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INTRODUÇÃO 
 

 
“As grandes ideias são aquelas nas quais a única coisa 

 que nos surpreende é que não nos tivessem ocorrido antes” 
Noel Clarasó 

 

Nos últimos 10 anos foram criadas em Portugal cerca de 
33.600 empresas por ano. De acordo com o INE apenas 
metade destas empresas atingem o seu segundo 
aniversário. É um número alarmante que certamente 
preocupará qualquer investidor. As estatísticas não 
favorecem o entusiasmo inicial no momento da criação 
das empresas. 
 
Não se pense que este número seja exclusivo do nosso 
país. Também na Europa, nos Estados Unidos e noutros 
países as estatísticas são preocupantes. 
 
Se olharmos ao nosso redor estes números não nos 
surpreendem. As empresas são criadas num contexto de 
profunda mudança. O ritmo de mudança é tal que aquilo 
que hoje damos como certo, amanhã pode ser totalmente 
falso. 
 
Os exemplos multiplicam-se e são multifacetados.  
 



Introdução 
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A falência do Lehman Brothers, em setembro de 2008, 
nos E.U.A., a queda do BPN, BPP, BES e, mais 
recentemente do BANIF, seriam improváveis de antever 
em tempo oportuno.  
 
No setor das comunicações, quem não se lembra do caso 
do colapso da Portugal Telecom que levou à perda de 
milhares de euros aos detentores das Obrigações PT 
Taxa Fixa 2012/2016? Na data de emissão destes títulos 
seria previsível o incumprimento?  
 
No setor da energia, há relativamente pouco tempo, 
parecia que o petróleo se ia esgotar, atingindo o barril, em 
2008, um preço perto dos 150 dólares. Recentemente, a 
OPEP tem vindo a prolongar cortes na produção para 
sustentar os preços que se encontram a cerca de ⅓ do 
seu máximo histórico.   
 
No setor financeiro quem poderia imaginar que a Euribor 
iria atingir valores negativos? Na Alemanha, o Raiffeisen 
Gmund am Tegernsee está a cobrar uma taxa aos 
depósitos de particulares acima de 100 mil euros. Isto era 
impensável há uns anos!  
 
Apesar dos números alarmantes das taxas de 
mortalidade das empresas não nos surpreenderem, não 
significa que não nos preocupem. Preocupam-nos a nós 
e certamente a muitos outros empresários que há muitos 
anos procuram sistematicamente a resposta a uma 
questão: o que poderemos fazer para aumentar a 
probabilidade de êxito do nosso negócio? 
 



Introdução 
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Enquanto o meio envolvente continua a mudar a um ritmo 
considerável, a resposta a esta questão parece manter-
se inalterada. É preciso realizar um plano de negócio. 
 
A simplicidade desta resposta carece certamente de mais 
detalhe e reflexão consistindo ela própria na base para o 
desenvolvimento do nosso curso e do respetivo manual. 
 
Procurando atingir o objetivo a que nos propomos 
decidimos estruturar este manual em nove capítulos.  
 
No primeiro capítulo abordamos o conceito de plano de 
negócio, as suas principais caraterísticas, utilidade e 
valor. 
 
Os oito capítulos subsequentes dizem respeito a cada um 
dos itens que, no nossos entender, devem constar nos 
planos de negócio. 
 
Deste modo esperamos que este manual se revista de 
interesse e utilidade para todos aqueles que se propõem 
realizar planos de negócio. 
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PLANOS DE NEGÓCIO 
 

 

 
Qual é o valor de um plano de negócios? 

 
 
OBJETIVOS 

✓ Dar a conhecer as principais caraterísticas de um 
plano de negócio 

✓ Fundamentar a utilidade e o valor de um plano de 
negócio 

✓ Dar a conhecer a estrutura de um plano de negócio 
 
 
 
1. CONCEITO E CARATERÍSTICAS 

 
Infelizmente vulgarizou-se, entre alguns empresários, a 
ideia de que os planos de negócio são um documento 
para obter fundos comunitários ou fazer pedidos de 
financiamentos e que se traduzem num conjunto de 
formulários, boa parte dos quais com informação 
financeira.  
 
Apesar do nosso manual focar-se nos planos de negócio 
que contemplam decisões de investimento, é bom não 
esquecer que um plano de negócio faz sentido ainda que 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

 

 
O Sumário Executivo deve cativar o interesse do analista 

e encorajar uma examinação completa do plano. 
 

 
OBJETIVOS 

✓ Compreender os objetivos do sumário executivo 
✓ Aprender a preparar e a elaborar o sumário executivo  
 
 

1. CONCEITO 

 
O Sumário Executivo é uma síntese do plano de negócio, 
no qual se apresentam os seus aspetos chaves.  
 
O sumário executivo justifica-se, essencialmente, pela 
necessidade de apresentar uma súmula das análises 
realizadas que cative os potenciais investidores e 
credores a fazerem uma análise completa do plano de 
negócio.  
 
2. PREPARAÇÃO E CARATERIZAÇÃO 

 

Antes de apresentarmos a nossa proposta de estrutura 
para o sumário executivo, apresentamos a visão de 
relevantes autores sobre esta matéria. 
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CARATERIZAÇÃO DA EMPRESA 
 

 

 
A caraterização da empresa consiste numa breve descrição  

dos principais elementos que a compõem. 
 

 
OBJETIVOS 

✓ Aprender a elaborar a caraterização da empresa no 
âmbito de um plano de negócio   
 

 
1. CONCEITO E CARATERÍSTICAS 

 
A caraterização da empresa consiste numa breve 
descrição dos principais elementos que compõem a 
empresa.  
 
No caso de tratar-se de uma empresa já existente esta 
componente do plano de negócio assume uma 
importância acrescida, na medida em que se torna 
necessário apresentar a lógica evolutiva da empresa com 
destaque para os eventos mais marcantes na sua vida, 
evidenciados sob a forma cronológica. 
 
Enquanto que o sumário executivo é um item comum a 
todos os autores que estudámos o mesmo já não se 
verifica com a caraterização da empresa. 
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CARATERIZAÇÃO DO NEGÓCIO 
 

 

 
Defina a Missão e caracterize os produtos e serviços  

que irá colocar à disposição dos seus clientes. 
 

 
 
OBJETIVOS 

✓ Compreender a diferença entre missão e atividade 
económica 

✓ Aprender a elaborar o item “caraterização do 
negócio” no âmbito de um plano de negócio 

 

 

1. DEFINIÇÃO DA MISSÃO 

 

Neste item do plano de negócio poderá começar por 
definir a missão da empresa, ou seja, a natureza básica e 
propósito do negócio. Só através de uma identificação 
clara do negócio é que estará em condições de identificar 
claramente quem são os seus clientes (mercado), assim 
como quais são os seus concorrentes. 
 
O conceito de Missão não deve ser confundido com o 
conceito de atividade económica.  
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ANÁLISE DO SETOR E DO MERCADO 
 

 

 
A análise de mercado é distinta da análise do setor e, 

em conjunto, fornecem as bases para a previsão de vendas. 
 

 
OBJETIVOS 

✓ Compreender a diferença entre a análise do setor e 
do mercado 

✓ Aprender a elaborar a análise do setor e do mercado  
✓ Compreender a importância e utilidade da análise do 

sector e do mercado 
 
1. ANÁLISE DO SETOR VS. ANÁLISE DO MERCADO 

 
Como é notório, a caraterização da empresa e do negócio 
encontram-se mais focalizadas para os fatores internos, 
todavia as empresas são cada vez mais um sistema 
aberto sendo influenciadas não só por fatores internos 
como também externos.  
 
Para que um negócio seja bem-sucedido devemos ter 
presente os fatores internos e externos que 
determinam a capacidade da empresa para gerar vendas 
(sucesso comercial) e cash-flow (sucesso financeiro).  
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ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO 
 

 

 
As vendas fecham os negócios que o marketing abre. 

 
 

 
OBJETIVOS 

✓ Compreender o conceito de estratégia enquanto ação 
determinante para o sucesso do negócio 

✓ Apreender a definir a estratégia de implementação 
✓ Saber elaborar o item “estratégia de implementação” 

no âmbito do plano de negócio 
 
 
1. ESTRATÉGIA GLOBAL 

 

Após a definição do negócio e a elaboração de uma 
análise interna e externa há que definir a forma como se 
pretende atingir os nossos objetivos, ou seja, a estratégia 
de implementação. 
 
Esta terá de conduzir a uma vantagem competitiva que 
proporcione a expetativa de concretização dos objetivos 
empresariais.  
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PLANOS FINANCEIROS 
 

 

 
Um plano de negócio sem os planos financeiros é 

um plano incompleto que não cumpre os objetivos a que se propõe. 
 

 
 
OBJETIVOS 

✓ Compreender a necessidade e utilidade da 
elaboração dos planos financeiros 

✓ Compreender o enquadramento dos planos 
financeiros nos planos de negócio 

✓ Aprender a elaborar os planos financeiros 
 
 
1. CONCEITO E ENQUADRAMENTO  

 

Os itens até aqui referidos fornecem, em boa parte, 
informação qualitativa. Procuram indicar onde a empresa 
pretende chegar e como espera consegui-lo. 
 
Há, agora, necessidade de congregar o resultado dos 
diversos estudos numa linguagem comum e universal, em 
termos monetários e unidades temporais. Estamos a falar 
dos planos financeiros. 
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ANÁLISE DO RISCO 
 

 

 
Existe uma enorme diferença entre assumir riscos e correr riscos. 

 

 
OBJETIVOS 

✓ Compreender a necessidade e utilidade da análise do 
risco 

✓ Aprender a realizar uma análise de sensibilidade 
 
 
1. RISCO E INCERTEZA  

 

A análise do risco resulta do reconhecimento da incerteza 
e na procura de antecipar e minimizar as suas 
consequências fazendo com que seja possível assumir 
riscos em vez de correr riscos. 
 
No nosso entender, face ao grau de incerteza que 
vivemos, seria imprudente não considerar planos de 
contingência.  
 
2. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE  

 
A análise de sensibilidade consiste em testar os efeitos 
das variações nas variáveis selecionadas no valor atual 
líquido ou noutro critério de avaliação. 


