplo: 
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Moitas pequenas empresas pechan por desfases de tesouraría, sobre todo nos primeiros anos de 
actividade. En moitos destes casos, trátase de empresas rendibles.

Este nivel de seguridade depende do tipo de negocio que emprendas. En xeral, necesitarás máis 
liquidez canto máis tardes en cobrar e menos liquidez se tes un período de pagamento amplo

É moi difícil que o resultado final da tesouraría coincidida coa conta de resultados da empresa. 
Sempre quedan ingresos non cobrados ou gastos non pagados ao final do ano, por exemplo 
impostos como o de sociedades ou o I.V.E. do último trimestre.

O plan de empresa 02

Lémbrate, se vas iniciar unha actividade empresarial, de dotar unha 
provisión de fondos para os primeiros mses de actividade.

Recorda que é prudente manter unha cantidade mínima de cartos na 
caixa como nivel de seguridade: poderían ser os custos fixos de tres meses.

Consello: 

Ter cartos na caixa ao final do ano non significa que a empresa 
rexistrase beneficios. No caso que a empresa non teña cartos 

non quere dicir que se contabilicen perdas.

Lembra isto:
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Inicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes.... Mes 12 Total anual PREVISIón TESOuRERíA

COBROS        

Vendas        
Achega emprendedores/as        
Financiamento Alleo        
Outras        

ToTal Cobros     -   €     -   €      -   €      -   €       -   €       -   €           -   €  

CuSTOS FIXOS        

Salarios promotores/as e S.S.        
Salario traballadores/as e S.S.        
Alugamento do local        
Xestoría        
Luz e Auga        
Teléfono        
Seguros        
Gas        
Material Traballo        
Cota préstamo bancario        
Publicidade        
Impostos        
Outros        

ToTal CusTos Fixos     -   €     -   €     -   €     -   €      -   €      -   €          -   € 

CuSTOS VARIABLES        

Compras  
Man de Obra externa  
Transporte/Gasolina  
Outros  
 ....  

ToTal CusTos Variables  

InVESTIMEnTOS  

Acondicionamento do 
local  

Mobiliario e equipamento  
Maquinaria  
Ferramenta  
Equipo informático  
Automóbil  
Inmobilizado Inmaterial  
Outros  

ToTal inVesTimenTo      -   €     -   €     -   €      -   €      -   €           -    € 

TOTAL PAGOS      -   €     -   €     -   €      -   €      -   €           -    € 

COBROS - PAGOS      -   €     -   €     -   €      -   €      -   €  

SALDO ACuMuLADO      -   €     -   €     -   €      -   €     -    €  
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A liquidez dunha empresa, no límite, é a solvencia a curto prazo desta. No apartado dedicado ao 
Plan de financiamento empregouse como indicador de solvencia o Fondo de manobra.

Aquí non se vai presentar ningún indicador novo. Un método sinxelo para avaliar a liquidez da 
empresa é realizar unha previsión de tesouraría mensual e comprobar se algún mes o saldo de 
tesouraría acumulado é negativo ou próximo a cero.

Iso pode dar unha idea da probabilidade de aparición dun problema de tesouraría, ou de que 
meses do ano poden resultar máis conflitivos. Esta información é valiosísima para tomar medidas 
anticipadamente e evitar estes obstáculos. 

O plan de empresa 02
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A xestión da tesouraría (24)

Para facer fronte a estas eventualidades, decidi-

ron que, en caso necesario, van reducir o seu sa-

lario, e que os beneficios do primeiro ano de vida, 

se os houbese, quedarán dentro do patrimonio da 

empresa en forma de reservas.

A Lucía e Luís preocúpalles a situación da 

tesouraría. Saben que o seu proxecto vai ter 

solvencia no inicio, e coas previsións que ma-

nexan están esperanzados que será rendible.

Ao inicio da actividade, sabe que dificilmente 

van poder acceder ao crédito comercial dos 

provedores: terán que pagar todos os pedidos 

ao contado.

E seguramente se vexan obrigados a facer 

promocións, descontos sobre o prezo de ven-

da ou aprazar o cobramento dalgún pedido.

(continuará)
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2.6.4 A viabilidade da empresa

O Plan económico financeiro permítenos avaliar se unha empresa é solvente, rendible e dispón de 
liquidez para continuar as súas operacións.

Para que unha empresa sexa viable debe cumprir estes tres requisitos. No caso do requisito de 
rendibilidade pódese matizar que no curto prazo, e sobre todo ao inicio da actividade, pódense 
dar situacións de resultados negativos. Mais no longo prazo non pode haber excepcións.

O plan de empresa 02

COn LIQuIDEz

SOLVEnTE REnDIBLE

VIABLE
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A viabilidade da empresa (25)
por reter todos os beneficios. Chegan a un acor-

do: en principio, durante o segundo e o terceiro 

ano, se as cousas van segundo o Plan, repartirán 

a metade dos beneficios entre eles, e deixarán a 

outra metade na empresa.

Que facer coa tesouraría

Deste xeito, cren que se librarán de problemas 

de liquidez. Pero que van facer coa tesouraría 

que lles sobra? Se a teñen nunha conta corrente, 

van obter un rendemento moi reducido. Aínda 

non saben que farán se ocorre isto, pero acordan 

examinar estas opcións:

- Amortizar anticipadamente o préstamo: no 

caso de que os tipos de xuro do préstamo 

sexan maiores do que eles obterían nun inves-

timento alternativo

- Aumentar a capacidade produtiva da 

empresa, coa adquisición de nova maquinaria, 

equipamento e vehículo de transporte.

- Realizar algún investimento financeiro, 

sempre coa idea de empregar eses cartos 

para financiar o crecemento da empresa nun 

futuro próximo.

Que facer cos beneficios

Luís e Lucía decidiron non repartir os benefi-

cios do primeiro ano para mellorar a solvencia 

da empresa e a súa capacidade de crecemen-

to. Pero no segundo e no terceiro ano prevén 

que estes beneficios vanse incrementar: 

prevén que pasen de 17.790 € a 43.328€ no 

ano 2 e 41.290 € no ano 3.

Lembra

O beneficio é maior no ano 2 porque se 

contabiliza o ingreso pola subvención. Se 

soamente temos en conta os beneficios 

de actividades ordinarias, seguen a cre-

cer do segundo ao terceiro exercicio.

O seu problema é atopar un balance entre as 

necesidades da empresa e as súas persoais. 

Cren que a medio prazo terán que crecer para 

sobrevivir, e por tanto saben que van precisar 

investir máis cartos. Por outra parte, tamén 

queren recoller o froito do seu esforzo.

Luís tira máis por incrementar o salario; Lucía 

(continuará)
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2.6.5. Resumo

O Plan económico financeiro pódese desenvolver en:

- Plan financeiro: dinos canto se precisa para crear a empresa e permítenos calcular se vai ser 
solvente

- Plan económico: dinos canto vai gañar a empresa e permítenos calcular se vai ser rendible

- Plan de tesouraría: dinos cando se van producir cobramentos e pagamentos e anticipa os 
posibles problemas de liquidez.

En resumo, elaboramos o Plan económico financeiro para determinar se a empresa é ou non é viable.

O plan de empresa 02

 O Plan económico financeiro é unha ferramenta que 
converte en cartos as magnitudes do plan de márketing, o de 

produción e o de recursos humanos. Serve para estimar a probabilidade 
de que a empresa sexa viable económica e financeiramente.

Definición
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Se é viable, o seguinte paso é poñer en marcha o proceso de constitución e inicio de actividade 
da empresa.

Se non é viable, hai dúas opcións:

- Reformular o Plan de Empresa.

· Atopar formas de aumentar os ingresos.

· Atopar formas para reducir os custos.

· Mellorar as fontes de financiamento.

- Abandonar a idea.

Lembra que para a persoa emprendedora o Plan económico financeiro é unha ferramenta de 
xestión que serve para tomar decisións. Pero se o plan se presenta a terceiras persoas hai que ter 
en conta isto:

- Presentalo unha vez esteamos seguros da viabilidade da actividade

- Resaltar todos aqueles elementos que garantan a fiabilidade das magnitudes que se 
presentan: as fontes de información para calcular investimentos, ingresos, gastos, o custo 
do financiamento...

Convencer a quen lea o plan de empresa que as magnitudes son realistas.

 É VIABLE A 
EMPRESA?

ABAnDOnO
REFORMuLO O PLAn 

DE EMPRESA
SIGO ADIAnTE

nOn SI
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2.7  Conclusións

As Conclusións deben sintetizar, nunha ou dúas páxinas, o Plan de empresa. Teñen que amosar a 
viabilidade da empresa:

- demostrar que as persoas promotoras están capacitadas para desenvolver o proxecto;

- argumentar por que a clientela potencial vai adquirir os produtos da empresa en cantidades 
suficientes para soster a actividade;

- demostrar que a empresa vai ser solvente no curto e no longo prazo;

- resaltar que se trata dun proxecto rendible no longo prazo.

Nestas conclusións debes incluír, ademais, unha análise das claves do éxito para o proxecto 
emprendedor

O plan de empresa 02

Unha vez chegas a este punto, é porque consideras que o 
proxecto é viable. Se lle vas presentar o proxecto a terceiras 

persoas, teslle que trasladar o teu optimismo. Pero, sobre todo, 
tes que transmitir confianza.

Non elimines os aspectos problemáticos do proxecto; debes abordalos en ton 
positivo e explicar como o vas superar ou xestionar.

Consello: 
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2.7.1  Claves e Estratexias Principais do Éxito. (DAFO)

O exame final da viabilidade dun proxecto empresarial debe conter unha análise das claves e 
estratexias principais do éxito. Para isto, propoñémosche que empregues unha ferramenta de 
análise chamada D.A.F.O.

Externa

Oportunidades 
Que se ve no mercado, fóra da empresa, que poida ser unha oportunidade para o 
noso negocio. Normalmente estas veñen por cambios normativos, nas tendencias, 
nos hábitos da xente, novas tecnoloxías.

Ameazas 
xustamente o contrario das oportunidades que cambios poden ocorrer no exterior 
da empresa, nos que non temos ningunha capacidade de modificalas, pero aféctannos. 
Neste grupo podemos atopar aumentos de materia prima a nivel mundial, elementos 
meteorolóxicos, cambios normativos, entrada de competidores.

Interna Externa

Ameazas

Oportunidades

Debilidades

Fortalezas

 DAFO é unha matriz  2 x 2. As letras do nome veñen dicir 
“Debilidades, Ameazas, Fortalezas, Oportunidades”.

Definición
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Interna

Fortalezas
Que é o que tes ti as persoas que te acompañen nesta andaina para levar a bo porto, 
en que se basea a empresa para ter éxito. Estas fortalezas poden ser a experiencia, 
ter xa unha carteira de clientes, a localización, ter un produto moi diferente, ter 
provedores en exclusiva, ter gran capacidade financeira.

Debilidades
Cando mirar para a túa empresa que problemas pensas que podedes ter, 
normalmente son aspectos importantes para a empresa que non son fortalezas. 
É dicir, falta de experiencia ou coñecemento do sector, non ter clientela, falta de 
capacidade financeira.

Técnica sándwich

Presenta o DAFO comenzando  e rematando polo bo e deixando no 
medio as ameazas e as debilidades.

Consello: 

O plan de empresa 02
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Unha vez que tes realizado a DAFO tes que pensar en que estratexias terás que facer para:

 Aproveitar as oportunidades

Se detectas que hai cambios fóra que podes aproveitalos para o beneficio da túa empresa tes 
que establecer como facelo. Ante un cambio de hábitos ou de tendencia tratar de adaptar 
os teus produtos, isto  podémolo ver naquelas explotacións que van modificando a súa 
produción cara a unha maior calidade e ecolóxica ante a demanda cada vez maior deste tipo 
de produtos.

 Combater as ameazas

Busca medidas para non sufrir os problemas que veñen do exterior porque unha cousa é 
que non poidas facer nada para que non ocorra e outra non tratar de mitigar o impacto. Un 
exemplo moi claro deste é os desastres meteorolóxicos que poden estragar unha colleita 
ou unha enfermidade que mate o gando pero existen seguros ou servizos sanitarios que 
reducen as perdas.

 Manter as fortalezas

Hoxe tes moitas vantaxes e fortalezas para ter éxito coa túa actividade empresarial pero 
se non as mantés mañá quizais xa non sexan tal. Podes coñecer moito do sector pero se 
deixas de seguir informándote e aprendendo pode que non percibas cambios importantes 
ou quedes anticuado. 

 Corrixir as debilidade

O revés que as fortalezas, sempre hai posibilidades de tratar de ir reducindo as debilidades. 
Seguindo co coñecemento, se non o tes ao inicio sempre podes procurar recibir formación 
nese campo ou procurar persoas que poidan transmitila.
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2.7.2. Cronograma da planificación e posta en marcha da empresa

O Plan de empresa tamén inclúe a planificación temporal dos pasos que deberás dar para poñer 
en marcha o teu negocio, é dicir, das accións incluídas no Plan de márketing, no Plan de produción, 
no Plan de recursos humanos e no Plan económico financeiro.

Existen dúas esferas que debes atender e que en moitas ocasións teñen que coordinarse: os 
trámites e a xestións da actividade empresarial.

Para axudarche a planificar as tarefas que vas executar, nesta guía contas cunha descrición dos 
procedementos administrativos que corresponden a cada tipo de empresa.

Haberá xestións que poderás iniciar paralelamente ao inicio dos trámites, como é o caso da procura 
de provedores e primeiras visitas a clientes potenciais. No entanto, outras como as compras ou a 
contratación de persoal deberán esperar a que a empresa estea perfectamente constituída.   

Ao igual que na planificación da produción é vital estar moi alerta daquelas xestións e trámites que 
dependan dun anterior xa que así se evitarán atrasos e problemas.

Unha vez que teñas claras estas tarefas podes elaborar un cronograma de planificación e posta en 
marcha da empresa.

O plan de empresa 02
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Planificación e posta 

en marcha (26)

Pero non é así. Para obter a Licenza de apertura, 

precisan ademais a autorización do concello para 

exercer unha actividade "clasificada" (potencial-

mente contaminante); para obter esta autoriza-

ción precisan un informe favorable da Consellería 

de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, 

e outro da Consellería de Innovación e Industria.

Ademais, precisan a inscrición no Rexistro Sani-

tario, procedemento que teñen que iniciar ante a 

Consellería de Sanidade.

Para facerse unha idea mellor de toda esta lea, 

elaboran un Diagrama no que recollen estes 

trámites para a posta en marcha no negocio, e a 

relación entre eles.

O problema que se formulan agora Luís e 

Lucía é como poñer en marcha o negocio, que 

tarefas e trámites hai que realizar e canto 

tempo lles pode levar completalos.

Para esta parte do Plan de empresa, consultan 

cunha xestoría e coa técnica de emprego do 

Concello.

De todas as licenzas, autorizacións, inscri-

cións... que teñen que obter, deducen que o 

procedemento que pode atrasar a posta en 

marcha e a apertura do negocio é a concesión 

da Licenza de apertura. Ao principio, crían que 

se trataba de entregar o proxecto de obra e 

outros papeis no Concello, e esperar sen máis.

(segue)
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Rexistro de Industrias alimentarias 
(Consellería Sanidade ?)

Solicitude certificado agricultura 
ecolóxica (GRAEGA)

Solicitude certificado agricultura 
ecolóxica (GRAEGA)

Licenza de Apertura (Concello)

PLAn DE EMPRESA

Solicitude Licenza de obra (Concello)

Licenza de obra (Concello)

6 meses ?

2 anos ?

Solicitude Inscripción no Rexistro 
Sanitario (Consellería de Sanidade)

Autorización Actividade Clasificada 
(Concello)

Informe APPC

Inscripción no Rexistro Sanitario 
(Consellería de Sanidade)

Solicitude Licenza de Apertura 
(Concello)

Informe ambiental 
(Consellería MA)

Orzamento empre-
sa de reformas

Orzamento empre-
sa de reformas

Inicio da actividade

Venda con selo 
ecolóxico

Execución               
obras

Informe Industria (Consellería 
de Innovación e Industria)

Proxecto técnico de obra



pax 176

  
Guía práctica de 
creación de empresas no rural

Planificación e posta 

en marcha (26)

En total, calculan que en tres ou catro meses 

poderían estar operando. Saben que isto non 

depende unicamente deles, senón dos prazos da 

Administración e da empresa que van contratar 

para realizar a reforma do local.

Finalmente, infórmanse no Consello Regulador 

de Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA) de 

como teñen que facer para obter o certifica-

do de agricultura ecolóxica. Dinlles que poden 

iniciar o procedemento unha vez que xa teñan en 

funcionamento a empresa; por tanto, refórzase a 

idea que tiñan de empezar operando cunha marca 

"convencional" e ofrecer produtos ecolóxicos 

máis tarde.  

Chegan á conclusión de que o punto crítico 

neste procedemento é a elaboración da Aná-

lise de perigos e puntos críticos (APPC). Sen 

ela, é imposible obter o Rexistro Sanitario e o 

resto dos procedementos quedan paralizados. 

Entón, toman dúas decisións:

- contratar un estudo de arquitectura con 

experiencia en proxectos adaptados á 

normativa sanitaria

- contratar unha consultora que lles 

elabore a Análise de Perigos e Puntos 

Críticos.

Saben que esta análise poderíana realizar 

eles, pero queren que se encargue disto unha 

empresa con máis experiencia na materia.

(continuará)


