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Contexto   
 
Projeto Ribatejo InovFin 
 
O projeto Ribatejo InovFin visa dotar as empresas, sobretudo as 
pequenas e médias, de maior literacia financeira para poderem 
colmatar lacunas ao nível da gestão financeira que, se deixadas por 
endereçar, conduzem a sobrecustos financeiros e a uma maior 
fragilidade financeira do tecido empresarial da região. 
 
Handbook de Boas Práticas 
 
Este handbook visa servir de manual de consulta rápida por parte 
dos sócios-gerentes das pequenas e médias empresas que não têm 
Diretor Financeiro, Controller Financeiro ou externalizaram função 
equivalente. É para esses sócios-gerentes que acumulam funções 
comerciais, produtivas e financeiras (entre outras) que este 
documento foi desenhado. 
 
Critérios de Seleção de Práticas 
 
No decorrer das atividades de benchmark de boas práticas (e também 
nas dos outros módulos de trabalho do Projeto Ribatejo InovFin) 
verificou-se que a problemática da gestão financeira das pequenas e 
médias empresas está mais no cumprir de “mínimos” do que procurar 
adotar práticas muito avançadas. 
 
Em boa verdade, verifica-se que a dificuldade está na simplificação das 
práticas “mínimas” para poderem ser passíveis de serem 
implementadas por pequenas e médias empresas que não têm a 
tecnoestrutura suficiente (área financeira tratada pelo sócio-gerente  
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sem tempo para uma abordagem sistemática) para práticas mais 
avançadas.  
 

O grande foco das práticas de gestão incide em três áreas: 

 Pensar em fluxos de caixa e nas várias componentes que 
impactam a variação de caixa; 

 Pensar no custo financeiro total de uma solução apresentada 
pela Banca, em vez de pensar apenas no spread; 

 Juntar a explicação de negócio à evolução histórica e às 
previsões de evolução futura da empresa para efeitos internos 
e de relação com a Banca e Investidores. 

 

Lista de tópicos abordados 
Foram selecionadas 10 práticas de gestão financeira divididas em 3 
tópicos principais: 

 Dominar conceitos-chave; 

 Adotar processos e procedimentos; 

 Melhorar a relação com a Banca. 
 

 

Dominar 
Conceitos-Chave

Custos Fixos, Custos 
Variáveis e Margens 

Investimento em 
Fundo de Maneio

MOAF

Custo Total de 
Financiamento

Adotar Processos e 
Procedimentos

Planeamento

Controlo

Contabilidade e Dia-
a-Dia

Melhorar a Relação 
com a Banca

Seleção de Produtos 
Financeiros

Partilha de Contas

Realização de 
Projectos de 
Investimento
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Estrutura de cada prática 
A secção correspondente a cada prática de gestão financeira segue 
uma estrutura que visa primeiro elucidar a importância de evitar más 
práticas baseadas em casos reais e dar instruções tão ilustrativas e 
simplificadas quanto possível de práticas a adotar — também 
baseadas nas interações com as empresas no decorrer do Projeto 
InovFin. 
 
Assim, cada secção correspondente a uma prática tem as seguintes 
subsecções: 

 Citações da Banca, Capital de Risco, Consultores Financeiros 
e outras entidades do ecossistema sobre más práticas; 

 Lista de Práticas a evitar; 

 Casos de Referência (pela positiva ou pela negativa); 

 Lista de impactos das más práticas de gestão; 

 Práticas a adotar; 

 Questões-chave a reter.  
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Custos Fixos, Custos Variáveis e Margens 

“As empresas não se apercebem que pequenas quedas 
das vendas podem representar uma queda dos lucros 
para metade ou mesmo para prejuízo.” — 
Departamento de Recuperação de Créditos 

Praticas a evitar: 

 A palavra “Variável” tende a induzir em erro porque é comum 
ver-se interpretada como custos que são diferentes de mês 
para mês ou de ano para ano, mas na verdade a palavra 
Variável reporta-se à proporcionalidade com as vendas; 

 Tendem-se a considerar apenas os custos de mercadorias no 
cálculo do custo variável, ignorando os custos de transporte, 
energia e mão-de-obra direta no cálculo;  

 É frequente falar-se de “margens” de 100% e 400%, quando 
na verdade estão a falar de mark-up e as margens 
correspondentes seriam de cerca de 50% e 75%; 

 Como resultado dos pontos anteriores, não é claro qual é a 
bitola de custos fixos (ex: instalações, equipamentos, 
comerciais, administrativos) que as empresas têm de “pagar” 
todos os anos. 

“Uma empresa do sector agroalimentar tinha 
“margens” de médias superiores a 50%, mas depois de 
imputar todos os custos descobriu que as margens reais 
eram inferiores a 30% — quase metade da perceção da 
gestão.” 
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Impacto das más práticas: 

 A perceção de margens superiores, pela não inclusão de 
todos os custos variáveis e pela utilização do conceito de 
mark-up, pode levar a preços mais baixos (e/ou descontos 
mais elevados) do que o desejável/possível; 

 A ausência de perceção dos indicadores de Margem Variável 
(em percentagem do volume de negócios) e do nível de 
Custos Fixos impossibilita uma maior capacidade de 
antecipação por criar fricção desnecessária no planeamento 
rápido de cenários de evolução; 

 Quando combinada com o desconhecimento sobre as 
necessidades de financiamento de fundo-de-maneio, impede 
que não se saiba se o negócio é autofinanciado quando 
cresce ou se requer empate de capital significativo para 
crescer;  

  

Práticas a adotar: 
  

Distinção entre Mark-up e Margem 
 

 Usando Preços  
e Custos Unitários 

Usando Volume de Negócios (VN)   
e Custos Totais (CT) 

   Mark-up 

  
 

Margem 

  

Preço 
menos 
Custo

Custo
VN 

menos 
CT

CT

Preço 
menos 
Custo

Preço
VN

menos 
CT

VN
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Distinção entre Margem Bruta vs Margem Variável 
 

 Custos abrangidos Fórmula 

Margem 
Bruta 

Apenas 
considerado Custo 
das Mercadorias 

Vendidas (CMVMC) 

 

Margem 
Variável 

Incluí todos os 
custos que são 

proporcionais aos 
crescimentos / 
decréscimo do 

Volume de 
Negócios 

 
Custos Variáveis incluem os CMVMC, e tipicamente 
também os custos com transportes, energia e mão-

de-obra direta 

 
Estimativa dos Custos Fixos, Custos Variáveis e Margem Variável 
 

 
 

1. Para classificar os custos, pode usar-se a tabela abaixo. Para uma 
classificação com grau de resolução razoável, basta distribuir os totais 
em Euros de cada rubrica pelas colunas Fixo e Variável. Para essa 
distribuição basta pensar que (parte dos) custos crescem/decrescem 
quando o volume de negócios cresce/decresce. 

VN
menos 

CMVMC
VN

VN
menos 
Custos 

Variáveis

VN

1. Classificar 
os Custos 

nas 
categorias 

Fixo e 
Variável

2. Somar 
totais de 

Custos Fixos 
e de Custos 

Variáveis

3.Cálcular a 
Margem 

Variável em 
Euro e em % 
do Volume de 

Negócios
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2. Depois de ter distribuído os custos (em euros) por cada uma das 
colunas, some os respetivos totais: 

 Na coluna Fixo, terá a estimativa de Custos Fixos; 

 Na coluna Variável, terá a estimativa de Custos Variáveis. 
 
3. Para calcular a Margem Variável: 

 Subtraia os Custos Variáveis ao total de Volume de Negócios 
para obter a Margem Variável em Euros; 

 Divida a Margem Variável em Euros pelo Volume de Negócios 
para obter a Margem Variável em % do Volume de Negócios. 
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Questões-chave a reter: 
 

 Qual é a sua Margem Variável em %? 

 Qual é o nível de Custos Fixos em Euros? 

 Que tipo de custos são variáveis?  

 Como tem evoluído a Margem Variável em %, nos últimos 
anos? 
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Investimento em Fundo de Maneio 

“As empresas pensam no investimento nas máquinas, 
mas esquecem-se de contar com tesouraria para 
comprar matéria-prima.” — Departamento Comercial 
de Banco 

 
Práticas a evitar: 

 As condições de recebimento e pagamento são conhecidas 
nas empresas, mas falta ainda a visão integrada do fundo de 
maneio que inclua inventários e obras em curso no cálculo do 
capital empatado; 

 As contas de fundo de maneio tendem a estar desvirtuadas, 
nomeadamente em clientes, pela acumulação de incobráveis 
por reconhecer e em inventários devido ao empolamento 
contabilístico para a composição de margens brutas e lucros 
mais favoráveis. 

 

“Uma empresa do sector de serviços descobriu que tinha 
empatado cerca de 50% do valor dos proveitos anuais 
em clientes, inventários e obras em curso o que lhe 
permitiu reequacionar a calendarização da emissão de 
faturas, condições de recebimento e política de cobrança 
de faturas.” 
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Impacto das más práticas: 

 Aumentam as probabilidades de haver estrangulamento de 
tesouraria por falta de planeamento, uma vez que a gestão 
não tem forma fácil de planear a tesouraria quando o negócio 
cresce/diminuiu; 

 Valores elevados das contas clientes e inventários/obras em 
curso podem criar uma perceção de risco excessivo junto da 
Banca, levar à queda de rating da empresa e à 
redução/retirada de apoios de curto-prazo; 

 Iniciativas de melhoria interna que otimizem o nível 
inventários (e/ou o valor obras em curso) não são realizadas 
porque não há visibilidade de que o capital liberto (mesmo 
que com menos-valia) pode gerar nova riqueza na compra de 
novas matérias-primas. 

 
Práticas a adotar: 
Saber quanto capital está empatado em fundo de maneio, usando a 
fórmula seguinte: 
 

 
 
* No caso de empresas de serviços é necessário incluir também o valor de acréscimos/diferimentos 
relacionados com o reconhecimento de proveitos de projetos em curso. 
 

Como as dívidas de clientes, o nível de inventários e as dívidas a 
fornecedores também crescem/diminuem quando o negócio 
cresce/diminui, é crítico perceber quanto capital terá de ser  
 

Fundo de 
Maneio

Clientes
Inventá-

rios*
Fornece-

dores
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empatado para financiar o fundo de maneio como um todo em 
diferentes cenários. 
 
Com efeito, a forma mais simples é usar o Rácio de Fundo de Maneio 
sobre Volume de Negócios para fazer estimativas rápidas do fundo de 
maneio necessário para determinado cenário de crescimento/ 
decréscimo.  
 
 

 
 
 
O valor obtido deste rácio permite perceber se o financiamento de 
fundo de maneio pode ser fonte de instabilidade financeira para a 
empresa. 
 
 

 
 
 

Rácio Fundo 
de Maneio 

sobre 
Volume de 
Negócios

Fundo de 
Maneio

Volume de 
Negócios

< 0x
Não é preciso 
financiar fundo 

de maneio 
quando o 

negócio cresce

0x - 0.1x
As 

necessidades 
de fundo de 
maneio são 
marginais

0.1x - 0.3x
As 

necessidades 
de fundo de 
maneio são 
relevantes

> 0.3x
As 

necessidades 
de fundo de 
maneio são 

críticas
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Como teste final à criticidade do financiamento do fundo de maneio, é 
útil comparar o Rácio de Fundo de Maneio sobre Volume de Negócios 
à Margem Variável (em %): 
 

 A Margem Variável (em %) permite estimar quanto mais 
“lucro” é gerado quando se cresce; 

 O Rácio de Fundo de Maneio permite estimar quanto desse 
“lucro” é empatado em fundo de maneio, como 
consequência das características de recebimentos, 
pagamentos e inventário do negócio. 

 
 
Questões-chave a reter: 
 

 Qual é o capital que tem empatado em Fundo de Maneio? 

 Quanto é o valor do capital depois de retirados os efeitos de 
Incobráveis e inventários “a mais”? 

 Qual é o seu indicador de Fundo de Maneio sobre 
Proveitos? 

 O valor do indicador de Fundo de Maneio sobre Proveitos é 
numericamente maior que o valor da Margem Variável? 
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MOAF 

“As empresas raramente utilizam a demonstração de 
fluxos de caixa, pelo que apresentam projetos de 
investimentos que não se pagam a si próprios.” — 
Departamento de Comercial de Banco 

Práticas a evitar: 
 

 A taxa de reporte da demonstração de fluxos de caixa no 
âmbito do IES é muito reduzida (cerca de 7% das empresas); 

 A utilização do método direto para o cálculo da 
Demonstração dos Fluxos de Caixa: 
o “Esconde” o investimento em Fundo de Maneio, por não 

ter em conta inventários nem obras em curso, que não 
são captados na lógica de recebimentos nem na lógica 
dos pagamentos; 

o Não permite perceber se os recebimentos de clientes 
e/ou pagamentos a fornecedores correspondem a 
evoluções normais do negócio ou a desvios, e quais as 
implicações negativas; 

 As pequenas empresas tendem a não ter claro qual é a bitola 
mensal e/ou anual de serviço da dívida (amortizações de 
capital, juros, comissões) que terão de pagar às várias 
Instituições de Crédito, como consequência dos 
financiamentos já contratados ou prestes a contratar. 
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“Uma empresa do sector da gestão de resíduos que se 
encontrava em situação de reestruturação financeira 
percebeu que não podia apostar no seu negócio histórico 
para voltar a crescer.  

 A combinação de uma Margem Variável baixa com um 
rácio de Fundo de Maneio sobre Vendas elevado fazia 
com que fosse necessário pedir dinheiro fresco à Banca, 
o que inviabilizaria a sua reestruturação financeira.” 

 
Impacto das más práticas: 
 

 Incapacidade de detetar situações de potencial 
incumprimento com a Banca de forma antecipada e a tempo 
de atuar; 

 Incapacidade de dosear o esforço de crescimento para 
minimizar as necessidades de financiamento; 

 Incapacidade de perceber que o cumprimento do serviço da 
dívida pode estar a ser efeito exclusivamente à custa de 
desinvestimento em fundo de maneio, o que traduz um 
efeito de “morte silenciosa” da empresa. 

 
Práticas a adotar: 
 

Mais do que se olhar para o volume de vendas, o lucro ou o dinheiro 
em caixa, a melhor forma de ver o desempenho financeiro de uma 
empresa é olhar para a variação de caixa de um período para 

o outro e analisar os seus componentes. 
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Em seguida, listam-se as 5 principais componentes de variação de 
caixa: 

 
 
(a) O Fluxo de Resultados reflete a criação de riqueza teórica da 
empresa. É teórica porque, por exemplo, os proveitos registados 
podem não ser recebidos e, assim, não se transformam em caixa. O 
cálculo requer apenas dois números provenientes da Demonstração de 
Resultados. 
 

 

Variação de 
Caixa

Caixa
no final
do ano

Caixa
no início 
do ano

Fluxo de 
Resulta-

dos
(a)

Variação 
de Fundo 
de Maneio

(b)

Investi-
mentos

(c)

Serviço da 
Dívida

(d)

Financia-
mento 

Externo
(e)

Fluxo de 
Resultados

(a)

EBITDA
Resultados antes 
de depreciações, 

gastos de 
financiamento e 

impostos 

Impostos 
sobre o 

Rendimento
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(b) A Variação de Fundo de Maneio mede a necessidade de empatar 
(mais ou menos) capital como consequência da variação do volume de 
negócios, das condições de pagamento/recebimento e a política de 
inventários, de um ano para o outro. O cálculo de Fundo de Maneio 
requer o Balanço do ano atual e do último ano — consulte secção sobre 
fundo de maneio para detalhes de cálculo. 

 
 
(c) Os investimentos dizem respeito a todos as compras de 
equipamentos, instalações e/ou sistemas de informação. 
 

 
 
 (d) O Serviço da Dívida integra todos os pagamentos feitos a 
instituições de crédito sejam referentes a amortizações de capital, 
juros e/ou comissões (desde que decorrentes dos financiamentos 
obtidos).  
 
 
 

Variação do 
Fundo de 
Maneio

(b)

Fundo de 
Maneio deste 

ano

Fundo de 
Maneio do 
último ano

Investi-
mentos

(c)

Equipa-
mentos

Instala-
ções

Sistemas
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(e) O Financiamento Externo diz respeito às entradas feitas pelos 
sócios (capital ou suprimentos) ou por instituições de crédito, na 
sequência de novos contratos de crédito. 
 

 
 
 
Questões-chave a reter: 
 

 A variação de caixa do último ano foi positiva ou negativa? 

 Como contribuiu cada uma das componentes da MOAF? 

 Qual é o peso da Variação de Fundo de Maneio? 

 Qual teria sido a variação de caixa sem Financiamento 
Externo? 

  

Serviço da 
Dívida

(d)

Amortiza-
ções de 
Capital

Juros Comissões

Financia-
mento 

Externo
(e)

Capital
Suprimen-

tos
Novo 

Crédito
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Custo Total do Financiamento 

“Não é a Banca que vai ser proactiva a contactar os 
clientes quando estes têm spreads elevados e a pagar 
comissões. Essa responsabilidade é das empresas.” — 
Especialista Financeiro 

 
Práticas a evitar: 
 

 Foco das empresas nos spreads em vez de avaliar o custo dos 
financiamentos obtidos incluindo os custos com comissões; 

 Ausência de visão integrada de descontos de pronto de 
pagamento obtidos e cedidos como parte integrante do 
custo financeiro total; 

 A perspetiva dos custos financeiros tende a ver vista produto 
a produto, em vez de ser vista na solução de conjunto da 
combinação de soluções. 

 

“Uma empresa de distribuição de material para a 
indústria pensava que tinha spreads de 4% a 6%, mas 
quando se fez as contas ao custo total de financiamento, 
verificou-se que a empresa estava a pagar um custo 
total de 9%, quando os spreads nos novos créditos são 
de ~2%.” 
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Impactos das más práticas: 
 

 Opção por produtos financeiros mais caros no cômputo geral, 
resultado de comissões e/ou spreads mais elevados; 

 Perda de descontos de pronto pagamento, por utilização 
insuficiente da capacidade de financiamento de fundo de maneio; 

 Sobrecustos e/ou lucros cessantes decorrentes de incobráveis com 
impacto significativo nas contas da empresa (que não foram 
protegidos por seguros) ou de incumprimentos no pagamento de 
impostos e/ou Segurança Social (por falta por falta de tesouraria); 

 
Práticas a adotar: 
 

O primeiro passo para poder melhorar os custos financeiros passa por 
ter uma visão dos custos totais de financiamento, que vá para 
além dos juros. 
 

Cálculo 
da 
Taxa 
“All in” 

 

 

 

 

 
 

Juros
Outros 

Encargos
Comissões

Dívida 
Média
no ano
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Em seguida, compare o seu custo total com o custo indicado para o 
seu setor de atividade através da visita ao site do Banco de Portugal 
— https://www.bportugal.pt/QS/qsweb/Dashboards. 
 

 
 
Questões-chave a reter: 
 

 Qual é o seu custo de financiamento efetivo em 
percentagem dos financiamentos obtidos? 

 Como compara o seu custo de financiamento com a média 
do setor de atividade? 

 Qual é o peso das comissões no seu custo de 
financiamento? 

 Qual é o seu custo de financiamento se incorporar os 
custos com descontos de pronto pagamento cedidos e 
obtidos, imparidades com incobráveis e outros custos 
(como multas da Autoridade Tributária e Segurança Social) 
decorrentes do atual nível de financiamento? 

https://www.bportugal.pt/QS/qsweb/Dashboards


 

 24  
 

Planeamento 

“O planeamento das empresas é pegar na 
demonstração de resultados do ano anterior e 
multiplicar por 2%.” — Consultor Financeiro 

Práticas a evitar: 

 Efetuar o exercício de cálculo “automático” sobre 
Demonstração do Resultados do ano anterior; 

 Ausência de planeamento de tesouraria que inclua 
necessidades de fundo de maneio, investimentos (novos e/ou 
de manutenção); 

 Inexistência de ligação do orçamento às variáveis físicas 
(quantidades) nem aos conceitos de custos variáveis e fixos. 

“Uma empresa do setor alimentar, que começou sentir 
algumas dificuldades de tesouraria, elaborou uma 
MOAF previsional como parte do seu planeamento 
financeiro.  
 
A análise revelou que, mesmo contando com as 
oportunidades de crescimento em carteira, a empresa 
dificilmente seria capaz de pagar a dívida do ano 
seguinte. 

Como resultado da análise, a empresa pôde atuar 
atempadamente junto da Banca para evitar o 
incumprimento e assim ganhar tempo para fazer crescer 
o negócio.” 
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Impacto das más práticas: 
 

 Cria situações de necessidades de tesouraria “urgentes”, 
mesmo nos casos em que o motivo para tal situação se prende 
com crescimento das vendas; 

 Pode conduzir a situações em que há incumprimento de 
serviço da dívida porque a empresa não explicita em mapas o 
valor dos pagamentos a bancos a efetuar próximos 
meses/anos. 

 
Práticas a adotar: 
 
O planeamento utiliza o conceito de MOAF introduzido anteriormente 
e visa planear as diferentes componentes da variação de caixa: Fluxo 
de Resultados, Variação de Fundo de Maneio, Investimentos, Serviço 
da Dívida e Financiamentos Externos. 

 
Mais importante que ter apenas um cenário central, é importante que 
se simulem vários cenários de crescimento/decrescimento estimado 
o impacto de alterações a variáveis críticas (análise de sensibilidade) e 
antecipar possíveis estrangulamentos financeiros de forma atempada. 
 
(a) Uma forma simples de se fazer uma estimativa rápida do Fluxo 

de Resultados é usar os conceitos de Margem Variável (em % do 
Volume de Negócios) e de Custos Fixos apresentados anteriormente.  

Fluxo de 
Resulta-

dos
(a)

Variação 
de Fundo 

de 
Maneio

(b)

Investi-
mentos

(c)

Serviço 
da Dívida

(d)

Financia-
mento 

Externo
(e)
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Basta multiplicar o Volume de Negócios em causa pela Margem 
Variável e deduzir os Custos Fixos. 
 

 
 
 
Tal como o Volume de Negócios utilizado reflete as perspetivas futuras 
do negócio, a Margem Variável e os Custos Fixos podem ser ajustados 
para refletir evoluções esperadas. Por exemplo, se considera que vai 
passar a ter melhores preços dos seus fornecedores, pode utilizar uma 
Margem Variável mais alta do que a que tem tido até agora. 
 
 
(b) Uma forma simples para fazer uma estimativa rápida da 

Variação do Fundo de Maneio é multiplicar a Variação do Volume 
Negócios (em Euros) pelo Rácio de Fundo de Maneio — conceito que 
foi introduzido anteriormente. 
 
 

 
 

Fluxo de 
Resultados

(a)

Volume de 
Negócios

Margem 
Variável %

Custos 
Fixos

Variação de 
Fundo de 
Maneio

(b)

Variação de 
Volume de 
Negócios 
em Euros

Rácio Fundo 
de Maneio
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Caso considere que vai conseguir alterar o Rácio de Fundo de Maneio 
por via de alteração de política de recebimentos/pagamentos ou 
inventários, pode ajustar o valor para efeitos de simulação. 
 
(c) Para além de considerar investimentos em novos tipos ativos, 
considere também a substituição de ativos existentes.  Este tipo de 
investimentos é normalmente esquecido nos exercícios de 
planeamento. 
 
Com efeito, pode ser útil analisar as compras de ativos fixos dos 
últimos anos para ver a distribuição de valores e verificar que 
equipamentos estão perto da vida útil ou se é mais económico trocar 
por um ativo fixo novo do que continuar a ter custos de 
manutenção/baixa performance. 
 
(d) O cálculo do Serviço da Dívida requer: 

 Somar os planos de pagamentos (amortizações de capital + 
juros + comissões) dos créditos de Médio-Longo Prazo (MLPs, 
Leasings); 

 Estimar os juros e comissões pagos nos créditos de curto-prazo 
(ex: Contas Correntes Caucionadas). 

 
Este cálculo pode ser efetuado apenas uma vez (desde que não haja 
alterações aos créditos) e pode ser reutilizado no planeamento de 
múltiplos anos. 
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Tabela 1 - Template de Perfil de Serviço da Dívida por Banco 

Bancos/Produtos Este Ano Ano + 1 Ano + 2 Ano +3 

CGD     

EuroBic     

Millenium BCP     

Montepio     

NovoBanco     

Santander     

...     

Total ∑ ∑ ∑ ∑ 

 
 
(e) Caso não esteja já previsto um novo financiamento, a componente 
de financiamento externo tende a ser a conta de acerto nos casos em 
que a Caixa Acumulada cai abaixo do limiar de segurança. 
 
Cenarização 
 
As diferentes combinações de pressupostos resultam em diferentes 
variações de caixa, resultado do diferente comportamento das suas 
várias componentes. 
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Tabela 2 - Template de comparação de cenários 

Pressupostos/Cenários Manutenção Crescimento Queda ... 

Volume de Negócios     

Variação do Volume 
de negócios em Euros 

    

Margem Variável %     

Custos Fixos     

Rácio de Fundo de 
Maneio sobre Vendas 

    

Resultados     

Fluxo de Resultados     

Variação de Fundo de 
Maneio 

    

Investimento     

Serviço da Dívida     

Financiamento 
Externo 

    

Variação de Caixa do 
Ano 

    

Cross-checks     

Caixa Acumulada     

Autonomia Financeira     

Dívida Líquida sobre 
EBITDA 
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Questões-chave a reter: 
 

 Que Serviço da Dívida está previsto para os próximos 3 anos? 

 O que acontece à capacidade da empresa para fazer face ao 
Serviço da Dívida se o negócio cair 20%? O fluxo de 
resultados cai tanto que não é possível cumprir? 

 O que acontece à capacidade da empresa para fazer face ao 
Serviço da Dívida se o negócio crescer 20%? As necessidades 
de fundo de maneio põem em perigo o cumprimento? 

 Quanto “mais caixa” geraria se conseguisse obter um 
crescimento de 5% ou mais 2 pontos de margem? Que 
necessidades de fundo de maneio precisaria de financiar o 
maior volume ou compras pagas a prazos mais curtos? 
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Controlo  

“As empresas não fazem controlo orçamental, pelo que 
depois não conseguem explicar a evolução dos seus 
próprios números.” — Private Equity 

Práticas a evitar: 
 

 O controlo que é realizado está apenas ao nível de se ter um 
lucro razoável, que não seja tão elevado que seja pesado do 
ponto de vista de IRC nem que seja tão baixo que assuste a 
Banca; 

 O controlo de margens é efetuado ao nível da empresa — não 
existe um controlo granular de margens (famílias de produtos, 
geografias, etc.); 

 Não são aplicados os conceitos de margem variável no 
controlo de margens; 

 O controlo é limitado à esfera da demonstração de resultados, 
não havendo controlo do fundo de maneio. 

“Uma empresa industrial estava a conseguir cumprir com 
o serviço da dívida, mas a Banca não percebia como esta 
conseguia.  
 
Depois de elaborar o MOAF, ficou evidente que a empresa 
estava a vender inventários valiosos para poder cumprir e 
que os fluxos de caixa gerados pela atividade normal da 
empresa estavam a definhar.” 
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Impacto das más práticas: 
 

 Impede que seja detetado que os fluxos de caixa estão a ser 
gerados por itens extraordinários (suprimentos, redução de 
inventários, alienação de activos fixos, novos financiamentos) 
em vez de serem gerados pela atividade normal da empresa; 

 Impede que os exercícios de planeamento sejam alimentados 
por informação com a granularidade correta, em vez de serem 
efetuados “em bolo”. 

 
 
Práticas a adotar: 
 
O controlo da atividade deve começar por analisar a evolução das 
principais componentes da MOAF, acrescidas da comparação de 
Volumes de Negócios, Margem e Custos Fixos, para dar contexto.  
 
O controlo pode ser efetuado por comparação contra o 
plano/orçamento. E também pode ser efetuada a comparação com o 
ano anterior. Os desvios deve ser calculados em Euros (∆) e em 
percentagem (∆%). 
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Tabela 3 - Template de controlo financeiro a alto-nível 

Itens Planeado/Ano 
Anterior 

Real ∆ ∆% 

Volume de Negócios     

Margem Variável %     

Custos Fixos     

Fluxo de Resultados     

Rácio de Fundo de 
Maneio 

    

Investimento     

Serviço da Dívida     

Financiamento 
Externo 

    

Variação de Caixa     

 
O controlo de Fluxo de Resultados pode ser mais detalhado a cada 
uma das rubricas de custos (variáveis e fixos) para despiste da origem 
exata dos desvios. Na prática, o controlo de Fluxo de Resultados tende 
a centrar-se no controlo até ao EBITDA (o Fluxo de Resultados é o 
EBITDA menos os impostos). 
 
Para controlo do EBITDA, é importante construir uma tabela 
semelhante à seguinte em que são controlados os desvios absolutos 
(em Euros e em %) e os desvios relativos (∆pp e ∆pp %).  
 
Os desvios relativos são úteis para perceber variações no peso relativo 
dos custos variáveis, uma vez que estes podem aumentar/reduzir o seu 
valor absoluto como consequência do aumento/redução de vendas, 
mas mantendo a proporção. 
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Tabela 4 - Template de controlo do EBITDA (com dados exemplo) 

 Plano % Vendas Real % Vendas ∆ ∆% ∆pp ∆pp% 

Vendas 200 000 100% 150 
000 

100% -50 000 -25% - - 

Custos 
Variáveis 

Custos da 
Mercadorias 

75 000 37,5% 60 000 40% - 15 000 -20% +2.5pp +7% 

Transportes 25 000 12,5% 18 750 12,5% - 6 250 0% 0pp 0% 

Margem Variável 100 000 50% 71 000 47,3% 29 000 -29% -2.7pp -5% 

Custos 
Fixos 

Rendas e 
Alugueres 

24 000 12% 30 000 20% +6 000 +25% +8pp 67% 

Pessoal  36 000 18% 36 000 24% 0 0% 0pp  0% 

EBITDA 40 000 20% 5 000 3% - 35 000 -88% -17pp -85% 

 
O desvio, por si só, é apenas o resultado de cálculo aritmético e não 
tem qualquer significado de negócio. Para ser verdadeiramente útil, é 
preciso que tal cálculo seja acompanhado de: 
 

 Justificação quanto às razões de negócio que conduziram ao 
desvio; 

 Caracterização quanto ao seu impacto temporal (pontual/ 
estrutural, recuperável/não recuperável). 

 

 
 

Desvio é
recuperável 

ainda no exercício 
em curso?

Desvio é
recuperável, 
mas só no
exercício
seguinte?

Desvio não é 
recuperável, mas

é pontual?
(impacta 

apenas um 
ano/semester/

trimestre)

Desvio é
potencialmente

estrutural, podendo
impactar todos

anos seguintes?
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Abaixo ilustram-se exemplos de justificações insuficientes e 
aceitáveis, bem como a caracterização ao nível do impacto temporal. 
 
Tabela 5 - Exemplo de justificações de desvios 

Justificação 
Insuficiente 

Justificação Aceitável Tipologia de 
desvio 

“O volume de 
negócios 
decresceu” 

“O mercado como um todo desceu e os 
proveitos desceram em proporção ao 
decréscimo do mercado” 

Possivelmente 
estrutural 

“A empresa descontinuou a 
comercialização de produtos menos 
rentáveis, reduzindo os proveitos 
associados a esses produtos” 

Possivelmente 
estrutural 

“Um dos grandes projetos previstos foi 
adiado para o trimestre seguinte” 

Recuperável no 
ano ou no exercício 
seguinte 

“Os proveitos 
aumentaram 
mais do que os 
custos variáveis” 

“O mix de produtos comercializado foi 
orientado aos produtos de maior 
margem bruta” 

Possivelmente 
estrutural 

“Verificou-se uma queda abruta dos 
preços das principais matérias primas 
utilizadas” 

Desvio 
potencialmente 
pontual 

“O custo unitário de produção reduziu-
se essencialmente devido aos projetos 
de melhoria de eficiência fabril” 

Possivelmente 
estrutural 

 
Uma análise mais detalhada de desvios pode ser aplicada ao Fundo de 
Maneio: 

 Indicando a comparação para cada uma das contas tanto em 
Euros como em Dias; 
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 Calculando os desvios absolutos (em Euros e em %) e também 
os desvios em Dias (em número de dias e %); 

 Calculando o rácio de Fundo de Maneio sobre Volume de 
Negócios (Vendas). 

 
Tabela 6 - Template de controlo de fundo de maneio (com exemplo) 

 Plano Real ∆ ∆% Plano 
Dias 

Real 
Dias 

∆ 
dias 

∆ 
dias 

% 

+ Clientes 25 274 26 538 1 264 5% 30 45 15 50% 

+ Inventários 3 853 2 877 -976 -25% 15 15 0 0% 

- Fornecedores 15 063 14 183 -880 -6% 30 35 5 17% 

= Fundo de 
Maneio 14 063 15 231 1 168 8% 22 35 13 61% 

Fundo de 
Maneio sobre 
Vendas 0,06x 0,09x 0,03 55%     

 
Questões-chave a reter: 
 

 Como está a ser cumprido o serviço da dívida? À custa de 
suprimentos, redução de inventários ou de alienação de 
activos? 

 Quais foram os principais desvios face ao plano / anterior ao 
nível das componentes da MOAF? 

 O que fez variar o Fluxo de Resultados (ou o EBITDA)? Foi o 
volume, a Margem Variável ou os Custos Fixos? 

 A que razões de negócio se devem os desvios? Os desvios são 
pontuais ou estruturais? 

 Ou os desvios devem-se a alterações significativas no Fundo 
de Maneio? 

 Houve desvios significativos ao nível dos investimentos? 
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Contabilidade e Dia-a-Dia 

“Sabemos que as contas das empresas não têm todos os 
custos lançados quando partilham um balancete.” — 
Banca Comercial 

 
Práticas a evitar: 
 

 É frequente que as pequenas empresas tenham contabilidade 
independente do sistema de gestão diário; 

 A informação (eletrónica) externa, cada vez mais divulgada e 
abundante (e-fatura, site das finanças, banco de portugal, 
home banking, etc.) não é aproveitada para lançamentos e 
comparações no sistema de informação interno; 

 A contabilidade é vista como uma mera função fiscal. 
 

“Uma empresa do setor de retalho de produtos de 
sinalética tem os custos todos pré-lançados através da 
utilização da informação de SAFT de fornecedores, 
permitindo ter sempre uma visão atualizada dos custos.  
 
Os documentos de suporte são validados posteriormente 
como parte do processo formal de contabilização.”  
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Impacto das más práticas: 
 

 Tempo dos recursos humanos afetos a área administrativa e 
financeira é gasto em tarefas repetitivas, não permitindo 
libertar tempo para planeamento e controlo; 

 Dificuldade em tirar conclusões de gestão a partir do registo de 
contabilidade dado o atraso com que são efetuadas as 
contabilizações e pela orientação ao “objetivo fiscal”; 

 Atraso na partilha de informação sobre o desempenho da 
empresa a terceiros (Banca e Investidores) e exponenciação da 
perceção de risco devido às falhas de contabilização / ausência 
de informação de gestão. 

 
O impacto conjunto destas realidades é que a informação de gestão 
resulta inadequada ou inexistente, o que tende a ser fatal para o futuro 
da empresa. Por outro lado, as mesmas tarefas repetem-se e tal resulta 
em custos acrescidos para as empresas, que num mundo cada vez mais 
competitivo, não se conseguem suportar. 
 
Práticas a adotar: 
 

• Abertura à utilização de aplicações especializadas que utilizam 
fontes de dados externas para acelerar a produtividade da 
contabilização de documentos; 

• Solicitar um relatório de gestão trimestral ao gabinete de 
contabilidade; 

• Considerar a utilização de serviços de gestão financeira 
complementares aos serviços de contabilidade. 
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Questões-chave a reter: 
 

 Quanto tempo da sua área administrativa e 
financeira é gasto em tarefas repetitivas e não-
relacionadas com planeamento e controlo da 
atividade? 

 Quanto tempo demora para ter uma visão fidedigna 
do ponto de vista contabilístico sobre o mês 
anterior? 

 O seu gabinete de contabilidade e/ou sua área 
administrativa e financeira proporcionam-lhe 
relatórios de gestão frequentes? 
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Seleção de Produtos Financeiros 
 

“Os empresários preferem as contas caucionadas e 
pensam que por terem tido aprovação uma vez, esta 
aprovação é para sempre. As contas caucionadas podem 
ser retiradas a qualquer momento, desde que haja 
queda no rating.” — Gestor Comercial da Banca 

 
Práticas a evitar: 
 

 Utilização por parte das empresas da conta corrente 
caucionada como solução para qualquer financiamento; 

 Pouco conhecimento de soluções alternativas de 
financiamento ao fundo de maneio como o Factoring e o 
Confirming; 

 Pouco conhecimento de soluções de financiamento de 
tesouraria e de investimentos com linhas protocoladas  
(ex: Capitalizar Mais). 

 

“Empresa do sector da gestão de resíduos viu retirados 
os apoios de curto-prazo assim que deu sinais de algum 
estrangulamento financeiro, o que veio a deteriorar a 
capacidade de gerar caixa e levou a empresa para 
situação de incumprimento para com a Banca.” 
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“Empresa financiou projeto de investimento com a conta 
corrente caucionada e ficou sem poder comprar 
matéria-prima. Foi ao Banco a correr pedir mais uma 
linha, mas a empresa já estava numa situação de grande 
risco financeiro para a banca poder ajudar.” 

 
Impacto das más práticas: 
 

 Custos mais elevados de financiamento por utilização de 
crédito sem finalidade e de produtos sem garantia implícita; 

 Maior fragilidade financeira por risco de retirada/redução de 
contas correntes caucionadas e outras soluções de curto-prazo. 

 
 
Práticas a adotar: 
 
1. Em primeiro lugar, deve avaliar as soluções de crédito com 
finalidade de curto-prazo nomeadamente: 
 

 
 
 
 

Antecipar 
recebimen-

tos de 
Clientes

Factoring
Com 

recurso

Factoring
Sem 

recurso

Crédito à 
Exportação
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2. Em segundo lugar, teste se alguma das linhas protocoladas 
disponíveis se adequa às necessidades da empresa. Consulte a página 
de internet disponível no endereço  
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home  
para fazer a sua simulação. 
 

 
 

Adiar 
pagamen-

tos a 
Fornecedo-

res

Confirming
Financia-
mentos 

Externos

Crédito 
Documen-

tário

https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home
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3. Por último, avalie o custo de contratar seguros de crédito para 
proteger boa parte da sua carteira de clientes: 
 

 Relembre quanto perdeu em incobráveis na sequência da 
crise de 2008; 

 Ou, como alternativa, avalie quanto seria o impacto de um 
incobrável de um grande cliente ou de boa parte dos clientes 
mais pequenos; 

 Peça uma cotação do seguro de crédito para a sua carteira de 
clientes através do seu Banco ou diretamente a uma 
seguradora; 

 Compare o custo deste potencial de incobráveis com a 
cotação dada pela seguradora; 

 Questione o seu banco qual é a redução no spread e/ou nas 
comissões que estão disponíveis para implementar caso a 
empresa reduza o risco de incobráveis na sequência da 
contração de seguros de crédito. 

 
 
Questões-chave a reter: 
 

 Conhece soluções alternativas à conta corrente para o 
financiamento do fundo de maneio? 

 Conhece a oferta de linhas protocoladas? 

 Protege a empresa de eventuais perdas futuras sob a forma 
de incobráveis? 
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Partilhas de Contas 
 

“As empresas apresentam apenas as contas sem 
qualquer comentário da gestão que permita perceber a 
evolução do negócio e, na dúvida, o Departamento de 
Risco reduz e/ou corta plafonds dados.” — Banca 
Comercial 

 
Práticas a evitar: 

 Inexistência de comentários de gestão que permitam entender 
os resultados anuais e os balancetes partilhados; 

 Partilhar balancetes com informação incompleta/incorreta: 
ausência da conta de Custo das Mercadorias Vendidas (conta 
61), ausência de detalhe das contas Clientes, ausência de 
detalhe das contas de Outros Credores / Devedores, e número 
significativo de documentos por contabilizar; 

 Ausência de indicação antecipada (formal ou informal) se a 
empresa vai realizar investimentos ou vai precisar de 
financiamento do fundo de maneio nos próximos 
meses/próximo ano; 

 Partilhar contas anuais e/ou balancetes com atraso 
significativo (3 a 6 meses) ao período a que se reportam. 
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“Empresa do sector da distribuição de equipamentos 
partilhou as contas anuais sem comentários de gestão 
ao mesmo, depois de ter mudado de contabilista e de 
este ter aplicado novos critérios de contabilização.  
 
Como consequência, foram reduzidos/retirados plafonds 
de financiamentos de curto-prazo à importação. Esta 
redução do acesso a financiamento impediu a empresa 
de comprar a fornecedores em que conseguia obter 
preços muito vantajosos, tendo um impacto na margem 
bruta de quase 10%.  

O impacto na margem bruta fez com que a empresa 
passasse a estar em situação de incapacidade crónica de 
cumprimento do serviço da dívida e passou para a área 
de recuperação do Banco.” 

 
Impacto das más práticas: 
 

 Corte/redução de plafonds nos créditos de curto-prazo 
existentes (por via de redução do rating), reduzindo os 
proveitos por impedir o nível de compras “normais” e 
regulares; 

 Aumento do preço ou impossibilidade de aceder a um novo 
crédito, de curto e/ou de longo prazo. 
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Práticas a adotar: 
 
Antes de fechar as contas do ano fiscal ou de partilhar balancetes com 
a Banca, é importante verificar se algumas das rúbricas críticas 
refletem corretamente a realidade da empresa. 
 

 
 
Depois deste passo de validação, deve ser verificado se alguns dos 
indicadores relevantes de negócio se alteram significativamente. Em 
seguida, listam-se os principais indicadores a monitorar. 
 

 

• Validar valores registados na Central de Responsabilidade do 
Banco de Portugal.

Financia-
mentos 
Obtidos

• Validação por via dos ficheiros SAFT enviados à Autoridade 
Tributária.Vendas

• Validação por documentos de entrada (facturas, guias) e de 
saída (guías);

• Contagem física, tanto quanto operacionalmente possível.
Inventários

Autonomia 
Financeira

Dívida Líquida 
sobre EBITDA

Fundo de 
Maneio sobre 

VN

Evolução do 
Volume de 
Negócios

Evolução da 
Margem
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Evoluções significativas de qualquer um destes indicadores deve ser 
acompanhada de uma nota explicativa que permita à Banca perceber 
as razões de negócio subjacentes. 
 
No caso em que as evoluções foram alvo de iniciativas por parte da 
empresa, tais iniciativas devem ser descritas e mencionado o impacto 
esperado. 
 
Tabela 7 - Interpretações possíveis de evoluções negativas dos principais indicadores 

Indicador Interpretação 

Autonomia 
Financeira 

Qualquer decréscimo representa menos capacidade 
da empresa para suster impactos negativos. 

Dívida Líquida 
sobre EBITDA 

Conforme este indicador se torne maior que 3, a 
Banca assume que a capacidade de reembolso da 
dívida será cada mais limitada. 

Fundo de Maneio 
Sobre Vendas 

O aumento deste indicador pode sinalizar risco de 
incobráveis, empolamento de inventário e/ou 
desconfiança de fornecedores. 

Evolução do 
Volume de 
Negócios 

A queda de volume de negócios tende a ser 
interpretada como sinal de perda de 
competitividade da empresa. 

Evolução da 
Margem 

A compressão de margens pode ser um indicador de 
que a empresa está a sofrer concorrência e/ou não 
está a comprar ao melhor preço. 
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Questões-chave a reter: 
 

 Valida que as principais rúbricas contabilísticas refletem a 
realidade da empresa (ou pelo menos aproximadamente)? 

 Verifica se algum dos principais indicadores tiveram alguma 
evolução negativa/positiva? 

 Junta comentários de gestão que expliquem a evolução, 
distinguindo evoluções naturais de evoluções não-saudáveis? 

 Comunica à Banca, ainda que seja informalmente, as 
perspetivas que tem para o próximo ano/semestre 
relativamente a investimentos/fundo de maneio? 
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Realização de Projetos de Investimento 

“Há empresas que nem sequer verificam se o projeto de 
investimento se paga a si próprio.” — Banca Comercial 

“O sócio-gerente andou a negociar uma máquina 6 
meses e agora diz que precisa de um financiamento para 
amanhã.” — Banca Comercial 

Práticas a evitar: 

 Apresentar projetos de investimento apenas verbalmente sem 
qualquer fundamentação do racional subjacente por escrito; 

 Apresentar projetos em que a empresa “dá o salto maior que 
a perna” e em que esta não sobrevive num cenário em que o 
projeto corra mal;  

 Projeções orientadas à Demonstração de Resultados sem 
perspetiva das necessidades de fundo de maneio, nem da 
perspetiva integrada dos fluxos de caixa de forma a garantir 
que o projeto consegue reembolsar o financiamento; 

 Elaborar planos de negócios em que não são apresentadas 
evidências credíveis para os pressupostos apresentados nas 
projeções realizadas com folhas de cálculo; 

 Ausência de análise de sensibilidade dos projetos aos 
pressupostos mais críticos, como nível de proveitos, custos e 
tempos de execução dos projetos; 

 Apresentar apenas um cenário central ou, quando são 
apresentados vários cenários, o cenário central é muito 
próximo do optimista; 

 Apresentar pedidos de financiamento junto da Banca em 
“cima da hora”. 
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“Uma empresa da Indústria alimentar efetuou 
investimento em nova capacidade sem acautelar a 
tesouraria necessária para o crescimento.  
 
Ainda tentou gerir a situação com apoios de curto-prazo 
em diferentes bancos, até que o rating se degradou e 
começou a ficar estrangulada financeiramente.” 

 
Impacto das más práticas: 

 Oportunidades perdidas por parte das empresas por não 
conseguirem persuadir a Banca e/ou Investidores dos méritos 
dos seus projetos ou precisarem de múltiplas iterações e 
interações para o fazer; 

 Custos mais elevados dos projetos por se gerar uma maior 
perceção de risco junto da banca pela falta de fundamentação 
ou devido à urgência da operação, que não permite 
encontrar/adotar a melhor solução de financiamento nem 
negociar com vários Bancos; 

 Aumento da fragilidade financeira da empresa (leia-se 
probabilidade de falência) na sequência de:  

o Investimentos significativos face à estrutura financeira 
de partida; 

o Prazos de reembolso muito mais curtos (aprovados 
pela Banca) do que o proposto pela empresa devido 
ao nível de otimismo assumido como cenário central. 
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Práticas a adotar: 
Antes de ponderar a procura de financiamento para um projeto de 
investimento, deve efetuar uma Análise de Exposição.  
 

Esta análise permite perceber se a empresa consegue sobreviver caso 
o investimento corra mal, seja porque houve um choque externo que 
afetou a procura ou as margens, ou porque o investimento efetivo foi 
maior que o previsto ou demorou mais tempo a executar — com 
impacto no crescimento das vendas. 
Uma forma rápida de fazer uma análise de exposição é comparar o 
EBITDA atual com o novo Serviço da Dívida para os próximos anos para 
verificar se existirá algum estrangulamento à tesouraria. 
Adicionalmente, e para ter em conta quaisquer choques económicos, 
é crítico também comparar um EBITDA deprimido (por exemplo em 
25%) com Novo Serviço da Dívida: 
 

 
 

Tabela 8 - Template para síntese da Análise de Exposição 

 Ano 
actual 

Ano + 1 Ano + 2 ... 

EBITDA atual     

Novo Serviço da Dívida     

Folga     

     

EBITDA deprimido     

Novo Serviço da Dívida     

Folga     

EBITDA 
Actual

Novo
Serviço da 

Dívida

EBITDA 
Deprimido

Novo
Serviço da 

Dívida
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Para além da análise acima, importa perceber como se alteram os 
rácios de Autonomia Financeira e Dívida Líquida sobre EBITDA com o 
Novo Serviço da Dívida em cima do EBITDA actual ou do EBITDA 
deprimido.  
 
Tabela 9 — Indicadores complementares a controlar na Análise de Exposição 

Indicador Interpretação 

Autonomia 
Financeira 

Se o indicador se reduzir a menos de 20%, é sinal 
que a empresa pode ficar numa situação em que 
não tem capacidade para suster o impacto de um 
choque financeiro 

Dívida Líquida 
sobre EBITDA 

Se o indicador passar a ser 5x ou mais, é um sinal de 
que há risco da empresa não ser capaz de 
reembolsar a dívida caso se verifique um cenário 
mais pessimista 

 
Em suma, caso a análise de exposição revele que a empresa pode não 
ter capacidade para suportar um cenário pessimista, devem ser 
considerados as seguintes alternativas: 

 Procurar formas de reduzir o risco, por exemplo, através da 
obtenção de contratos de fornecimentos ou estabelecimento 
de penalidades para fornecedores que incumpram; 

 Avaliar cenários em que seja possível subdividir o investimento 
em partes para reduzir o Serviço de Dívida implícito; 

 Considerar o Capital de Risco como alternativa/complemento 
ao Crédito Bancário por forma a partilhar o risco (e o retorno) 
e poder endereçar a oportunidade subjacente sem colocar em 
causa o futuro da empresa. 
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O plano de negócios deve ser realizado com a mesma lógica que se 
utiliza para elaborar os cenários relativos ao planeamento da empresa. 
Ou seja, tem de ter em conta as diferentes componentes da variação 
de caixa — mais detalhes na secção Planeamento. 
 

 
 
Todos os pressupostos utilizados devem ser ancorados em evidências 
que possam ser demonstradas documentalmente à Banca e/ou 
Investidores, por exemplo: 
 

 Volumes / Preços: carteira de encomendas, cartas de intenção 
de compra; 

 Margens: análise histórica de margens de produtos 
comparáveis; 

 Custo Fixos: análise dos custos fixos incrementais (gastos de 
gerais de fábrica, custos com equipas comerciais, etc.); 

 Valor de investimento e tempo de implementação: casos que 
o fornecedor pode indicar como referência. 

 
Para verificar quão robusto um investimento é, importa perceber 
como resiste a variações dos seus principais pressupostos — o que é 
denominado de análise de sensibilidade.  
 
 
 

Fluxo 
de 

Resulta-
dos

Variação 
de Fundo 
de Maneio

Investi-
mentos

Serviço da 
Dívida

Financia-
mento 

Externo
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Os pressupostos mais críticos tendem a ser: volumes, preços, margens, 
valor do investimento e o respetivo tempo de implementação. 

 
Por último, deve confirmar se a riqueza gerada pelo investimento é, 
pelo menos, suficiente para reembolsar o financiamento.  
 
Para tal, elabore uma tabela semelhante à seguinte, em que calcula a 
evolução dos Financiamentos Obtidos, do rácio Dívida Líquida sobre 
EBITDA e da Autonomia Financeira ao longo do período subjacente ao 
plano. 
 
Depois verifique que os Financiamentos Obtidos se reduzem de tal 
forma que voltaram ao valor inicial (que nova dívida é amortizada), que 
a Dívida Líquida sobre EBITDA é inferior a 3x e que Autonomia 
Financeira é superior a 25%. 
 
Tabela 10 — Template para verificação de indicadores complementares do projeto de 
investimento 

 Ano 
atual 

Ano + 1 Ano + 2 ... 

Financiamentos Obtidos     

Dívida Líquida sobre 
EBITDA 

    

Autonomia Financeira     

 

Volumes Preços Margens
Valor do 
Investi-
mento

Tempo 
de imple-
mentação
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Questões-chave a reter: 
 

 Se o projeto de investimento falhar totalmente, a empresa 
sobrevive na mesma ou vai à falência? 

 O que aconteceria se o seu mercado caísse 25% quando está 
a realizar o investimento? E se o investimento exceder o 
orçamento inicial ou atrasar em 20%? 

 Quais são os pressupostos mais críticos do projeto de 
investimento? Porquê? 

 Que evidências tem para concluir que os valores que estão a 
ser utilizados para os pressupostos poderiam ser 
considerados como sendo sólidos? 

 De que forma pode ser mitigada a incerteza nos principais 
pressupostos? 
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