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AVALIAÇÃO FINANCEIRA DA IDEIA DE NEGÓCIO
A avaliação de uma ideia de negócio tem de ser analisada em 3 perspetivas: 

 Técnica
 Económica
 Financeira 

A avaliação técnica está relacionada com a possibilidade, em termos de recursos e conheci-
mentos, de executar a ideia. Já a perspetiva económica está relacionada com a existência de 
um mercado para a ideia proposta. Será a ideia aceite como está ou deverão ser introduzidas 
alterações? Se sim que alterações? Por fim a avaliação financeira está relacionada com o 
retorno financeiro do investimento realizado para ver se a ideia é atrativa pois gera rendi-
mentos financeiros para além de recuperar o investimento realizado ou não.

Para a avaliação financeira é fundamental recolher informação e sistematizá-la em mapas 
financeiros que depois irão permitir aplicar critérios que conduzirão à resposta sobre a viabi-
lidade financeira da ideia.

QUAIS OS MAPAS FINANCEIROS NECESSÁRIOS
Os mapas a seguir apresentados estão intrinsecamente relacionados e embora sejam apre-
sentados com uma ordem eles devem ser elaborados em simultâneo.

 1) Plano de investimentos
O plano de investimentos compreende o investimento em ativo não corrente e em necessi-
dades de fundo de maneio (NFM).

 1.1) Investimento em ativo não corrente
O investimento em ativo não corrente compreende a aquisição de ativos fixos tangíveis, 
nomeadamente: terrenos; edifícios; máquinas e outros equipamentos necessários para 
desenvolver a atividade principal (equipamento básico); carros, carrinhas, empilhadores e 
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outros equipamentos de transporte e carga; mesas, cadeiras, salas de reuniões, montras, 
computadores, impressoras e outro equipamento de escritório; outros equipamentos com 
duração superior a um ano; e ativos intangíveis, como: softwares, patentes, propriedade 
industrial, entre outros.
Deverá ter uma lista exaustiva de todos os equipamentos necessários para o normal funcio-
namento da empresa. Os valores a considerar devem ser baseados em orçamentos (podem e 
devem ser solicitados mais do que um para analisar diferenças em termos de preços e carac-
terísticas) junto de potenciais fornecedores e devem ser considerados valores sem IVA uma 
vez que este é deduzido para o Estado. Para além de considerar os valores de aquisição é 
fundamental incluir os custos necessários até o equipamento estar a funcionar (ex. custos de 
transporte, ativação, entre outros).
É importante considerar se o investimento será feito na íntegra ou faseado. A calendarização 
e o seu cumprimento são essenciais para a viabilidade do projeto. É ainda relevante analisar 
se o bem deve ser contabilizado como ativo fixo tangível ou como ferramenta de desgaste 
rápido, dependendo do valor em causa e da duração do mesmo (se o valor for reduzido e a 
duração for curta pode ser considerado uma ferramenta de desgaste rápido – Fornecimento 
e serviço externo/demonstração de resultados). Por fim, o investimento a realizar depende 
da dimensão definida que, por sua vez, depende do volume de negócios (rubrica da demons-
tração de resultados).

 1.2) Investimento em Necessidades de Fundo de Maneio
O investimento em necessidades de fundo de maneio corresponde ao investimento líquido 
indispensável para desenvolver a atividade principal. Este corresponde à diferença anual das 
necessidades de fundo de maneio.

O valor de clientes corresponde ao valor em dívida dos clientes fruto da concessão de crédito 
por parte da empresa. É fundamental conhecer qual a percentagem média do volume de 
negócios (rubrica da demonstração de resultados) para clientes nacionais e internacionais, 
pois o crédito concedido pode ser distinto. É ainda importante conhecer qual o número 
médio de dias que os principais concorrentes e o setor em geral concedem aos clientes a fim 
de definir a política a seguir pela empresa. 
Os inventários podem ser de diversa natureza: matérias-primas, mercadorias, produtos 
acabados, entre outros. Para cada tipo é relevante determinar quantos dias irão em média 
ficar em armazém até serem utilizados na produção (matérias-primas e mercadorias) ou ven-
didos (produtos acabados). A análise dos concorrentes principais é fundamental para estabe-
lecer estes tempos médios.
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As outras contas a receber referem-se essencialmente a pagamentos antecipados de rendas e 
outros. Já as outras contas a pagar referem-se a créditos obtidos, outros que não fornecedores.
O fundo �xo de caixa corresponde a um montante a deter em caixa para a concretização de 
pequenos pagamentos ou para possibilitar trocos. É uma forma de liquidez imediata da empresa.
O valor de fornecedores corresponde ao valor em dívida com os fornecedores fruto dos créditos 
concedidos pelos mesmos. Para tal é necessário conhecer bem os gastos em que a empresa irá 
incorrer (rubricas da demonstração de resultados) e entender, junto dos fornecedores potenciais, 
se o pagamento será a pronto ou se será concedido crédito, e se sim, de quanto tempo.

Por fim, o valor de estado pode ser ativo ou passivo dependendo se for a receber ou a pagar, 
respetivamente. O estado concede um crédito de um mês no que se refere a pagamentos de 
segurança social (TSU), imposto sobre o rendimento singular (IRS) e imposto sobre o rendi-
mento coletivo (IRC), e um crédito de um mês ou três meses (dependendo do montante do 
volume de negócios – demonstração de resultados) para o imposto sobre o valor acrescenta-
do (IVA) que resulta da diferença entre o valor liquidado (fruto de rendimentos) e o valor 
deduzido (fruto de gastos).

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
operacional, é um documento que inclui as rubricas de rendimentos (aumento nos benefícios 
económicos durante um dado período) e de gastos (diminuição nos benefícios económicos 
durante um dado período) que se espera que a empresa tenha durante determinado período 
(normalmente ano). Revela a formação de resultados num dado período sendo portanto relevan-
te para determinar o desempenho anual da empresa e a sua capacidade para gerar ou não lucro. 
As principais rubricas a estimar são:

 2.1)  Volume de negócios
É fundamental a empresa conhecer bem que produtos irá vender e/ou que serviços irá pres-
tar. A análise profunda do mercado, quer atual quer historicamente, irá permitir conhecer os 
clientes e a sua aceitação dos produtos e/ou serviços a serem oferecidos. Assim é possível 
definir a quantidade a vender de cada produto/ a prestar de cada tipo de serviço anualmente 
e o seu crescimento ao longo dos anos (fruto da maior ou menor aceitação por parte dos 
clientes). É ainda fundamental analisar os concorrentes de modo a definir os preços de venda 
unitários.
Decidir se, ao longo dos anos, os preços se manterão iguais, se irão aumentar acompanhando 
a inflação, ou se irão diminuir fruto das possíveis reações da concorrência é essencial.

Os valores a considerar são valores sem IVA e devem estar detalhados por tipo de produto/-
serviço e por mercado (nacional ou externo).

A demonstração 
de resultados, 
também desig-
nado de plano

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
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Estas projeções devem ser fundamentadas pois corresponde ao rendimento principal da 
empresa e por isso é das rubricas que mais poderá por em causa a viabilidade do projeto caso 
se desvie muito dos valores previstos.

 2.2) Custo da Mercadoria Vendida e Matéria Consumida (CMVMC)
Caso a empresa venda produtos terá de calcular o custo das mercadorias vendidas e 
matérias consumidas. É importante conhecer o consumo unitário em quantidades de 
mercadorias e matérias por cada produto vendido, se existem ganhos de produtividade 
quando aumentam as quantidades, quais os desperdícios, entre outros. Estas quantida-
des devem ser multiplicadas pelos gastos unitários de compra, cujos valores devem ser 
obtidos junto dos potenciais fornecedores (é relevante questionar mais do que um afim 
de ver diferenças nos preços e características). 
É importante reter que a qualidade das matérias e mercadorias pode alterar conforme o 
tipo de fornecedores e por isso o valor dos desperdícios (que muitas vezes é ignorado) 
também altera.
Os valores a considerar são sem IVA e devem estar apresentados por tipo de matéria-pri-
ma e/ou mercadoria ou por produto vendido.

 2.3) Fornecimentos e serviços externos (FSE)
Os fornecimentos e serviços externos incluem gastos com: subcontratação de serviços; 
com serviços especializados como de contabilista, trabalhos de marketing e publicidade, 
segurança, advogados/solicitadores, conservação e reparação de equipamentos; com 
ferramentas de desgaste rápido (equipamentos que têm de ser substituídos anualmente, 
licenças anuais de software, etc.), livros e documentação técnica (como o livro de recla-
mações, entre outros), material de escritório (como canetas, papel, tinteiros, entre 
outros); com eletricidade, água e combustível (quer para viaturas quer para máquinas); 
com deslocações e estadas e transporte de mercadorias e pessoal; com rendas e alugue-
res, comunicação, seguros, limpeza, entre outros.
Os valores a considerar são sem IVA e devem ser recolhidos junto dos potenciais forne-
cedores. Estes valores alteram conforme os anos, uns têm tendência a aumentar (como é 
o caso da reparação de equipamentos), outros a diminuir (como é o caso da publicidade 
que é mais elevada nos primeiros anos de vida para a empresa ser conhecida). Também é 
importante definir quais destes gastos têm natureza variável, isto é, que alteram confor-
me o volume de negócios (ex. eletricidade) e quais os que têm natureza fixa, isto é, que 
têm de ser suportados independentemente do volume de negócios (ex. rendas).

 2.4) Gastos com o pessoal
Os gastos com o pessoal dependem de uma planificação dos recursos humanos neces-
sários à empresa. É fundamental responder às seguintes questões: Que tarefas/funções 
são fundamentais? Quantas pessoas são necessárias por ano e por tarefa/função? Qual 
o valor do ordenado base a pagar por cada tarefa? Para além destas questões é importan-
te conhecer a taxa média de seguro de acidentes de trabalho a suportar, a taxa de segu-
rança social (TSU) para a empresa e para o colaborador, o imposto sobre o rendimento 
singular (IRS) suportado pelos colaboradores,
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o subsídio de alimentação diário e se é fiscalmente aceite ou não. Finalmente a empresa terá 
ainda de decidir se irá pagar formações e se sim qual será o valor médio anual estimado, e se 
irá pagar comissões e se sim, qual o valor estimado.
O valor dos ordenados base pode manter-se constante ou alterar ao longo dos anos, assim 
como o valor de formações e comissões.

 2.5) Imparidades
Imparidades resultam de perdas de valor sofridas por um dado ativo quer por razões 
internas quer por razões externas à empresa. As imparidades de clientes e de inventários 
são os dois grupos mais relevantes de imparidades. Quanto a imparidades de clientes, 
estas devem ser constituídas sempre que existir um risco elevado da empresa não rece-
ber de cliente. Através da análise histórica (da empresa, setor ou concorrentes principais) 
pode ser possível definir uma percentagem de clientes em incumprimento face ao 
volume de negócios. Porém nem sempre é possível, pois é algo que varia muito conforme 
o ambiente macroeconómico, a dimensão da empresa, tipos de clientes, entre outros. 
Já a imparidade de inventários deriva de quebras nas matérias-primas e mercadorias. Tal 
como as imparidades anteriores pode não ser possível estimar uma percentagem anual. 
Quando não é possível estimar valores com precisão é melhor não os considerar para não 
deturpar a análise.

 2.6) Depreciações
A depreciação é o gasto associado à obsolescência dos ativos fixos tangíveis e intangíveis 
(plano de investimento – investimento em ativo não corrente) dado que os bens adquiri-
dos vão perdendo valor com o tempo. As taxas de depreciação fiscalmente aceites estão 
publicadas na lei. Este gasto não implica saída de dinheiro mas permite ajustar o preço 
dos ativos fixos.

 2.7) Juros e rendimentos similares obtidos 
Se a empresa tiver aplicações financeiras ou partes noutras empresas poderá usufruir de 
juros e similares, devendo esse valor estar aqui contemplado.

 2.8) Juros e rendimentos similares suportados 
Para pagar o investimento é normal recorrer a empréstimos ou similares sendo que isso 
implica o pagamento de juros. É fundamental analisar junto das entidades financeiras 
potenciais qual será a taxa média de juro suportada e outras comissões. Os juros incidem 
sobre o valor em dívida no início do período, devendo esse valor estar aqui contemplado.

 2.9) Imposto sobre o rendimento do exercício 
Quando o resultado antes de imposto (RAI) é positivo há lugar ao pagamento de imposto 
sobre o rendimento coletivo. É necessário averiguar qual a taxa em vigor e qual a derra-
ma (imposto municipal) que a empresa está a suportar. É ainda fundamental não esque-
cer que algumas rubricas de gastos estão sujeitas a tributação autónoma (fiscalmente) o 
que irá aumentar a taxa de imposto efetivamente suportada.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS



VIABILIDADE FINANCEIRA PLANO DE FINANCIAMENTO

 2.10) Resultados
A diferença entre os rendimentos e gastos dá origem aos resultados. Ao nível interno o 
mais importante é o EBITDA (Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento 
e impostos) pois é o que se irá transformar em recebimentos e pagamentos de origem 
operacional, isto é, o que evidencia o desempenho da atividade principal. Este mostra a 
capacidade da empresa em ser eficaz na gestão de resultados face à estrutura de gastos 
operacionais estabelecida. Contudo, ao nível das entidades financeiras e ao nível fiscal o 
resultado líquido é o mais relevante.
No primeiro/segundo ano após o investimento é normal o resultado líquido da empresa 
não ser positivo (haver prejuízo), pois o investimento ainda não foi reconhecido pelo 
mercado de modo a gerar retorno.

PLANO DE FINANCIAMENTO
qual o financiamento indispensável para depois analisar que fontes de financiamento são 
mais convenientes para a empresa. A empresa pode ser financiada através de autofinan-
ciamento (corresponde ao resultado líquido somando as depreciações e imparidades 
dado que não implicam saída de dinheiro), de capitais próprios (como: capital social ou 
outros instrumentos de capital próprio), de empréstimos bancários, de sócios/acionistas, 
de fornecedores, entre outros créditos, de subsídios ao investimento, de capital de risco, 
business angels, entre outros.
É importante analisar dois rácios aquando a escolha das formas de financiamento mais 
ajustadas à empresa:

 • Autonomia financeira (Capital próprio/Ativo) > 30%

 • Liquidez Geral (Ativo corrente/passivo corrente) > 100%

O rácio de autonomia financeira pode ser melhorado aumentando o capital próprio (atra-
vés de capital social, outros instrumentos de capital próprio ou resultado líquido); já o 
rácio de liquidez geral pode ser melhorado se o período do empréstimo for alargado, não 
existindo tanta pressão para pagar valores no curto prazo.
Finalmente é importante avaliar a capacidade da empresa para gerar resultados e de os 
transformar em dinheiro.
Quando a empresa recorre a terceiros tem de produzir relatórios regulares que serão 
úteis não só para essas entidades para avaliarem a capacidade para pagar o crédito mas 
também para a própria gestão diária da empresa. É fundamental prever o pagamento de 
capital de terceiros utilizado, cumprindo os prazos acordados.

Conhecendo o investi-
mento necessário (plano 
de investimentos) é 
preciso determinar 
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BALANÇO
duração até um ano e que são sistematicamente renováveis; as rubricas de carácter não 
corrente são consideradas estáveis, com duração superior a um ano. Todos os valores 
apresentados estão em termos líquidos (ex. valor do equipamento deduzido das depre-
ciações acumuladas, valor de clientes em dívida deduzido das imparidades de clientes).

MAPA DE CASH-FLOWS
O mapa de cash flows 
evidencia os fluxos de caixa 
previstos anualmente. 
Corresponde à diferença 

entre o fluxo de caixa operacional e o de investimento. O primeiro resulta da soma dos 
resultados operacionais após impostos com as depreciações e imparidades (demons-
tração de resultados). Já o segundo corresponde ao investimento em ativo não corrente 
e em necessidades de fundo de maneio líquido do valor residual (plano de investimen-
tos). Este valor residual apenas existe se o projeto tiver uma duração limitada (uma vida 
útil conhecida) e corresponde à liquidação dos investimentos em ativo não corrente e em 
necessidades de fundo de maneio no final do projeto.

Síntese do que a empresa tem, ativo (investimento da empresa) 
e do que deve/financiamento (capital próprio e passivo – capi-
tal de terceiros que terá de ser devolvido). 
As rubricas classificadas como correntes significam que têm  

É preciso definir se o projeto tem vida útil limitada ou ilimitada, sendo que neste segundo 
caso é essencial definir um crescimento anual constante, normal para a atividade (“cres-
cimento a velocidade cruzeiro”).
Analisando o free cash flow (ou cash flow) é possível confirmar se o projeto é ou não con-
vencional. Um projeto convencional começa com valores negativos, fruto do elevado 
investimento inicial, e a partir de dado ano apresenta valores positivos, trocando apenas 
uma vez de sinal. Não sendo convencional nem todos os critérios de avaliação de proje-
tos (de seguida apresentados) podem ser aplicados.

 5.1) Quais os critérios financeiros que permitem determinar a viabilidade  
financeira?
A realização de um investimento pretende gerar retornos no futuro. Existem então 
previsões de cash flows para diferentes anos.
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Porém, ter uma unidade monetária hoje é distinto a ter uma unidade monetária no 
futuro, pelo que não são realidades comparáveis. Para as podermos comparar torna-se 
fundamental atualizar a unidade monetária a receber no futuro para o momento atual 
através de uma taxa de atualização.

 • Taxa de atualização

Existem dois tipos de taxas de atualização a utilizar conforme a perspetiva de análise da 
viabilidade financeira da ideia de negócio. Na perspetiva do investidor utiliza-se a taxa de 
atualização esperada pelo investidor (custo do capital próprio), na perspetiva do projeto 
utiliza-se a taxa média ponderada de capital (CMPC ou em inglês WACC).
Para definir a taxa de atualização esperada pelo investidor (KCP) é necessário considerar 
a rendibilidade esperada pelos sócios/acionistas, isto é, uma taxa de juro sem risco 
adicionada de um prémio de risco devido à incerteza do investimento. Neste caso apenas 
interessa determinar se o projeto é viável financeiramente, independentemente da 
forma de financiamento.
A taxa média ponderada de capital não é mais do que a média ponderada do custo do 
capital próprio (KCP) e de terceiros (taxa média de juro - KD), sendo as ponderações 
dadas pela importância de cada tipo de capital sobre o total do capital aplicado. Não 
podemos ignorar que a utilização de capital alheio tem impacto nos resultados da empre-
sa pois diminuem os resultados antes de impostos, logo há uma menor tributação fiscal 
sobre os lucros. Assim, o custo efetivo do capital alheio deve refletir esta economia fiscal.

Com CP: capital próprio, D: dívida/capital de terceiros; t: taxa de IRC efetivamente 
suportada.

 • Valor Atualizado Líquido (VAL)

O critério VAL é o critério mais utilizado em contexto de avaliação financeira de projetos. 
Este indica se o projeto é ou não rentável através do somatório dos cash flows líquidos 
atualizados. Verifica se o cash flow operacional a valores atualizados é ou não suficiente 
para fazer face ao cash flow de investimento. A fórmula é:

Com k: taxa de atualização (do capital próprio ou média ponderada), N: total da vida útil 
do projeto, t: período de tempo
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Quando o VAL > 0 indica que para além de recuperar o investimento inicial, o projeto 
gera ainda excedentes de fundos, proporcionando uma rendibilidade superior à alternati-
va de referência (taxa de atualização), pelo que é viável financeiramente. Quando o VAL 
= 0 significa que somente o investimento inicial é recuperado, o projeto não gera qual-
quer retorno adicional, por isso a sua implementação depende da intenção do investidor. 
No caso contrário, isto é, VAL < 0 então o projeto deve ser rejeitado dado que nem 
sequer o investimento inicial é recuperado, o que significa que os gastos relacionados 
com o projeto são superiores aos retornos.
Este critério pode ser utilizado mesmo não sendo o projeto convencional. Porém é preci-
so ter em atenção que o resultado é muito sensível à taxa de atualização (no caso de pro-
jetos convencionais o VAL diminui com o aumento da taxa de atualização) pelo que é 
preciso ter muito cuidado aquando a estimação da mesma.

 • Índice de Rendibilidade (IR)
Não existe uma única forma de calcular o índice de rendibilidade, sendo que a sua inter-
pretação depende do indicador utilizado. A forma como de seguida se apresenta permite 
determinar quantas unidades monetárias liberta o projeto ao longo da sua duração por 
cada unidade monetária investida.

O valor do IR depende do VAL, logo quando IR > 1 significa que o VAL > 0 e que o projeto 
é financeiramente viável. Por sua vez quando IR < 1 então VAL < 0 e o projeto não é 
viável.

 • Taxa Interna de Rendibilidade (TIR)
O critério TIR indica qual a taxa de atualização que torna o VAL nulo, isto é, que iguala o 
cash flow operacional ao cash flow de investimento. A TIR é muitas vezes entendida 
como a taxa mais elevada a que o investidor pode contrair um empréstimo para se finan-
ciar ou a taxa máxima que deve pagar para não perder dinheiro.
Quando a TIR > k (taxa de atualização) então o projeto é financeiramente viável; quando 
a          TIR < k o projeto deve ser rejeitado pois indica que o valor do investimento inicial 
não chega a ser recuperado.
Este critério apenas pode ser utilizado para projetos convencionais.

 • Payback ou período de recuperação do investimento
O critério payback indica quanto tempo (anos/meses) é necessário até o investimento 
inicial ser recuperado.
Quando a vida útil do projeto não é suficiente para recuperar o investimento o mesmo 
deve ser rejeitado, caso contrário estamos perante um projeto financeiramente viável. 
Quanto mais perto estiver o payback da vida útil então maior o risco do projeto dado 
que, existindo algum aspeto inesperado, o investimento inicial pode não chegar a ser 
recuperado.
Este critério só pode ser utilizado de os cash flows forem convencionais.

MAPA DE CASH-FLOWS
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• Break-even point (ou ponto crítico operacional)
Este ponto, calculado com informação da demonstração de resultados, permite saber a 
partir de que momentos são gerados resultados operacionais positivos. Consiste em ver 
quando é que as receitas são superiores aos gastos operacionais quer fixos quer variá-
veis. São gastos variáveis os CMVMC e parte dos gastos de FSE; são gastos fixos todos 
os gastos operacionais remanescentes (são também designados de gastos estruturais 
dado que terão de ser suportados independentemente do volume de negócios da 
empresa).

• Análise de sensibilidade
Dado que as estimações são baseadas em previsões futuras estão sujeitas a subjetivida-
de, pelo que é relevante determinar o impacto que a variação numa variável tem ao nível 
dos critérios financeiros de viabilidade, nomeadamente o VAL. O normal é verificar se 
uma redução das vendas ou um aumento de um ou mais gastos põe em causa a viabilida-
de do negócio. Esta análise é feita a fim de estabelecer fronteiras a partir das quais o 
negócio deixa de ser viável.

Se o projeto não for viável, o que fazer?
Muitas vezes a ideia de negócio é interessante mas da forma como foi planeada demons-
tra que o projeto não é financeiramente viável. Nesse caso pode ser interessante modifi-
car alguns pressupostos como de gastos (subcontratar em vez de ter um colaborador 
efetivo, usar renting/leasing em vez de adquirir equipamentos), de volume de negócios 
(alterar quantidades, preços e/ou mercados/clientes), alterar a dimensão do negócio, ou 
investir em equipamentos alternativos.
Se mesmo assim o projeto não for viável então a ideia deve ser abandonada, dado que 
financeiramente não é atrativa.

Erros comuns

 • Ignorar a inflação
 • Sobrevalorizar rendimentos/subvalorizar gastos
 • Ignorar alguns gastos de natureza não esporádica
 • Ignorar a reação dos concorrentes e o impacto que poderá ter nas vendas
 • Não considerar variações dos preços de aquisição de matérias, produtos e/ou  
 serviços
 • Não incorporar o risco na taxa de atualização (e quanto maior o risco maior a  
 taxa de juro suportada nos financiamentos)
 • Erros de calendarização na execução de obras ou início da atividade
 • Elaboração de planos de negócio somente para obter aprovações financeiras

MAPA DE CASH-FLOWS


