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materialização da ideia de negócio
temas a abordar:

①investimento e fontes de financiamento;①investimento e fontes de financiamento;

② t t d t②estrutura de custos;

③estrutura de proveitos

④estrutura base de um plano de negócios.



investimentoinvestimento



investimentoinvestimento

investimento é o custo em que se incorre com a 
aquisição de todos os bens necessários ao exercícioaquisição de todos os bens necessários ao exercício 

da atividade que nos propomos.



investimentoinvestimento

① Investimento em bens tangíveis;

① Investimento em bens intangíveis;



investimento
bens tangíveis

① maquinaria e equipamentos “básicos”;① maquinaria e equipamentos básicos ;

② equipamentos administrativos;② equipamentos administrativos;

③ equipamentos de transporte;

④ obras de manutenção e reestruturação;

⑤ aquisição de imóveis.

⑥ ....



investimento
bens intangíveis

① projetos;① projetos;

② software;

③ propriedade industrial;

④ ......



investimento
exemplos de planos de investimento



investimento
exemplos de planos de investimento



investimento
exemplos de planos de investimento



investimento

não é considerado investimento:não é considerado investimento:

①custos com pessoal;

②aquisição de existências, matérias-primas, etc.;

③ t i i á i ( d t b lh③custos operacionais vários (rendas, trabalhos 

especializados, promoção, etc.);

④juros.

Em suma, toda e qualquer despesa que se revista de um carácter regular. 



financiamentofinanciamento



financiamento

conjunto de recursos financeiros disponíveis para aconjunto de recursos financeiros disponíveis para a 
materialização de um investimento.



financiamentofinanciamento
origem e prazo

quanto à origem:

capitais próprios

capitais alheioscapitais alheios

quanto ao prazo:

de médio e longo Prazo

de curto prazo



financiamentofinanciamento
capitais próprios

① capital social

② empréstimos de sócios

③ outros instrumentos de capital próprio (prestações 

suplementares)suplementares)

④ resultados líquidos

⑤ reservas



financiamentofinanciamento
capitais alheios

① Instrumentos financeiros Diversos (empréstimo 

bancário, leasing, renting, factoring, desconto 

bancário, contas caucionadas, ....)

② crédito de fornecedores② crédito de fornecedores



fi i tfinanciamento
médio e longo prazo

①empréstimo bancário de mlp①empréstimo bancário de mlp

②leasing

③capital de risco

④emissão de títulos de participação

⑤⑤.....



financiamentofinanciamento
curto prazo

① empréstimos de curto prazo① empréstimos de curto prazo 

② empréstimos em conta corrente

③ descoberto bancário 

④ crédito por assinatura (o aval bancário, a fiança e a 

garantia bancária) 

⑤ desconto de letras e livranças e o adiantamento de⑤ desconto de letras e livranças e o adiantamento de 

clientes 

⑥ factoring e confirming⑥ factoring e confirming

⑦ ......



financiamento
exemplo de plano de financiamento



financiamento
exemplo de plano de financiamento



financiamento
QREN

quadro de referência estratégico nacional (qren) 

assume como grande desígnio estratégico a 
qualificação dos portugueses e das portuguesas, 

valorizando o conhecimento a ciência a tecnologia evalorizando o conhecimento, a ciência, a tecnologia e 
a inovação, bem como a promoção de níveis elevados 

e sustentados de desenvolvimento económico e 
sociocultural e de qualificação territorial, num quadro 

de valorização da igualdade de oportunidades e, bem 
assim do aumento da eficiência e qualidade dasassim, do aumento da eficiência e qualidade das 

instituições públicas.



financiamento
QREN
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financiamento
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financiamento
QREN
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financiamento
QREN
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financiamento
QREN

SI Qualificação/Internacionalização de PME

apoiar projetos de investimento promovidos por 
empresas, a título individual ou em cooperação, bem 

como por entidades públicas, associações empresariais 
ou entidades do sistema científico e tecnológico (sct)ou entidades do sistema científico e tecnológico (sct) 
direcionados para a intervenção nas pme, tendo em 

vista a inovação, modernização e internacionalização, 
t é d tili ã d f t di â i datravés da utilização de factores dinâmicos da 

competitividade.



financiamento
QREN

SI Inovação

estimular o investimento de inovação (incluindo o 
investimento estruturante): produção de novos bens einvestimento estruturante): produção de novos bens e 

serviços no país ou “up-grading” significativo da 
produção atual através da transferência e aplicação de 

h i t d i õ i i i bconhecimento ou de inovações organizacionais, bem 
como a expansão de capacidades de produção em 
sectores de conteúdo tecnológico ou com procuras 

áinternacionais dinâmicas. será privilegiado o apoio a 
projetos de investimento com forte intensidade inovadora 
e de natureza estruturante (com efeito de demonstração ( ç

e arrastamento no tecido económico).



financiamento
QREN

SI I&DT

investir na investigação e desenvolvimento, com vista a obter 
novos produtos, serviços ou processos, economicamente 

viáveis que permitam responder aos desafios que se colocamviáveis, que permitam responder aos desafios que se colocam 
nos próximos anos, é a prioridade deste sistema de incentivos, 

direcionado para a aposta em projetos de investigação e 
desenvolvimento tecnológico (i&dt) e de demonstraçãodesenvolvimento tecnológico (i&dt) e de demonstração 

tecnológica, individuais ou em co-promoção, liderados por 
empresas ou, no caso de projetos de i&dt coletiva, promovidos 

i õ i i t d i tpor associações empresariais, representando os interesses e 
necessidades de um conjunto significativo de empresas. 

 intervém igualmente, ao nível da capacitação e reforço de 
competências internas de i&dt e da valorização de resultados 

de i&dt junto das empresas.



estrutura de custosestrutura de custos



estrutura de custos
questões essenciais Iquestões essenciais I

como funcionará o meu negócio?

① focado nos custos?

② f d l i ?② focado no valor que proporciona?



estrutura de custos
questões essenciais IIquestões essenciais II

assim, definido que está o modelo do meu negócio:

① quais os custos inerentes ao negócio?① quais os custos inerentes ao negócio?

② quanto custam os recursos chave?

③ quanto custam as atividades chave?



estrutura de custos
os custos de operaçãoos custos de operação



estrutura de custos
os custos com pessoalos custos com pessoal



estrutura de custos
aquisição de matérias-primas mercadoriasaquisição de matérias-primas, mercadorias



estrutura de custos
jurosjuros



estrutura de proveitosestrutura de proveitos



estrutura de proveitos 
questões essenciais Iquestões essenciais I

① quanto estão a pagar os consumidores do meu 

produto?

② quanto estão dispostos a pagar?

③ como estão a pagar?③ como estão a pagar?

④ como gostariam de pagar?④ como gostariam de pagar?



estrutura de proveitos
questões essenciais IIquestões essenciais II

Como contribuem as várias formas de 
d d d t ( )venda do meu produto(s) para o 

fluxo de rendimento?



estrutura de proveitos
vendasvendas



estrutura de proveitos
vendasvendas



plano de negóciosplano de negócios



plano de negócio
o momento de materializar

é necessário fazer este exercício por duas 
ordens de razões:

①porque é necessário/conveniente ter um①porque é necessário/conveniente ter um 
documento orientador da nossa atividade;
②porque poderemos ter de atrair para o p q p p
nosso negócio parceiros que nos ajudem na 
nossa atividade.



plano de negócio
estrutura

① á i ti①sumário executivo;

②concepção do negócio;

③características do mercado;③características do mercado;

① segmentação do mercado;

② análise dos consumidores;② análise dos consumidores;

④concorrência;

⑤marketing – mix;⑤marketing mix;

⑥plano de operações;

⑦recursos humanos;⑦recursos humanos;

⑧investimento;

⑨análise financeira.⑨


