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“As boas ideias não têm idade,

apenas têm futuro.” 

ROBERT MALLET - 

01.



INTRODUÇÃO
O primeiro passo para criar uma empresa ou um novo 
negócio, é obviamente, ter a vontade de empreender, 
sendo que é necessário também ter uma boa ideia de 
negócio.  

Mas, entre ter uma ideia e conseguir transformá-la num negócio, há um caminho a 
percorrer. Em primeiro lugar é preciso ter ideias. E como descobrir ideias? Desenvolven-
do a criatividade! A criatividade é a habilidade de criarmos combinações originais. Mas, 
nem toda a ideia é válida, pois para isso precisa de ser realista, viável e ir de encontro às 
necessidades do mercado. A criatividade, surge neste contexto, como uma ferramenta 
que ativa o processo inovador por meio da geração e desenvolvimento de ideias que 
podem ser concretizadas no mundo empresarial. 

Quando uma ideia criativa corresponde a uma oportunidade, tem potencial, e conse-
quentemente deve ser aproveitada pelo empreendedor. Desta forma, o empreendedor 
ausculta o mercado para ver as oportunidades e decifrar as necessidades.

O EMPREENDEDOR
Ser empreendedor pode significar coisas dife-
rentes consoante as pessoas. Mas, podemos 
apontar alguns traços principais sobre quem é 
o empreendedor:

 
 - É quem toma a iniciativa para criar algo novo e de valor para o próprio   
 empreendedor e para os clientes,

 - Tem de despender do seu tempo e esforço para realizar o empreendimento e  
 garantir o seu sucesso,

 - Assume os riscos de insucesso do empreendimento, quer sejam riscos financei 
 -ros, sociais ou emocionais,
 
 - Recolhe as recompensas sob a forma financeira, de independência, reconheci 
 -mento social e de realização pessoal.

Portanto, é o empreendedor que organiza os recursos humanos, materiais e financeiros. 
Neste esforço, o empreendedor é motivado pela necessidade atingir algo, de fazer, de 
realizar e de ser independente de outros.
O que verdadeiramente distingue os empreendedores é a sua necessidade de fazer, de 
realizar, de criar e implementar ideias próprias, de aceitar o desafio de ser patrão de si 
próprio. Ou seja, o empreendedor baseando-se nas oportunidades, formula ideias viáveis 
de negócio, e sozinho, ou em parceria com outros, procura implementar essas mesmas 
ideias. 

DA IDEIA AO NEGÓCIO O EMPREENDEDOR
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COMO CRIAR UMA EMPRESA
Os “Espaços 
Empresa*”   são 
balcões de atendi-
mento integrado

destinados aos empreendedores que desejam criar, alterar, transformar ou extinguir a sua 
empresa. 
Há também o “Balcão do Empreendedor” integrado no “Portal do Cidadão”, que é um portal 
on-line onde é possível  tratar de diversos assuntos de forma totalmente eletrónica, tais 
como criar uma empresa, registar uma marca, obter certidões ou fazer o licenciamento das 
suas atividades.
 
Nestes espaços é possível aceder à ”Criação da Empresa na Hora” ou ao ”Pedido de Certidão 
Permanente”, bem como outros serviços tais como prestação de informação sobre legislação 
inerente à atividade económica e sobre passos a dar para criação de negócio próprio, entre 
outros serviços associados ao ciclo de vida das empresas.
Processos de constituição disponíveis:
 - Empresa na Hora,
 - Empresa ” online”,
 - Empresa na Hora com Marca na Hora,
 - Por Documento Particular,
 - Por Escritura Pública.

Organização

COMO SURGEM IDEIAS CRIATIVAS?
Embora, de uma maneira quase instintiva, associemos a criatividade à atividade artística, 
esta é uma capacidade que todos nós possuímos, desenvolvida em diferentes graus e 
dimensões, de acordo com a história de vida de cada um. 

A criatividade consiste numa habilidade para gerar ideias alternativas para uma determinada 
questão. Essa habilidade é inerente ao ser humano, já que todos nascemos criativos, mas a 
sociedade tende a diminuir essa capacidade, com a excessiva formatação, associados à edu-
cação, instrução, normas sociais, leis, paradigmas vigentes, crenças, etc.. 

  *Disponíveis em: Aveiro, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Viseu, e Funchal.

Observação Pesquisa Comparação Associação Transformação Reflexão Comunicação

Conhecimento + experiência própria e de outros

Ideias
Criativas
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A criatividade é encorajada e fomentada pela abertura de pensamento, pelo contacto com 
pessoas e locais diferentes, pelo convívio, pela leitura, pela pesquisa, pelo estudo e pelo 
trabalho, pela vontade de aprender e pela procura de informação. As redes de relacionamen-
to são também boas fontes de novas ideias na medida em que nos transmitem dados e infor-
mações que desconhecíamos. Ao organizarmos esta diversidade de  informações, construí-
mos  ideias criativas!

É a criatividade que permite ao empreendedor gerar novos negócios, ao identificar novos 
segmentos e necessidades no mercado, novos produtos e serviços, ao adicionar valor a ofer-
tas já existentes para criar uma base de diferenciação. Portanto, uma das formas de germinar 
a criatividade, é olhar de forma diferente para um problema, situação ou necessidade. Isto é, 
olhar para as ofertas existentes e procurar o que outros ainda não detetaram. Deste modo, a 
criatividade é a inspiração que nos permite criar novas soluções. 

O DESENVOLVIMENTO E A SELEÇÃO DE 
IDEIAS

Não desenvolva a sua ideia sozinho! A criatividade é potenciada 
pelo coletivo! Fale com pessoas da sua confiança, como amigos, 
família, empresários, etc. A probabilidade de alguém lhe roubar a 
ideia é pequena, mas a probabilidade de o ajudarem é grande!

Claro que, quando tiver que divulgar mais a sua ideia, e estiver já seguro da sua validade 
deverá procurar proteger a sua propriedade. Certas conceções de produtos e processos, pela 
sua originalidade e grau de inovação devem ser protegidos legalmente através de um conjun-
to de direitos que lhe conferem a utilização, em exclusivo, da respetiva informação técnica, 
comercial e industrial.

Surgem sempre mais ideias quando o grupo é maior e diferenciado. Recorra por isso à sua 
rede de conhecidos!

PENSAMENTO 
DIVERGENTE

PENSAMENTO
CONVERGENTE

LISTAGEM EXTENSA 
DE IDEIAS “BRUTAS”

ANÁLISE
+

AVALIAÇÃO
+

SELEÇÃO

MELHOR
IDEIA
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O desenvolvimento de ideias, consta de duas sub-fases. A primeira consiste em gerar ideais 
de forma “selvagem”, sem limitações ou restrições e sobretudo sem julgamentos. Quantas 
mais ideias forem apresentadas, mais vasta será a possibilidade de escolha. Além disso, qual-
quer ideia, por muito absurda que seja, pode dar origem a outra ideia que pode ser útil. Esta 
fase é conhecida como pensamento divergente.

Na segunda subfase, designada por pensamento convergente, tenta-se colocar ordem nas 
ideias geradas anteriormente. Para o efeito, é necessário estabelecer e definir os critérios 
para a seleção de ideias e criar grupos de trabalho para a discussão das mesmas (vantagens/-
desvantagens, problemas/soluções, etc.). O objetivo destes grupos, para além da análise e 
avaliação das propostas existentes, é dar um valor acrescentado ao processo criativo por 
meio do agrupamento de ideias, criando soluções mais definitivas.

O final do processo criativo inclui a aceitação de uma das soluções debatidas e desenvolvi-
das nos grupos de trabalho a partir de alguma das ideias propostas ou de um conjunto de 
várias ideias. O processo é feito assim por etapas e com a participação de diversas pessoas e 
tem como resultado final, uma ideia concreta, que foi debatida, aceite e considerada, face às 
restantes, com maior potencial.

A IDEIA DE NEGÓCIO
Uma ideia criativa, deve ser ade-
quada, ou seja, útil e executável, 
isto é, a ideia deve traduzir-se 
numa oportunidade de negócios. 

A ideia em si não é uma oportunidade. A questão é saber se essa ideia corresponde efetiva-
mente a uma oportunidade. 

Um novo empreendimento será um bom negócio se existir uma necessidade pelo produto/-
serviço que oferece, com as funcionalidades apresentadas, no tempo certo, no local adequa-
do e ao preço proposto. Se as novas empresas são baseadas numa ideia de negócio e esta 
ideia tem, frequentemente, origem numa oportunidade que foi detetada, importa começar 
por distinguir estes dois conceitos: oportunidade e ideia de negócio. 

As novas empresas são criadas por iniciativa de pessoas empreendedoras que estão dispos-
tas a correr o risco a partir de uma ideia, baseada na perceção de uma oportunidade. Uma 
oportunidade materializa-se numa circunstância favorável, que cria uma necessidade de um 
novo produto ou serviço. Uma boa oportunidade deve verificar quatro qualidades essenciais: 
ser atrativa, durável, estar disponível no momento e local certos, e ser suportada num produ-
to ou serviço que adiciona valor ao seu comprador ou utilizador. As oportunidades são exter-
nas, estão no ambiente, e são necessidades ou vontades que embora ainda não estejam 
satisfeitas podem sê-lo. Portanto, o real desafio é identificar ideias que sejam reais oportuni-
dades de negócio.

Há assim que transformar a ideia abstrata em algo concreto e consubstanciado: a ideia de 
negócio! Definir a ideia de negócios consiste em descrever a lógica de criação e entrega de 
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valor, ou seja, a planificação do processo de identificação e utilização de recursos, competên-
cias e parcerias, com vista à criação de valor. É um passo intermédio, entre a definição e 
validação da ideia e a elaboração do plano de negócios.

Embora seja uma análise genérica inicial, ao definir a ideia de negócio,  o empreendedor pode 
entender as dificuldades que previsivelmente encontrará e como pode adaptar-se a poten-
ciais desvantagens ou ameaças.

É de salientar que o tempo despendido a analisar uma ideia não é tempo desperdiçado, 
mesmo que a decisão seja não avançar com a ideia, até porque novas ideias podem surgir 
desse processo de pesquisa e reflexão.

ETAPAS DESCRIÇÃO

Qual é a ideia?

Qual é a oportunidade?

Durante quanto tempo as condições que criam a 
oportunidade se irão manter?

Qual é a necessidade real para o produto/serviço?

Qual o produto ou serviço a oferecer?

Quem vai comprar o produto/serviço 
ou quem vai usar? (alvo)

Como se pode chegar aos clientes alvo?

Em que medida é o produto diferente ou melhor
que o da concorrência?

O que o torna “único” ou distinto?

Por que razão as pessoas comprarão o seu produto e não
o de um concorrente?

O PLANO DE NEGÓCIO
O plano de negócios é um docu-
mento próprio e bem redigido onde 
são apresentados os estudos, as 
análises e as reflexões sobre o novo

negócio, acompanhados de dados quantitativos e financeiros.

Para além de servir de instrumento do ponto de vista de reflexão e orientação para a imple-
mentação e acompanhamento do negócio, é também uma ferramenta fundamental requeri-
da normalmente pelos potenciais investidores para que possam avaliar o empreendimento 
que lhes é proposto. Os potenciais financiadores estarão particularmente atentos a aspetos 
como: quem são os empreendedores (credibilidade e capacidade), quem são os clientes alvo 
e qual a necessidade identificada, a estratégia (em particular, quais os fatores 
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de diferenciação) e vários aspetos financeiros (necessidades de capital, taxa de retorno 
prevista sobre o investimento), entre outros.

Podemos assim dizer que um plano de negócios tem as seguintes funções:

 -Durante a sua elaboração, ajuda o empreendedor a compreender as várias  
 vertentes do seu negócio, 
 -Serve de guião para o desenvolvimento da empresa a curto, médio e   
 longo prazo, dado o conjunto de objetivos previamente estabelecidos no   
 plano,
 -Serve de apoio para apresentação da empresa a outras partes interessadas  
 (investidores, parceiros, etc.).

Não há um só modelo de plano de negócios, mas sugerimos a seguinte estrutura:

 Capa e índice
 Sumário executivo/Introdução,
 Apresentação dos empreendedores,
 Apresentação do negócio,
 Apresentação da empresa,
 A estratégia da empresa,
 O plano de recursos humanos,
 O plano de produção e operações,
 O plano de marketing,
 O plano económico-financeiro,
 A calendarização da implementação,
 Conclusão,
 Anexos.



DA IDEIA AO NEGÓCIO DICAS

DICAS
O empreendedor deve:

Estar atento ao mundo. Tudo pode despoletar ideias,

Desenvolver ideias criativas. Não tem necessariamente de ser algo novo, pode resultar de asso-
ciação de ideias já existentes ou da sua adaptação,

Listar o máximo possível de ideias potenciais, individualmente e em grupo, sem qualquer julga-
mento. O objetivo é maximizar o número de ideias,

Fazer uma análise e avaliação das ideias de modo a serem selecionadas as que têm mais poten-
cial,

Selecionar a melhor ideia,

Transformar a ideia abstrata em conceito, consubstanciando a ideia em algo concreto,

Construir um plano de negócios.



O PLANO 
DE NEGÓCIO
A Importância do Plano de Negócios
Requisitos do Plano de Negócios
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Dicas
 

“Todas as diretrizes são resultado

 de um planeamento e todo o 

planeamento é resultado de sonhos.” 

FLÁVIO AUGUSTO - 
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INTRODUÇÃO
Um plano de negócios é um plano base, essencial para 
a estruturação e defesa de uma nova ideia de negócios.  
Deve evidenciar as linhas essenciais do projeto, que 
defina a alocação dos diversos recursos 

e que esteja concebido para concretizar a ideia que se pretende implementar, mostrando 
o processo de criação de valor inerente ao negócio.

Existem diversos tipos de planos de negócio, sendo os principais: 
 Plano inicial - “Start-up Plan”, que irá definir as linhas gerais de uma nova 
  ideia de negócio,

 Plano de crescimento ou expansão - “Later Stage Plan” foca-se numa área  
 específica de negócio ou num negócio secundário (ex.: lançamento de um  
 novo produto), 

 Plano de reestruturação - “Turnaround-Plan” foca-se na identificação dos  
 problemas e na propostas de solução através de alterações à estratégia,   
 visando a viabilização da empresa.

O mais comum, é o plano inicial. Esse plano apresenta a estruturação e defesa de uma 
nova ideia de negócios. É este tipo de plano que iremos analisar.

A IMPORTÂNCIA DO PLANO DE NEGÓCIOS
Um plano de negócios é importante porque desempenha funções relevantes. Vejamos as 
principais:

 Durante a sua elaboração, ajuda o empreendedor a compreender as várias 
 vertentes do seu negócio, 

 Projeta o caminho a seguir, pois consubstancia a estratégia,

 Serve para validar a ideia de negócio pois permite aferir se esta é viável,

 Permite identi�car riscos diversos,

 Permite fundamentar pedidos de �nanciamento junto de terceiros (bancos, 
 investidores, capitais de risco, entre outros),

 É um meio de comunicação internos pois tem informações que vão orientar os  
 gestores e colaboradores.

O PLANO DE NEGÓCIO A IMPORTÂNCIA DO PLANO DE NEGÓCIOS
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REQUISITOS DO PLANO DE NEGÓCIOS
O plano deve ser pensado, desde o início, como um documento que traduz a estratégia que 
queremos implementar e que será a base da vida da empresa nos primeiros tempos da sua 
existência. O plano depende dos empreendedores e das suas equipas, particularmente 
durante o processo de compromisso e lançamento, e durante a implementação. Ora, o 
sucesso da implementação dependerá em parte de ser um bom plano. 

Existem elementos que tornam mais provável que o plano seja bem sucedido:
 Simples -  é de fácil entendimento e execução e transmite os seus conteúdos de  
 forma fácil e prática,

 Objetivo - os seus objetivos são concretos e mensuráveis e inclui ações 
 específicas e atividades bem delineadas, calendarizadas, com orçamentos 
 detalhados,

 Realista - parte de análises fundamentadas e tem pressupostos são credíveis

 Completo - inclui todos os elementos necessários e úteis.

Um plano deverá ser medido pela sua facilidade de leitura e espírito de síntese. Daí que um 
bom plano de negócios deve dar ao seu leitor uma boa ideia geral dos seus principais 
conteúdos. 

A formatação, sublinhados, espaços em branco e ilustrações fazem uma grande diferença. 
Os detalhes financeiros são normalmente apresentados em anexos. Um plano será mais ou 
menos extenso consoante a sua natureza e propósito, isto não significa que tenha de ser 
longo, mas deve ser longo o suficiente para incluir a informação necessária, e curto o sufi-
ciente para manter o interesse. Em muitos casos umas 25 a 35 páginas são suficientes. 

No fundo, há um conjunto de mensagens importantes que têm de ser bem transmitidas:

 Quem é o empreendedor ou equipa promotora e qual a sua competência para  
 este negócio?

 Em que consiste o produto ou serviço?

 O mercado alvo é realista? Atrativo? Atingível?

 O negócio é viável? 

 As previsões financeiras têm sentido? Estão elaboradas com base em dados   
 realistas?
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APOIO NA ELABORAÇÃO DE UM PLANO
DE NEGÓCIOS

Para o apoio na elaboração de um plano de negó-
cios, pode-se utilizar documentos e instrumentos 
disponibilizados online pelo IAPMEI 
(https://www.iapmei.pt/):

 - A ideia e o modelo de negócio,
 - O plano de negócios,
 - Manual e guia prático do empreendedor.

Na elaboração propriamente dita, é necessária informação e dados diversos que se podem 
encontrar em diferentes fontes, como os jornais, a internet e as revistas de gestão. As fontes 
institucionais ou especializadas são sempre uma boa referência:
 - Banco de Portugal,
 - Eurostat,
 - Instituto Nacional de Estatística,
 - Pordata (Portal de informação estatística desenvolvida pela fundação Manuel  
 dos Santos).

A ESTRUTURA DE UM PLANO DE NEGÓCIOS
Não há um só modelo de plano de negócios, mas pode ser de�nida uma estrutura base para o 
plano de negócios. Sugerimos a seguinte:

Capa e índice,
Sumário executivo/Introdução,

Apresentação dos empreendedores,
Apresentação do negócio,
Apresentação da empresa,
A estratégia da empresa,

O plano de recursos humanos,
O plano de produção e operações,

O plano de marketing,
O plano económico-�nanceiro,

A calendarização da implementação,
Conclusão,

Anexos.
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CAPA E ÍNDICE
A capa, apesar de não parecer, é importante 
porque é a primeira coisa que é visualizada, 
devendo portanto ser feita de maneira organiza-
da e apelativa e com as informações necessárias 

e pertinentes. Deve incluir o nome da empresa, endereço, endereço eletrónico, nº de 
telefone, data e informação para contacto dos empreendedores. Por sua vez, o índice 
deve indicar os principais pontos que serão abordados no plano de negócios.

SUMÁRIO EXECUTIVO
A introdução ou sumário executi-
vo são essenciais no plano de 
negócios, visto que é a primeira 
parte a ser lida pelos potenciais 

investidores. O sumário executivo é uma descrição breve de todo o plano de negócio e  
proporciona ao leitor, de forma breve, tudo o que precisa saber sobre as características 
diferenciadoras do negócio. Deve conter a mensagem mais poderosa e persuasiva de 
todo o documento.

O sumário executivo deve pois ser curto e dar uma “radiografia” do negócio. Os pontos 
essenciais a focar são: 
 Qual a missão? 
 Qual é o âmbito do negócio e o mercado potencial para os produtos? 
 Porque o projeto constitui uma proposta inovadora e vencedora? 
 Quais os recursos, humanos e financeiros que são necessários? 
 Qual o prazo previsto para começar a apresentar lucros? 
 Quais são os pontos fortes e fracos do projeto? 
 Quais as competências relevantes existentes para o sucesso do projeto?

O sumário executivo deve ser a última secção a ser escrita, pois depende de todas as 
outras secções do plano para ser feita.

APRESENTAÇÃO DOS EMPREENDEDORES
Um dos aspetos essenciais para os investidores é saber quem são os empreendedores. 
Nomeadamente, quais as suas capacidades e competências e que legitimidade e conhe-
cimentos trazem para o negócio.

Portanto para além das informações básicas - dados pessoais (nome, naturalidade, resi-
dência, etc.), formação académica e outra formação complementar, atividade profissio-
nal atual e experiência profissional – é fundamental apresentar elementos que permitam 
demonstrar as competências individuais. Informação adicional, tal como um currículo 
mais detalhado, pode ser remetido para anexo.

A ESTRUTURA DE UM PLANO DE NEGÓCIOS
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Também a equipa de gestão é importante na medida em que transmite credibilidade. Assim, 
devem ser incluídos todos os elementos que ajudem a consolidar a imagem da equipa, 
incluindo um resumo das qualificações dos membros da equipa, no qual expõe a experiência 
profissional prévia, resultados do trabalho, formação académica, etc.

APRESENTAÇÃO DO NEGÓCIO
A forma mais eficaz 
de apresentar o 
negócio é descre-
ver a oportunidade 

que o empreendedor identificou,  isto é, o problema a resolver ou a necessidade a satis-
fazer. Seguidamente deve-se explicar como é que o negócio vai ser direcionado para 
satisfazer essa necessidade. A descrição da oportunidade deve ser seguida de uma breve 
história da empresa e dos objetivos da empresa. Por fim, apresentar uma explicação da 
vantagem competitiva da empresa e uma breve descrição do modelo de negócios.  

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
A apresentação 
da nova empresa 
é essencial, mas 
deve ser breve

incluindo alguns aspetos relevantes como sejam: o nome ou denominação social, o logó-
tipo, a composição da Direção ou Administração, os contactos, o código de atividade 
económica (CAE), a forma jurídica, as participações sociais e a repartição pelos sócios e 
por fim, o organograma.

A ESTRATÉGIA
O plano de negócios deve explicar a estratégia a 
seguir, especificando aspetos como a visão, a 
missão, os objetivos da empresa, a diferenciação 
do negócio, a análise SWOT - Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) 
e a estratégia adotada face ao mercado alvo e aos concorrentes. A estratégia da empresa 
deve ser orientada por objetivos e estes são enquadrados pela visão e pela missão que 
os empreendedores definem para a nova empresa.

É importante que o empreendedor estabeleça os objetivos que pretende atingir a longo, 
médio e curto prazo. Estes podem ser definidos em termos de várias dimensões. Podem, 
por exemplo, ser estabelecidos em termos de quota de mercado pretendida, de volume 
de vendas, de lucros, de taxa de crescimento e de alargamento da gama de produtos. Os 
objetivos devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e ter um horizonte 
temporal definido.

A ESTRUTURA DE UM PLANO DE NEGÓCIOS



O PLANO DE NEGÓCIO

A análise SWOT é um instrumento para apoiar a análise do ambiente e da empresa. Ao 
realizar uma análise SWOT o empreendedor perscruta o ambiente interno da empresa 
(as suas Forças e Fraquezas) e o ambiente externo (as Oportunidades e Ameaças advin-
das do ambiente externo). Embora o ambiente externo esteja fora do controlo direto da 
empresa e empreendedor, a nova empresa deve conhecê-lo e monitorizá-lo com 
frequência de forma a aproveitar as oportunidades e evitar as ameaças. 

Mas, que estratégia prosseguir? Quanto a isto é possível optar por seguir uma das três 
estratégias genéricas:

 Liderança pelos custos: a empresa procura reduzir ao máximo os seus custos  
 de produção de modo a poder praticar preços mais baixos que os 
 concorrentes,

 Diferenciação: a empresa procura oferecer um produto com características  
 distintas dos concorrentes. A distinção pode ser nos serviços incorporados, na  
 qualidade, na imagem, na fiabilidade, no design, … ou seja, em qualquer 
 atributo que seja valorizado pelo mercado alvo,

 Foco (ou enfoque): a empresa procura orientar a sua oferta para um pequeno
 segmento de mercado (ou nicho) e ser líder nesse segmento.

A estratégia tem de estar em sintonia com os objetivos, o marketing e as capacidades de 
recursos da empresa.

O PLANO DE RECURSOS HUMANOS
As empresas necessitam de recursos humanos e de uma estrutura organizacional para 
funcionarem eficazmente. Isto significa que é necessário planear as necessidades de 
recursos humanos, as competências que estes devem possuir e as suas tarefas. 
Portanto, é importante incluir uma apresentação da equipa de trabalho, da planificação 
das necessidades de recursos humanos, das funções, das capacidades necessárias e do 
perfil desejado, da estrutura organizacional (organograma), e mesmo de um programa de 
formação dos colaboradores.

A ESTRUTURA DE UM PLANO DE NEGÓCIOS



O PLANO DE NEGÓCIO

O PLANO DE PRODUÇÃO E DE OPERAÇÕES
É na parte correspondente ao plano de operações que o empreendedor descreve como 
se realiza a fabricação dos produtos ou a prestação de serviços. Nalguns casos pode ter 
vantagem em analisar o lay-out de produção e explicar cada uma das fases do processo 
de produção/prestação de serviços. Em particular, no caso dos serviços, se o modelo de 
negócio é novo pode ser interessante explicar em que consiste. 
Assim, este ponto trata das operações diárias da empresa. Uma perspetiva sobre os 
planos de produção (ou distribuição de serviços) deve ser seguida por uma descrição da 
rede de fornecedores, parceiros de negócio, prestadores de serviços, etc., que serão 
necessários para construir o produto ou o serviço que a empresa venderá. Devem ser 
indicados quaisquer riscos ou regulamentações a que as operações devem atender, 
como sejam as regulamentações relativas a resíduos e desperdícios, normas de trabalho 
e segurança dos trabalhadores, etc.

O PLANO DE MARKETING
É no plano de marketing 
que o empreendedor des-
creve qual vai ser a estra-
tégia global de marketing 

nas suas dimensões de produto, preço, distribuição e comunicação (também designadas 
por marketing mix). Isto significa que o empreendedor tem de clarificar os objetivos de 
vendas e como pretende chegar ao mercado, analisando:
 A política de produto ou serviço definindo o produto/serviço que 
 comercializa, incluindo aspetos como a embalagem, design, marca, quantidade, 

 A política de preço estabelecendo o preço, as condições de pagamento, 
 comparando o seu preço com o dos concorrentes, e decidindo se vai adotar  
 uma estratégia de penetração (preço baixo para encorajar a experimentação)  
 ou de desnatação (preço elevado que vai baixando à medida que os 
 progressos permitem reduzir custos e se pretende atrair novas clientelas),

 A política de distribuição definindo os circuitos e canais de distribuição para  
 chegar ao cliente (ex.: retalhistas, venda direta, venda por catálogo, etc.),

 A política de comunicação definindo as ferramentas de comunicação que vai  
 usar para chegar aos clientes.

A análise do mercado é essencial e consiste em saber quem são os clientes e o mercado 
alvo. Portanto, há que identificar o mercado alvo e qual o critério de segmentação que 
lhe permite definir quem são, onde estão, quando compram, porque compram, para que 
compram e qual o uso que dão ao que compram. A análise do mercado permite pensar 
melhor sobre a sua oferta.

A ESTRUTURA DE UM PLANO DE NEGÓCIOS



O PLANO DE NEGÓCIO

O PLANO ECONÓMICO - FINANCEIRO
No plano económico-financeiro o empreendedor demonstra as capacidades da sua nova 
empresa quanto à viabilidade financeira e probabilidade de sucesso. Neste ponto o 
empreendedor deve incluir os aspetos relativos ao plano de investimento e financiamen-
to. 

O plano de financiamento descrimina quais os recursos financeiros necessários à empre-
sa e quais as fontes de financiamento.  Assim, o plano de financiamento, deve:
 
 Explicar qual o financiamento que será necessário nos próximos 3 a 5 anos e  
 uma explicação de como os fundos serão usados (ou um mapa de origens e  
 aplicações de fundos),

 Incluir as projeções financeiras para demonstrar a viabilidade financeira do  
 empreendimento, tais como demonstrações de resultados, balanços e mapas  
 de fluxos de caixa,

 Incluir um orçamento de tesouraria (previsão de recebimentos e pagamentos a  
 realizar num determinado período),

 Efetuar uma análise do ponto crítico das vendas - volume de vendas em valor  
 e em quantidade para o qual a empresa obtém “lucro zero”,

 Calcular e analisar os indicadores de gestão (rácios económico-financeiros)  
 que servem para analisar a viabilidade do negócio (exemplos: rácios de 
 rentabilidade, valor atualizado líquido, taxa interna de rentabilidade, prazo de  
 recuperação do investimento). 

O plano de investimento discrimina as rubricas onde serão feitos os investimentos 
(exemplo: equipamentos fabris e de escritório, edifícios, patentes, marcas, software, 
decoração, viaturas, etc.) descriminando os montantes de investimento envolvidos.

A CALENDARIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO
 Elaborar um cronograma de execução é sempre uma boa ideia e ajuda a esquematizar 
aquilo que terá de ser feito. Neste processo, o empreendedor compreende melhor as 
diversas etapas e consegue planear melhor as necessidades financeiras que cada etapa 
requer.

A ESTRUTURA DE UM PLANO DE NEGÓCIOS



O PLANO DE NEGÓCIO

A CONCLUSÃO
destacado, e além disso, que contenha uma nota positiva, demonstrando confiança e o 
bom potencial do negócio.

A conclusão, ao contrário do que muitos pensam, 
não é para repetir o que já foi dito. É necessário que 
seja um real fecho que acrescenta algo ao texto 
anterior, evidenciando aquilo que merece ser

OS ANEXOS
estudos de mercado, elementos do marketing e imagem da empresa, diagramas dos pro-
tótipos dos produtos, layouts de espaços comerciais, projeções financeiras mais detalha-
das, declarações de interesse de potenciais clientes, organograma, registo de alguma 
propriedade intelectual, estudos de localização, etc.

Em anexo o empreendedor deve incluir toda a informação 
relevante que não seja incluída noutras partes do corpo do 
plano. Por exemplo, pode incluir em anexo os elementos 
curriculares dos empreendedores promotores, 

A ESTRUTURA DE UM PLANO DE NEGÓCIOS



O PLANO DE NEGÓCIO DICAS

DICAS
O empreendedor deve:

 Pesquisar informação sobre o negócio,

 Ter uma definição clara sobre o negócio,

 Fazer um levantamento das condicionantes, mostrando que conhece o risco,

 Identificar qual a diferença positiva do seu negócio face a outros já existentes  
 e similares,

 Definir bem o seu produto, serviço, embalagem, marca, distribuição e 
 comunicação,

 Fazer um levantamento dos investimentos e das atividades a realizar,

 Arranjar a colaboração de alguém da área financeira, para efetuar as projeções  
 financeiras associadas ao negócio,

 Analisar a viabilidade do negócio,

Ter em atenção que:

 O plano deve ser de fácil leitura,

 O plano deve ter um aspeto visual profissional,

 A valia do plano depende da veracidade das informações e projeções,

 O plano não garante sucesso, mas minimiza a possibilidade de errar.
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INTRODUÇÃO
O termo “estratégia” surgiu no contexto militar para 
designar o plano de ações para se ganhar a guerra contra 
o inimigo. 
Mas qual a relação entre o ambiente militar e a gestão

de uma empresa? É que com o aumento da competição, os empresários revalorizam mer-
cados, clientes e produtos com os concorrentes. É aí que encontramos a semelhança 
entre o mundo empresarial e os campos de batalha.

O CONCEITO DE ESTRATÉGIA
A estratégia de uma empresa 
é a definição de forma integra-
da, das principais metas, polí-
ticas e ações para um horizonte  

temporal alargado, fornecendo um sentido de unidade, direção e propósito, com vista a 
alcançar o sucesso organizacional. A estratégia passa assim pela definição de um plano 
que traça um rumo para a organização como um todo. É um processo contínuo, dinâmico 
e coeso que envolve os diferentes níveis, o corporativo, o da unidade de negócio e os 
funcionais. 

O nível corporativo significa a estratégia da empresa como um todo ou como a estraté-
gia unifica todas as suas unidades de negócios. Neste espaço residem as funções de 
maior responsabilidade, incluindo a definição da visão, da missão e dos objetivos da 
corporação.

ATIVIDADE MILITAR / ATIVIDADE EMPRESARIAL

CONCEITO

FINALIDADE
ÚLTIMA

OBJETIVO

ANÁLISE

Plano de guerra

Vencer o inimigo

Conquistar e controlar
território

Vencer a concorrência

Conquistar e controlar
mercados e clientes

Estrutura da indústria
Estudo de mercado
Gestão de recursos
Liderança e organização

Condições climatéricas
Condições do terreno
Distribuição de forças
Estrutura de comando

Plano integrado
da empresa
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No nível de negócios, são realizadas todas as atividades necessárias para avançar na 
posição competitiva em cada unidade de negócios, ou seja, há que definir como propor-
cionar valor superior ao cliente em relação à concorrência, possibilitando uma taxa de 
crescimento do negócio maior que a dos concorrentes.

Por fim, no nível funcional existe a responsabilidade de bem exercer as necessárias com-
petências funcionais para as diferentes áreas da empresa como RH, finanças, sistemas de 
informações, marketing, produção, etc, para manter a vantagem competitiva da empresa.

Uma estratégia bem formulada ajuda a definir e a alocar os recursos da organização, 
numa postura única e viável baseada nas suas competências e limitações internas, alte-
rações antecipadas no ambiente e movimentações dos concorrentes. 

D.DINIS BUSINESS SCHOOL -  A ESTRATÉGIA DA EMPRESA

Horizonte: médio a longo prazo
Definição: diversos objetivos
Base: coerente, consistente, unificadora
- Deve assegurar a continuidade da organização
- Deve ser um sistema partilhado de valores
- Deve envolver um risco controlado
- Deve ser flexível, adaptável
- Deve basear-se nas competências organizacionais
- Deve criar e/ou manter vantagens competitivas 
no domínio do mercado/produto da empresa
- Deve ser única/diferente e portanto difícil de copiar

ESTRATÉGIA
MEIO

AMBIENTE
EXTERNO

MEIO
AMBIENTE
INTERNO

PROCESSO INTERATIVO COMO O MEIO AMBIENTE

A gestão estratégica é normalmente considerada um processo que passa por 4 etapas 
essenciais:

 - Análise estratégica (fazer o diagnóstico),

 - Formulação estratégica (definir/conceber),

 - Implementação (agir/fazer),

 - Monitorização (avaliar/controlar/saber o ponto de situação).

A ESTRATÉGIA DA EMPRESA O CONCEITO DE ESTRATÉGIA



Horizonte: médio a longo prazo
Definição: diversos objetivos
Base: coerente, consistente, unificadora
- Deve assegurar a continuidade da organização
- Deve ser um sistema partilhado de valores
- Deve envolver um risco controlado
- Deve ser flexível, adaptável
- Deve basear-se nas competências organizacionais
- Deve criar e/ou manter vantagens competitivas 
no domínio do mercado/produto da empresa
- Deve ser única/diferente e portanto difícil de copiar

PROCESSO INTERATIVO COMO O MEIO AMBIENTE

D.DINIS BUSINESS SCHOOL -  A ESTRATÉGIA DA EMPRESAA ESTRATÉGIA DA EMPRESA A ANÁLISE ESTRATÉGICA

Como estamos?

Para onde queremos ir?

Como vamos lá chegar?

Para onde estamos a ir?

Análise Estratégica

Formulação

Implementação

Monitorização

Diagnóstico

Conceção

Ação

Ponto de Situação

Ações corretivas 
baseadas 

na avaliação e 
feedback

A ANÁLISE ESTRATÉGICA
A análise estratégica está 
relacionada com o estudo e 
análise do contexto onde a 
empresa se insere.

Se quisermos atingir um resultado no futuro, o ponto de partida é sabermos a situação 
na qual nos encontramos hoje (diagnóstico), e quanto maior a diferença entre a situação 
atual e a situação futura desejada, maior será o esforço para atingi-la. Assim, é possível 
estabelecer objetivos mais próximos da realidade, pois se forem muito ambiciosos e 
irrealistas, não trarão os benefícios esperados. 

Um bom diagnóstico, ou seja, a definição da situação atual, passa por definirmos os 
Pontos Fortes e Pontos Fracos da empresa, bem como analisar as Oportunidades e 
Ameaças do mercado, o que pressupõe a análise do meio envolvente interno e externo.

Pontos fortes e 
pontos fracos

Oportunidades e 
ameaças

Para definirmos os pontos fortes e pontos fracos vamos 
“olhar para dentro” da empresa e listar as principais forças e 
fraquezas.

Para definirmos as oportunidades e ameaças vamos “olhar 
para fora” da empresa e listar as circunstâncias externas que 
afetam a empresa positivamente ou negativamente

IN
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O

Esta análise revela-se fundamental na medida em que vai permitir:
- Identificar as influências mais relevantes no presente e no futuro da organização,
- Comparar os recursos e capacidades da empresa com as oportunidades e ameaças do 
meio envolvente,
- Determinar os fatores de sucesso da empresa, ponderando os pontos fortes em que 
baseia a sua estratégia e as fraquezas que deve procurar superar,
- Comparar as forças e fraquezas da empresa com as dos concorrentes por forma a iden-
tificar os recursos de que deve dispor e as medidas que deve implementar para obter 
vantagens competitivas.
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A FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA
Os passos necessários para a formulação da estratégia de uma empresa são primeira-
mente a identificação e definição da visão, da missão e  dos objetivos.

Visão

Missão

É uma ideia mental de um estado ou situação desejável, de uma 
realidade futura possível e ambicionada. A declaração de visão de 
uma empresa deve refletir as aspirações da empresa e as suas 
crenças rempresentando o que a organização quer ser no futuro!
Missão é o propósito, o motibo da existência de uma Organização. 
Trata-se de um propósito genérico, mas duradouro, que pretende 
vigorar por bastante tempo, ainda que possa ser mudado com o 
passar dos anos. É baseado na história e nas competências da 
empresa. Definir a missão e outros elementos da Identidade Orga-
nizacional é importante especialmente porque uma Organização 
tem vários stakeholders (partes interessadas), que precisam conhe-
cer e estar alinhados com o propósito da Organização, para saberem 
o que dela podem esperar. 

Objetivos
São resultados quantitativos e qualitativos que a empresa deverá 
alcançar em determinado periodo, em consequencia das estratégias 
eleitas. Não existem objetivos isolados. Cada meta envolve normal-
mente uma série de objetivos!

Numa segunda fase, e em função do que foi definido ao nível da visão, missão e objeti-
vos, escolhe-se a estratégia. A estratégia deve responder a duas questões essenciais: 
onde deve a empresa competir e como deve competir.

Onde deve a empresa competir? De acordo com a avaliação das diferentes indústrias 
e a identificação das competências centrais da empresa, é necessário definir em que seto-
res é que esta deve atuar.

Como deve a empresa competir? A empresa deve identificar as competências centrais 
a reforçar, para cada negócio, com vista a melhorar o desempenho relativo aos fatores 
críticos de sucesso desses segmentos alvo.

Genericamente, para competir a empresa tem duas alternativas distintas ao nível do negócio e 
deste modo define o seu posicionamento:
- Liderança pelos custos: a empresa procura reduzir ao máximo os seus custos de produção de 
modo a poder praticar preços mais baixos que os concorrentes,
- Diferenciação: a empresa procura oferecer um produto com caraterísticas distintas dos conco-
rrentes. A distinção pode ser nos serviços incorporados, na qualidade, na imagem, na fiabilidade, 
no design, … ou seja, em qualquer atributo que seja valorizado pelo mercado alvo.
- Foco (ou enfoque): a empresa procura orientar a sua oferta para um pequeno
segmento de mercado (ou nicho) e ser líder nesse segmento.
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A IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA
A implementação estratégica é a execução da formulação estratégica, ou seja, é passar 
para a ação o que se planeou (o que se vai fazer para lá chegar), envolve a execução tem-
poral da formulação estratégica e tem subjacente o desenvolvimento e implementação 
de:
 - Estruturas,
 - Sistemas de informação e controlo,
 - Processos,
 - Procedimentos,
 - Responsabilidades,
 - A gestão do processo de mudança estratégica, quer incremental quer radical.

A estratégia pretendida deve definir as linhas mestras da forma como a organização 
trabalha para alcançar as suas finalidades. Estas linhas mestras consubstanciam-se em 
planos, programas e orçamentos. Basicamente o plano geral é um conjunto de dispo-
sições descritivas destinado a dar diretivas. Os programas definem o que deve ser feito, 
quando e por quem atendendo às diretrizes do plano. Os orçamentos quantificam e deli-
mitam os recursos financeiros afectos aos planos e programas. Por fim, as ações e proce-
dimentos são a aplicação dos programas.

Há um sentido hierárquico, do topo para as diferentes áreas e destas para as secções e 
indivíduos.

PLANO 
GERAL

PLANOS 
FUNCIONAIS

PROGRAMA
GERAL

PROGRAMAS
FUNCIONAIS

ORÇAMENTO
GERAL

ORÇAMENTOS
FUNCIONAIS

PROCEDIMENTOS
/

AÇÃO

+ DETALHE QUANTIFIÇÃO APLICAÇÃO

A implementação estratégica é uma das etapas mais difíceis do processo de gestão 
estratégica. De facto, o que acontece frequentemente é que a estratégia pretendida, é 
alterada muitas vezes durante a sua implementação, quer devido a obstáculos inespera-
dos, quer devido a oportunidades não previstas no momento da definição da estratégia. 
Isto quer dizer que nem sempre o que é pretendido é possível de alcançar e nem 
sempre o que se realiza foi o pretendido.
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A MONITORIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA
A formulação e a implementação da estratégia são complementadas pela monitorização. A moni-
torização da estratégia implica uma avaliação da estratégia atual da empresa, a identificação dos 
problemas/vantagens competitivas da empresa, a avaliação qualitativa e quantitativa da situação 
e a análise dos desvios verificados face ao pretendido (e procura de soluções). É um um processo 
contínuo e sistemático que envolve:
 - Avaliação do meio envolvente da organização e a aferição do nível de compatibilidade  
 da estratégia com este,
 - Avaliação do alinhamento da organização com a estratégia formulada,
 - Análise da coerência e consistência das políticas, regras e procedimentos com a 
 estratégia definida e objetivos fixados,
 - Análise do grau de adequação da afetação dos recursos às necessidades de 
 implementação da estratégia,
 - Avaliação do nível de coerência e consistência entre os vários objetivos 
 organizacionais e destes com a estratégia formulada.

Na monitorização são utilizados entre outros meios, diversos indicadores, cujo a escolha deve ser 
criteriosa porque:
 - Sinalizam o que é considerado mais importante,
 - São divulgados,
 - Afetam o comportamento das pessoas.

Há uma multiplicidade de indicadores, que podem ser analisados por áreas/assuntos.

Indicadores   Exemplos
Indicadores de produção  Rácio Produção/pessoal 
    Produção/ Pessoal da produção - indica a produção  
    média de unidades físicas de produto, por funcio 
    nário, em determinado centro de resultado, num  
    determinado período
Indicadores de produtividade Rácio Valor da produção/trabalho
    Valor da produção/horas de trabalho realizadas -  
    indica o valor médio da produção, por funcionário,  
    por hora de trabalho realizada, em determinado  
    centro de resultado, num determinado período
Indicadores de qualidade  Indicador de reclamações de clientes 
    Total de reclamações/total de clientes atendidos –  
    indica o nº médio de reclamação por cliente atendi 
    do, num determinado período
Indicadores de rentabilidade Lucro por empregado 
    Lucro/ nº médios de empregados - é um índice de  
    produtividade do trabalho, num determinado   
    período
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Uma alternativa ao uso de indicadores isolados é o uso do o balanced scorecard (BSC). Este 
modelo é uma ferramenta que traduz a missão e a estratégia das empresas num conjunto 
abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de medição e 
gestão estratégica e é organizado em torno de quatro perspetivas distintas – financeira, dos 
clientes, dos processos internos e da aprendizagem. 

O nome adotado procura refletir o equilíbrio (balance) entre objetivos de curto e longo prazos, 
entre medidas financeiras e não financeiras, entre indicadores de tendências e ocorrências e 
entre as perspetivas interna e externa de desempenho.
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“To achieve 
our vision, 
how should 
we appear to 
our custo-
mers?”
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“To succeed 
financially, 
how should 
we appear to 
our sharehol-
ders?”
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“To satisfy our 
shareholders 
and customers, 
what business 
processes must 
we excel at?”

LEARNING &
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“To achieve our 
vision, how 
should we 
sustain our 
ability to change 
and improve 
customers?”

VISION AND 
STRATEGY



A ESTRATÉGIA DA EMPRESA DICAS

DICAS
As empresas devem:
 
 Agir de forma planeada (orientações bem definidas),

 Agir proativamente (fazer com que aconteça),

 Conhecer o mercado onde atuam (conhecer as ameaças e as oportunidades),

 Conhecer as suas capacidades e competências bem como as suas debilidades 
 (conhecer os pontos fortes e fracos),

 Adequar constantemente a sua atuação às condições competitivas do mercado   
 (capacidade de adptação),

 Escolher os mercados onde a sua posição competitiva possa ser mais forte (potencial  
 de domínio),

 Evitar segmentos já dominados ou com baixo crescimento (foco nos segmentos com  
 maior potencial),

 Isolar a concorrência (diferenciação positiva) e estabelecer alianças próprias (parcerias),

 Recrutar quadros das empresas concorrentes ou adquirir os concorrentes (diminuir a  
 capacidade competitiva do adversário),

 Concentrar os recursos nas áreas de fraqueza relativa dos concorrentes (onde a   
 concorrência é fraca, é mais fácil combater).



A IMPORTÂNCIA
DA COMUNICAÇÃO
A análise da situação | A definição dos objetivos
A identificação do público-alvo
A elaboração da comunicação
A escolha das variáveis de comunicação
A apresentação do cronograma e orçamento
A implementação, avaliação e controlo

Promoção do espírito empresarial
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INTRODUÇÃO
Os mercados hoje em dia são muito díspares do que 
eram no passado. A globalização e avanço tecnoló-
gico não só abriu oportunidades para empresas de 
diversas dimensões e origens, como também fez 

emergir um perfil de cliente mais conhecedor, exigente e interveniente. Nesse 
sentido, evidenciou-se a importância da comunicação de marketing como forma 
de fazer a ponte com o cliente e estabelecer a imagem da empresa no mercado.
A empresa deve desenvolver uma estratégia de comunicação que permita trans-
mitir a imagem e personalidade da sua marca (figura 1).

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO INTRODUÇÃO

IMAGEM E PERSONALIDADE DA MARCA
ESTRATÉGIA CRIATIVA E EXECUÇÃO

POSICIONAMENTO E IDENTIDADE DA 
MARCAMARKETING

CORPORATE VALORES DE BASE
MISSÃO E CULTURA EMPRESARIAL

Figura 1: Relação da comunicação de marketing com a estratégia de marketing e 
estratégia empresarial

A comunicação de marketing informa, persuade e lembra os públicos de uma marca/em-
presa. Para desenvolver uma estratégia de comunicação eficaz, deve ser adaptada à 
realidade da empresa, procurar que os esforços de comunicação sejam coerentes 
com as bases da marca e da empresa, e que a mensagem seja clara, consistente e per-
suasiva sobre a empresa e os seus produtos ou serviços.

COM. MKT
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A ANÁLISE DA SITUAÇÃO
Para desenvolver uma estraté-
gia de comunicação deve-se 
começar por analisar detalha-
damente a situação do 

mercado, concorrência e clientes, isto é:

 Análise do mercado
  Qual a fase de ciclo de vida do mercado?
  Qual a dimensão do mercado atual e potencial?
  Quais as tendências de evolução?
  Existe sazonalidade?

 Análise dos concorrentes
  Quem são os concorrentes, dentro e fora da indústria?
  Quais os pontos fortes e fracos dos produtos ou serviços 
  concorrentes?
  Qual a atuação em termos de comunicação (que variáveis usam, que  
  meios, com que frequência com que lançam campanhas)?
  Qual o seu posicionamento?
  Qual a sua imagem e reputação?

 Análise dos comportamentos e atitudes dos consumidores e influenciadores
  Qual o seu perfil?
  Que benefícios procuram?
  O que os motiva a procurar e adquirir o produto ou serviço?
  Quais as suas atitudes?
  Quais os critérios de escolha do produto ou serviço (marca, 
  qualidade, preço, prazo de entrega, perceção da competência do  
  profissional…)?

De igual modo, devemos fazer um levantamento das variáveis associadas à marca/em-
presa:
 Caracterização da empresa
  A sua história
  A sua missão e visão
  Os seus valores e princípios
  Os seus parceiros estratégicos

 Produtos ou serviços
  Descrição dos produtos ou serviços e o papel de cada um para os  
  resultados da empresa
  Origem dos produtos ou serviços
  Processo de fabrico ou de prestação do serviço
  Desempenho
  Necessidades que satisfazem
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A DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS
Como forma de orien-
tar o caminho a seguir 
em termos de comu-
nicação, devem-se 

definir os objetivos de marketing, os objetivos de comunicação e procurar como traduzir 
os objetivos de marketing em objetivos de comunicação.
Os objetivos de marketing traçam o comportamento pretendido para a marca enquanto 
os objetivos de comunicação pretendem desencadear um efeito psicológico que leve a 
agir de acordo com os objetivos de Marketing. Como exemplos de objetivos de marke-
ting e de comunicação temos:

Objetivos 
de 

Marketing

Objetivos
de

Comunicação

• Aumentar ou obter um nível de notoriedade
• Manter ou conquistar uma determinada quota de mercado
• Obter um determinado volume ou valor de vendas
• Lançar um novo produto ou marca
• Aumentar a frequência de compra
• Conquistar novos mercados

• Fazer conhecer (a marca, as associações ou valores da marca, a 
funcionalidade do produto)
• Fazer gostar (criar e reforçar atitudes positivas, estabelecer uma 
relação emocional com o consumidor)
• Fazer agir (incitar o consumidor à ação; a comprar, solicitar um 
catálogo, visitar a loja, ir ao site, fornecer dados ou informações)
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A IDENTIFICAÇÃO DE UM PÚBLICO ALVO
Para uma marca/empresa, público é um grupo de pessoas que lhe interessam, estando 
com ela direta ou indiretamente relacionados. O público-alvo é o grupo de indivíduos 
que se pretende atingir com a comunicação, podendo ser os potenciais clientes, os 
parceiros de negócios, ou até os colaboradores, entre outros (figura 2). A identificação 
correta do público-alvo é crucial, uma vez que influencia decisões sobre o que, quando, 
como e onde dizer.

SHAREHOLDERS

GESTÃO DE
TOPO

COLABORADORES

COMUNIDADE
LOCAL

MEDIA, BLOGGERS
JORNALISTAS

CLIENTES 
ATUAIS

PARCEIROS DE
NEGÓCIOS

POTENCIAIS 
CLIENTES

Figura 2: Relação da comunicação de marketing com a estratégia de marketing e 
estratégia empresarial

Quando o enfoque é no público externo dos clientes, nem sempre é fácil determinar o 
alvo, uma vez que poderão existir diferentes intervenientes:
 Compradores: os indivíduos que compram o produto ou serviço (por exemplo,  
 no caso de um produto para uma criança, os pais)
 Utilizadores: os indivíduos que vão utilizar ou consumir o produto ou o   
 serviço (no exemplo acima, a criança)
 Decisores: os indivíduos que vão decidir a compra do produto ou serviço ou a  
 marca a adquirir
 Iniciadores: os indivíduos que podem iniciar o processo de decisão de compra  
 (no exemplo referido, o processo pode ser iniciado pelo pedido da criança aos  
 seus pais)
 Influenciadores: os indivíduos que têm influência sobre o processo de decisão  
 de compra, como os líderes de opinião, por exemplo.
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Para definir o perfil e a dimensão do público-alvo a alcançar com a comunicação 
podem-se usar como base os critérios de segmentação, nomeadamente:

Consumidor 
Individual

Consumidor 
Organizacional

Sociais/Demográficos
Geográficos

Personalidade e estilo de vida
Comportamento de consumo, uso ou compra

Atitude psicológica face ao produto ou 

Demográficos
Operacionais

De compra
Situacionais

A ELABORAÇÃO DA COMUNICAÇÃO
A elaboração da comunicação envolve decidir o que dizer (conteúdo da mensagem), 
como dizer (estratégia criativa) e a quem dizer (fonte da mensagem). Para desenvolver 
uma mensagem e estratégia criativa eficaz, é necessário compreender como construir 
uma imagem de marca, tornar a mensagem mais compreensível, como ocorrem os pro-
cessos de influência social no mercado em causa e como influenciar as atitudes do públi-
co ou o levar a agir.

O que dizer?
É nesta fase que se desenvolve a promessa, ou unique selling proposition, a base da 
mensagem que promete ao consumidor uma determinada satisfação, em troca da utili-
zação de determinado produto. Uma boa promessa deve ser poderosa, dirigir-se às moti-
vações relevantes e centrar-se nos benefícios importantes para o consumidor; diferen-
ciadora, de modo a ser preferida em relação às outras marcas; e verdadeira.

Como dizer?
A eficácia da comunicação depende de como ela é expressa. Pode-se recorrer a apelos 
mais informativos, caso o tipo de produto ou de compra envolva um processo mais racio-
nal de decisão ou a apelos transformacionais, caso seja um processo mais emocional:



A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO A ELABORAÇÃO DA COMUNICAÇÃO

Informativos

Transformacionais

Foco na solução de problemas
Comparação de produto
Testemunhos de pessoas

Foco no acesso a uma situação melhor, 
uma imagem de referência

Descrição dos consumidores/estilo de vida
Experiência pós-uso (medo, culpa, vergonha, humor, amor, orgulho)

Quem dizer?
Na escolha de quem transmitirá a mensagem tem que se decidir se se pretende uma 
comunicação com proximidade (e aí optar por um canal pessoal) ou não: 

Canais 
pessoais

Canais 
não pessoais

Canais defensores: venda pessoal
Canais especialistas: especialistas independentes e 

Pessoas influentes
Canais sociais: vizinhos, amigos, colegas, líderes de opinião

Meios de massa (televisão, rádio, outdoor)
Promoções

Relações públicas
Eventos e experiência

De igual modo, há alguns fatores que aumentam a eficácia da fonte, como a perceção 
do domínio do assunto (por exemplo, um dentista no que respeita a produtos de higie-
ne oral), a confiabilidade e a simpatia.



A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO A ESCOLHA DAS VARIÁVEIS DE COMUNICAÇÃO

A ESCOLHA DAS VARIÁVEIS DE COMUNICAÇÃO
Existem diversas variáveis de comunicação, cuja relevância e eficácia na estratégia de 
comunicação dependerá do objetivo da estratégia de comunicação e do público-alvo 
em causa. 

Publicidade

Relações Públicas

Venda Pessoal

Marketing Direto

Promoção

Merchandising

Patrocínio e 
Mecenato

Forma mais comum de transmissão de valor da marca; destinada a públicos mais 
vastos;
Eficaz para objetivos de notoriedade, estímulo à compra ou informação
Tem como meios a televisão, a imprensa, a rádio, os outdoors, o cinema e o online

Forma percebida como mais credível; usada para públicos internos ou grupos de 
influência específicos; assessoria de imprensa e comunicação em crise
Eficaz para objetivos de imagem, credibilização e envolvimento do consumidor
Tem como ferramentas seminários, manuais, reuniões ou eventos especiais

Forma que permite interação com o público e a adaptação da mensagem
Eficaz para objetivos de fidelização, demonstração, informação e credibilização, bem 
como estágios superiores da compra

Forma direta e segmentada, imediata e atualizada, customizada e interativa
Eficaz para objetivos de informação, dar a conhecer novos produtos ou serviços, 
e incentivar a ação
O alvo tem de estar bem definido

Forma que chama a atenção e visa gerar respostas a curto prazo
Eficaz para objetivos de estímulo à compra, experimentação ou escoamento
Devem ser definidos para um curto período de tempo

Forma que visa aumentar a rendibilidade do local de venda, e o escoamento de 
produtos, através de uma adaptação permanente do aprovisionamento às necessida-
des do mercado e da apresentação apropriada dos produtos
Eficaz para objetivos de estímulo à compra ou experimentação

No patrocínio o patrocinador adquire direitos de comunicação e promoção associa-
dos à imagem de um projeto ou evento, garantindo contrapartidas financeiras ou 
logísticas. O mecenato consiste em incentivos fiscais oferecidos pelo Estado



MÊS / SEMANA  ATIVIDADES

Atividade 1

Atividade 2

Atividade 3

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO A APRES. DE CRONOGRAMA E ORÇAMENTO

Mais recentemente têm surgido tendências e formatos distintos, nomeadamente:

 Mobile marketing: contacto via sms com os clientes ou disponibilização de  
 aplicações da marca/empresa

 E-marketing: desenvolvimento de sites, com ou sem possibilidade de reserva  
 e compra online; através de técnicas de otimização dos sites (conhecidas por  
 SEO) facilita-se a evidência do site nos motores de busca

 Redes sociais: presença com uma página nas redes sociais, algo que permite  
 uma interação e acompanhamento mais próximo dos clientes e tendências

 Marketing de guerrilha: focado no uso de criatividade em oposição a grandes  
 quantidades de dinheiro para comunicação e divulgação; envolve ser ousado,  
 criativo,  inesperado e envolvente

 Marketing sensorial: procura estimular os sentidos, através da iluminação e  
 cores certas, música convidativa ou cheiros agradáveis de modo a envolver e  
 transportar o consumidor para que ele se sinta absorvido pelo universo da  
 marca/empresa
   

A APRESENTAÇÃO DO CRONOGRAMA E ORÇAMENTO
Após decidir quais as variáveis e meios de comunicação a usar, deve-se apresentar o 
cronograma e o orçamento da estratégia de comunicação.
O cronograma consiste na calendarização da campanha de comunicação, e na disposição 
temporal das várias atividades (figura 3).

1 2 3 4 5 ...

O orçamento mostra o custo total e discriminado por variável de comunicação ou 
atividades (figura 4). 



ATIVIDADES

Atividade 1

Atividade 2

Atividade ...

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO A IMPLEMENTAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLO

MATERIAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL

Para decidir qual o investimento em comunicação, a abordagem mais comum é o uso de 
uma percentagem sobre as vendas. Porém, existem diversos critérios, nomeadamente a 
análise do investimento da concorrência ou a capacidade financeira existente.
Deve-se ter em conta um equilíbrio satisfatório entre os objetivos pretendidos e os 
custos obtidos e ter o cuidado de considerar não só os custos dos suportes (por exemplo: 
o valor de colocação do outdoor durante 15 dias num local), mas também os custos 
administrativos e de produção.

A IMPLEMENTAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLO
Por fim, chega a fase da implementação do plano de comunicação definido. Quando esta 
implementação é delegada em agências, é crucial que a informação esteja disponível e a 
comunicação entre marca/empresa e agência seja clara, nomeadamente no que respeita 
ao tom e estilo que se quer transmitir na comunicação ou na existência de determinadas 
restrições ou limites impostos pela politica da empresa.
À execução segue-se a avaliação e o controlo, normalmente com uma periodicidade 
mensal, semestral e anual. Esta avaliação e controlo terá por base a análise entre os obje-
tivos propostos e os resultados alcançados e poderá indiciar a necessidade de introduzir 
algumas alterações corretivas.
Em termos de avaliação, pode ser feita em duas fases, à priori do lançamento da campan-
ha e à posteriori do mesmo. Enquanto a primeira é feita com intenção de avaliar a criati-
vidade ou a aceitação do conceito, da mensagem ou da marca, a última pretende avaliar 
o impacto da campanha:

À priori

À posteriori

Pre-testes (apresentação a pequenos grupos, focus group)
Testes de mercado (testes piloto, experimentais)

Inquéritos (de lembrança da campanha, notoriedade da marca)
Tracking (medir aspetos da marca em intervalos de tempo regulares)



GESTÃO DE 
OPERAÇÕES E
DISTRIBUIÇÃO
Gestão de Compras | Gestão de Armazéns
Gestão de Pedidos/Vendas | Gestão de Stocks
Gestão de Transportes | Gestão de Distribuição
Gestão de Informação | Dicas
 

“Não se gere o que não se mede, não

se mede o que não se define,

não se define o que não se entende,

não há sucesso no que não se gere.” 

WILLIAM EDWARDS DEMING - 

Promotores: Cofinanciado por:

Promoção do espírito empresarial
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INTRODUÇÃO
No atual contexto de competitividade, as empresas 
necessitam de gerir melhor os seus processos, visan-
do reduzir custos e prestar bons níveis de serviço ao 
cliente. 

Nesse sentido a gestão de operações e da distribuição é essencial.
A gestão de operações e da distribuição é a gestão de fluxos da empresa desde os 
fornecedores até aos consumidores finais. Estes fluxos referem-se a matérias primas,  
materiais, bens, informações e meios financeiros.

Pode ter caraterísticas muito distintas consoante o ramo de atividade, mas envolve 
sempre a gestão da cadeia de abastecimento e da cadeia de distribuição e das ope-
rações inerentes, que estão necessariamente relacionadas entre si.

GESTÃO DE COMPRAS
Comprar é negociar e assegurar a dispo-
nibilidade dos materiais no tempo certo, 
em quantidade certas, ao preço certo e 
do fornecedor certo. 

 Mas comprar envolve muitas tarefas, para além da compra em si mesma, daí que se fale 
em gestão das compras ou gestão de encomendas.  

A gestão de compras é a gestão de todo o processo relacionado com as compras da 
empresa. 

As entidades envolvidas são a empresa (diversas áreas funcionais) e os seus fornecedo-
res. Envolve atividades de avaliação, nomeadamente a inventariação das necessidades 
de compra, a pesquisa e escolha de fornecedores, o levantamento das condições por 
estes propostas e a negociação propriamente dita, e atividades de processamento, como 
a efetivação da encomenda, o controlo da chegada,  a receção, a conferência, o processa-
mento do pagamento e o envio das encomendas para o destino. 

GESTÃO DE OPERAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO GESTÃO DE COMPRAS

COMPRA
- Avaliação das necessidades
- Pesquisa de fornecedores
- Análise das condições oferecidas
- Escolha de fornecedores
- Negociação com fornecedores

Envio para o destino -
Condições de pagamento - 

Conferência -
Receção -

Controlo das encomendas - 
feitas/pendentes  

Efetuar a Encomenda

Processo de TratamentoProcesso de Avaliação



De referir que os critérios de seleção de fornecedores devem ser diversos, e não só o 
preço:
 - Descontos,
 - Serviços (transporte, assistência, garantia, etc.),
 - Competência logística: Tempo de aceitação do pedido, prazo de entrega, 
 pontualidade na entrega, flexibilidade, etc.,
 - Capacitação técnica: Certificação, recursos produtivos, instalações, recursos  
 humanos, sistema de controlo, etc.,
 - Localização em relação aos centros de utilização do material comprado (custo  
 de transporte e seguros),
 - Embalagens (acondicionamento e comunicação).

D.DINIS BUSINESS SCHOOL -  A ESTRATÉGIA DA EMPRESAGESTÃO DE OPERAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO GESTÃO DE ARMAZÉNS

GESTÃO DE ARMAZÉNS
Um armazém é um espaço 
físico onde se depositam 
matérias-primas, materiais 
diversos, produtos semi-aca

-bados ou acabados à espera de serem enviados para um destino. Devem garantir o fluxo 
de materiais e produtos entre fornecedores, produtores, distribuidores e clientes. Os 
armazéns podem ser de diversos tipos, especializados ou mistos consoante o tipo de 
produtos que armazenam.

Para a empresa que os detém, devem:
 - Satisfazer as necessidades de armazenagem do departamento de compras  
 (produção) e da distribuição (vendas), 
 - Providenciar uma exploração ao mais baixo custo,
 - Garantir um nível adequado de stocks, com uma elevada rotação.

Nos armazéns realizam-se uma série de atividades: receção, conferência, separação, 
arrumação, levantamento, empacotamento, etc.

Armazenamento

Envio

Empacotamento

Levantamento

Separação

Conferência

Receção

Análise e Decisão

Entrada de Devolução

Lista de Saída

Entrada de pedido de saida

Devolução ao Cliente
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A gestão dos armazéns está diretamente relacionada com o processo de transferência 
de materiais e produtos. Envolve diversos aspetos como a localização, os acessos, o 
layout, a otimização do espaço, a segurança, entre outros. 

Localização

Um armazém de apoio à produção, deve estar localizado o mais próximo possí-
vel da maior instalação produtiva, para que a comunicação e cooperação seja 
facilitada e diminuam os custos. 

Um armazém que funcione como centro de distribuição deve estar próximo do 
mercado. Mas se a empresa trabalhar vários mercados, pode ter interesse que 
o armazém esteja localizado numa posição central com boas vias de comuni-
cação entre os diversos mercados.

Acessos

Um armazém não deve situar-se perto de casas, escolas, áreas comerciais, 
hospitais, ou zonas propícias a inundações, fogos e outras catástrofes naturais 
(poluição, acessibilidade, segurança).
Devem existir vias adequadas para o carregamento e descarregamento dos 
veículos de transporte, e espaço para as manobras necessárias inerentes à 
carga e descarga. 

É recomendável a existência de pelo menos duas entradas de acesso ao 
armazém, uma de serviço, outra para casos de emergência (para que os veícu-
los de emergência e respetivas equipas, tenham acesso a este em situação de 
perigo).

O layout de armazém é a forma como as áreas de armazenagem de um 
armazém estão organizadas, de forma a utilizar todo o espaço existente da 
melhor forma possível e permitir a coordenação entre os vários operadores, 
equipamentos e espaço. 

O layout ideal é aquele que procura minimizar a distância total percorrida com 
uma movimentação eficiente entre os materiais, com a maior flexibilidade 
possível e com custos de armazenagem reduzidos.

Layout

Otimização de
Espaços

Requisitos de 
Segurança

Para ter um melhor aproveitamento do espaço podem ser utilizadas diversas 
metodologias, por exemplo:
• Gestão do espaço em altura
• Armazenamento em sistema móvel
• Definição de áreas de funcionalidade
• Definição de zonas de passagem
• Definição de rotas de movimentação
• Gestão de informação

Para garantir a segurança de pessoas e bens, são necessários alguns cuidados, 
como por exemplo:
• Planta do armazém visível
• Sinalética, sinais sonoros, sinais luminosos
• Alarmes e sistemas de segurança
• Limpeza
• Saídas de emergência
• Equipamentos
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GESTÃO DE PEDIDOS
o cliente faz um pedido, e o final do ciclo é marcado pela entrega do produto ao cliente 
e posterior acompanhamento. Envolve as atividades relacionadas com a resposta aos 
pedidos dos clientes, como a receção do pedido, a sua conferência, a verificação da 
disponibilidade (stock) ou da necessidade de produção (pode originar compras), a fatu-
ração, o envio, o controlo do pagamento do cliente e a prestação de serviços pós venda. 
O tempo despendido nestas atividades influenciam diretamente os custos e os níveis de 
serviço oferecidos ao cliente.

A gestão dos pedidos é a gestão de 
todo o processo relacionado com as 
vendas aos clientes.
O ciclo do pedido inicia-se quando 

Pós-venda

Controlo do 
pagamento

Envio

Faturação

Disponibilidade

Receção e inserção
do pedido

Encomenda

Produção

Stock Armazenamento

Fabricação

GESTÃO DE STOCKS
Consequentemente há stocks em diversos locais, no armazém, no processo de fabrico, 
em movimentação ou nas prateleiras de uma loja.

Os stocks representam capital investido que está parado, pelo que a sua redução 
permite melhorar a performance da empresa, mas, níveis baixos de stocks podem 
inviabilizar a satisfação dos pedidos dos clientes. Daí que, gerir stocks é racionalizar as 
decisões adotando soluções de equilíbrio que permitam: a) evitar ruturas; b) reduzir 

A gestão de stocks é a gestão de todo 
o processo relacionado com os mate-
riais e produtos que destinando-se à 
venda ainda não foram vendidos. 
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custos; c) evitar o surgimento de monos (artigo não vendável). 

Os principais custos são os custos de aquisição, os custos de encomenda, os custos de 
posse e os custos de rutura. É fundamental aplicar uma metodologia de gestão de custos 
de stock que permita reduzir custos e manter o nível de serviço. Há muitos métodos para 
ajudar a reduzir os custos inerentes aos stocks, mas os mais eficazes são os que se 
baseiam na tecnologia e apostam numa integração da informação entre as entidades da 
cadeia de abastacimento de distribuição.

Custos de 
aquisição

É a componente que deve ser paga ao fornecedor do material (valor da fatura). 
Esta quantia representa simplesmente o custo das unidades compradas.
Claro que aqui podem estar ou não incluídos custos de transporte, de seguro, 
de serviço de entrega/montagem, etc.

São os custos médios, diretos e indiretos das encomendas.
São custos associados ao processamento e lançamento da encomenda, à 
seleção e avaliação de fornecedores, à receção da encomenda, ao transporte, 
ao manuseamento dos produtos, etc. 

Correspondem aos custos de manter em stock uma unidade de um determina-
do produto, durante um determinado período de tempo. Inclui:
 • Custos monetários diretos: juros, custos de seguros, roubos,  
 renda do armazém e outros custos de funcionamento do armazém  
 tais como luz, mão-de-obra, seguranças, etc.,
 • Custo de oportunidade: resulta de ter o capital investido em  
 stocks em vez de o ter investido noutra aplicação. O seu valor é  
 igual à maior taxa de juro que a empresa poderia obter em investi 
 mentos alternativos,
 • Custo de obsolescência: associado à probabilidade de o stocks se  
 tornar um  mono.

Estes são os custos associados à falta de determinado material/produto (rutu-
ra). 
Nesta situação, pode-se incorrer em vendas perdidas, quando o cliente aban-
dona o local e o pedido do produto, acrescido do impacto negativo em vendas 
futuras por perda do cliente e, consequentemente, do seu valor. Estes custos 
são muito difíceis de calcular.

Custos de 
encomenda

Custos de 
posse

Custos de 
rutura

GESTÃO DE TRANSPORTES
das empresas, tem um papel fundamental no desempenho de diversas dimensões do 
serviço ao cliente. As principais funções do transporte estão ligadas basicamente às 
dimensões de tempo e utilidade de lugar. Desde sempre que o transporte tem sido utili-

Os transportes, além 
de representar a maior 
parcela dos custos 
logísticos na maioria 
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zado para disponibilizar produtos onde existe procura potencial, dentro do prazo ade-
quado às necessidades do comprador. Mesmo com o avanço de tecnologias que permi-
tem a troca de informações em tempo real, o transporte continua a ser fundamental para 
que o produto certo, na quantidade certa, na hora certa, no lugar certo ao menor custo 
possível, seja entregue ao destinatário.

Os cincos modais de transporte básicos são o terrestre (ferroviário, rodoviário e pipeli-
ne), o aquático (marítimo e fluvial) e o aéreo. Sendo que a este nível, a empresa terá de 
analisar as caraterísticas de cada alternativa que são mais ajustadas à sua realidade.

Vantagens: grande cobertura geográfica, permite transportar pequenas quantida-
des, permite gerir trajetos/rotas, serve de ligação às outras modalidades de trans-
porte;

Problemas: congestionamento de trânsito, custo dos combustíveis e das portagens, 
traçados perigosos das estradas, má sinalização, dependência de infraestruturas e 
de regulamentação, caro em grandes distâncias e poluente.

Vantagens: grande capacidade de carga, custos relativamente baixos/por unidade 
para grande distâncias, sem problemas de congestionamento, adequado para 
produto de baixo valor acrescentado e alta densidade, possibilita o transporte de 
vários tipos de produtos, eficaz em termos energéticos;

Problemas: cobertura geográfica, não possui flexibilidade de percurso, necessidade 
de transbordo, elevada dependência de outros transportes, pouco competitivo para 
pequenas distâncias e horários poucos flexíveis.

Vantagens: fluxo de produtos é monitorizado e controlado por computador, perdas 
e danos do produto por rutura são bastante raros, mudanças climáticas têm pouca 
influência no fluxo de produtos e não afeta os produtos, baixa dependência do 
trabalho humano, longa vida útil;

Problemas: dependência face aos países produtores e distribuidores, limitada diver-
sidade de produtos, rede extremamente rígida e investimento elevado.

Vantagens: competitivo para produtos com baixo custo de tonelada por quilómetro 
transportado, transporta diversos tipos de cargas, maior capacidade de carga, 
menor custo de transporte

Problemas: baixa velocidade, disponibilidade limitada, maior exigência de embala-
gens, necessidade de transbordo nos portos, distância aos centros de produção, 
menor flexibilidade nos serviços aliados a frequentes congestionamentos nos 
portos.

Vantagens: ideal para o envio de mercadorias com pouco peso e volume, maior 
rapidez, eficácia comprovada nas entregas urgentes, acesso a mercados difíceis de 
serem alcançados por outros meios de transporte, agilidade no deslocamento de 
cargas, possibilita a redução de stocks por aplicação de procedimentos just in time

Problemas: menor capacidade de carga, custos bastante elevados em relação aos 
outros meios de transporte, pouco flexível, menos rápido para pequenas distâncias 
(menos de 500 km).
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A gestão de transportes ao nível das empresas prende-se essencialmente com a gestão: 
 - Do modo de transporte,
 - Com a escolha de frota própria versus frota de terceiros,
 - Com a gestão das rotas,
 - Com a tecnologia ligada aos transportes.

Modo de 
Transporte

Deve-se procurar manter um equilíbrio entre o custo de transporte e a qualida-
de do serviço » gerir distâncias e velocidade / tempo.

A empresa terá sempre de ponderar se deverá ter ou não uma frota própria e 
se sim que tipo de frota. Mais uma vez, esta decisão deve resultar de uma análi-
se custos/beneficios (custos de aquisição de veículos, manutenção, seguros, 
combustível, níveis de serviço oferecidos, capacidade e controlo do processo e 
transporte, acesos possíveis ao mercado, tipo de clientes, etc.))

Frota

Rotas

Tecnologia

Se a empresa tem uma frota própria, há que gerir as saías, de forma a efetuar 
os serviços necessários ao menor custo total (combustível, desgaste, tempo, 
pessoas, etc.). Claro está que a gestão pressupõe informação sobre carga 
horária, volume transportado (peso ou m3), restrições de horários de entrega, 
capacidade dos veículos a serem usados, número de veículos a serem utiliza-
dos, tempo para a entrega física da mercadoria, etc.

Exemplos: a) Otimização de rotas (software de rotas); b) Percursos a utilizar 
(GPS - Global Positioning System); c) Georreferenciação das viaturas em tempo 
real (GPS+Rede móvel)

GESTÃO DA DISTRIBUIÇÃO
de intermediação entre produtores e consumidores e pressupõe uma cadeia de transfor-
mações, transportes e armazenamentos que coloca produtos e serviços em estado de 
serem consumidos. 

A gestão da distribuição envolve em primeira mão a escolha da estratégia de distribuição 
adequada e em função disso: a) o tipo de circuito; b) os intermediários e c) a escolha dos 
canais de distribuição.

As estratégias de distribuição podem ser intensivas, seletivas, exclusivas ou multicanal.

A distribuição é um 
setor de atividade eco-
nómica que assegura 
uma função essencial 
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Estratégia 
Intensiva

O produto deve estar disponível no maior número de estabelecimentos possí-
vel, visando obter exposição e ampliar as oportunidades de venda. Assim, por 
meio da distribuição intensiva, os clientes  podem encontrar os produtos no 
maior número de locais possíveis, ou seja, há uma ampla cobertura (massifi-
cação). 
Produtos com um baixo valor unitário e alta frequência de compra (comida, 
produtos de higiene, etc.) são vendidos intensivamente.

Envolve a utilização de determinados intermediários que satisfaçam  certos  
critérios, para distribuir com eficácia e eficiência produtos de compra compara-
da/ponderada (segmentação).
Produtos com um médio/alto valor unitário e baixa frequência de compra 
(computadores, eletrodomésticos, etc.) são vendidos seletivamente ou certos 
produtos de consumo de marcas mais prestigiadas destinadas a clientes mais 
exigentes (produtos de higiene e beleza).

Estratégia 
Seletiva

Estratégia 
Exclusiva

Estratégia 
Multicanal

É utilizada quando um determinado produto requer um esforço especializado 
de venda ou investimentos específicos. A distribuição exclusiva é oposta à 
distribuição intensiva, utilizando intermediários que possam apoiar ou servir o 
produto de forma adequada com base numa determinada imagem e nível de 
serviço que seja sinónimo de qualidade, prestígio e status (segmento específi-
co/nicho). 
Produtos com um alto/muito alto valor unitário e baixa frequência de compra 
(bens de luxo) são vendidos exclusivamente.

É utilizada quando o acesso por parte do cliente ao produto ou serviço pode 
ser feito por diferentes tipos de canal em condições similares de preço ou com 
pricing diferente por canal, ou com distribuição de bens/serviços diferentes 
por canal. Ou seja, esta estratégia pode ser compatível com a massificação, 
com uma segmentação geral ou com uma segmentação restrita.
A situação mais conhecida do grande público é a estratégia multicanal da 
banca (agência, correio, telefone, internet, multibanco, gestores, etc.).

O circuito de distribuição tem de garantir que os bens passem da fase de produção até 
ao seu consumo, pelo que é necessário efetuar, resumidamente:

 - A produção dos bens pelos produtores,
 - O seu transporte até aos armazéns, 
 - A armazenagem dos bens e a gestão de stocks, 
 - O fracionamento e a embalagem dos bens (aspetos técnicos, funcionais e  
 comunicativos), em quantidades acessíveis ao consumidor, 
 - A divulgação,
 - A comercialização dos bens, ou seja, a sua colocação nos locais próprios, de  
 forma a serem adquiridos pelos consumidores.
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Todas estas atividades podem ser feitas pelo produtor. Mas é vulgar existirem interme-
diários entre o produtor e o consumidor, também designados de distribuidores. O produ-
tor terá assim de optar:

 - Relacionar-se diretamente com o consumidor final sem recorrer a qualquer  
 tipo de intermediário, 
 - Recorrer a diversos tipos de distribuidores – em circuitos de distribuição mais  
 ou menos longos. 

Armazenamento Consumidores

Nível 0
CANAL DIRETO

Produtor Consumidores

Nível 1
CANAIS INDIRETOS

Nível 2

Grossistas Retalhistas

Produtor Consumidores

Nível 3

Grossistas RetalhistasAgentes

É pela ponderação de um conjunto de critérios que os intermediários são escolhidos, 
como por exemplo:

 - Cobertura geográfica,
 - Tipologia de clientes,
 - Capacidade de gestão de quem dirige,
 - Qualidade das equipas de vendas,
 - Qualidade das instalações (armazenamento, condicionamento e local de  
 venda),
 - Capacidade financeira para honrar os compromissos,
 - Respeito pelos contratos,
 - Qualidade dos serviços de venda e pós-venda,
 - Atenção ao mercado.

O circuito pode ter diferentes entidades envolvidas e que existem diversos tipos de 
circuito e diferentes formas de organização. Mas, como é que é estabelecida a ligação 
final ao comprador/consumidor? Aí, entramos na noção de canal de distribuição, ou seja, 
o local ou o modo de adquirir produtos. 
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Há diversos canais de distribuição, como por exemplo:
 - Lojas,
 - Catálogo/Mailing,
 - Telefone: telemarketing,
 - TV: televenda,
 - Internet,
 - Força de vendas (diversos tipos),
 - Máquinas de distribuição.

GESTÃO DE INFORMAÇÃO
transforma-se em algo útil para a tomada de decisão. Do ponto de vista estratégico, uma 
informação de qualidade é aquela que permite tomar a ação e ou decisão acertada e para 
isso a informação deve ser:
 - Oportuna (em tempo e espaço físico),
 - Simples (em complexidade e estrutura), 
 - Concisa e manipulável (suscetível de tratamento),  
 - Correta (real). 

No entanto, como nem todas as pessoas têm o mesmo conhecimento e a mesma 
perceção, não basta ter informações de qualidade, é necessário saber passar a infor-
mação certa, para a pessoa certa, no tempo certo. Para que haja uma correta gestão da 
informação é necessário saber: coletar, registar, guardar a informação e manipular e 
comunicar a informação. E para tal, é necessário hardware e software, organização e pes-
soas formadas que saibam utilizar devidamente as potencialidades da tecnologia. 
Todas as áreas já mencionadas (compras, armazéns, pedidos, stocks, transportes e distri-
buição), são melhor geridas se existir um sistema de informação, dada a quantidade de 
informação em causa, a necessidade de minimizar custos, respeitar prazos, minimizar 
erros e ter um nível de serviço de qualidade.

Alguns exemplos de softwares na área da gestão de operações são os seguintes:
 Sistema de monitoramento de entregas - são aplicações com as quais os con-
dutores conseguem visualizar os embarques e as entregas. Podem buscar informações 
por meio de códigos de barras em documentos fiscais e podem confirmar a entrega foto-
grafando, produzindo áudio ou fazendo um check in via GPS no local em que a carga é 
entregue, materiais que podem ser enviados aos gestores via SMS.

 Sistemas de gestão de armazéns (Warehouse Management System - WMS) - é 
um aplicativo de software que suporta as operações de rotina de um armazém. Promove 
a gestão centralizada de tarefas, tais como níveis de inventário, de monitoramento e 
ações locais. O WMS pode ser uma aplicação só ou parte de um Enterprise Resource 
Planning (ERP), sistema integrado de gestão empresarial.

A informação é todo o 
dado coletado, que 
depois de ser dotado de 
relevância e propósito,
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 Sistemas de Gestão de Transportes (Transportation Management System - 
TMS)  - pode ajudar a fazer o planeamento e otimização de rotas, otimização de carga, 
auditoria de frete e pagamento, gestão de espaço, gestão de transportadoras, entre 
outras funcionalidades.

 Sistemas de Roteirização - também conhecidos como roteirizadores, os siste-
mas de roteirização são ferramentas que ajudam no planeamento da operação de trans-
porte e distribuição de cargas. Entre as principais funcionalidades de um bom sistema de 
roteirização, estão: definição exata das rotas, programação de veículos considerando o 
volume das entregas e as rotas percorridas e a determinação prévia do tamanho da frota. 

 Sistemas de Gestão de Frotas – com este sistema é possível controlar perícias 
técnicas, manutenções, controlar escalas de condutores, consumo de combustível etc. 
Um bom sistema de gestão de frotas dá mais qualidade e agilidade ao fluxo de infor-
mações que giram em torno da operação de veículos, reduz a quantidade de papéis 
necessários e dá mais poder de decisão aos gestores. Em poucos cliques é possível fazer 
escalas, retirar relatórios e otimizar a utilização da frota.
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DICAS
As empresas devem:

Fazer uma previsão de vendas com base em informação interna e externa. Quanto mais rigorosa, 
menos erros e menos custos,

Em função das vendas e dos consumos internos, estimar as compras,

Conhecer quem são os fornecedores e as suas condições negociais (caraterísticas, prazos, preço, 
condições de pagamento, etc.),

Negociar com os fornecedores em termos globais (pacote de condições) para um determinado 
período de tempo,

Criar um sistema organizativo que permita saber as encomendas e pedidos feitos, pendentes e 
processados,

Ter armazéns que satisfaçam a necessidade de stocks, bem localizados, geridos em termos de 
gestão de espaço, segurança, acessibilidades, etc. de forma a minimizar custos e acidentes,

Definir níveis de stocks que equilibrem múltiplos objetivos: diminuir custos e evitar ruturas e 
monos,

Averiguar se deve ou não ter frota própria. Tercializar, pode diminuir custos, mas diminui a capaci-
dade de controlo. A dimensão e as caraterística da frota própria, dependem da dimensão do mer-
cado e do nível de serviço,

Definir a estratégia de distribuição e em função disso, escolher os circuitos e canais adequados.
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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
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 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


