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Introdução 
 

O presente trabalho foi elaborado no âmbito do Projeto de Mestrado em Gestão e 
Avaliação Imobiliária do Instituto de Economia e Gestão (ISEG), da Universidade 
Técnica de Lisboa (UTL). 
O seu objetivo principal é responder à pergunta: É viável a criação de uma empresa de 
promoção e construção de moradias de luxo, a operar no Algarve? Fá-lo-emos 
apresentando um trabalho com um formato semelhante a um plano de negócios típico, 
cumprindo ao mesmo tempo os requisitos exigidos pelo Trabalho de Projeto de 
Mestrado.  
O objetivo secundário é desenvolver o embrião de uma ferramenta informática em 
Excel, que consiga modelar um negócio de pequena/média dimensão, na área da 
Promoção/Construção, interligando as duas vertentes. 
Não definimos o Objeto do Trabalho – Moradia de Luxo. É intencional. Em nosso 
entender, este, como qualquer outro objeto de luxo, foge a uma definição precisa, pois 
sofre influências de julgamento, muitas vezes não racionais e, por isso, inapropriadas 
para a formação de juízos de valor objetivos. Contudo, duas caraterísticas podem ser-
lhe atribuídas e, de um modo geral, indissociáveis: valor acima da média e localização 
de eleição. 
A parte instrumental do trabalho é o Livro em Excel e a sua parte central é a Análise 
Financeira.  
No 1º Capítulo, fazemos o enquadramento teórico do trabalho, apresentando os 
principais conceitos de análise financeira que utilizámos. 
No 2º Capítulo, abordamos o Mercado, enquadrando-o historicamente. Apresentamos 
também, os resultados dos estudos publicados anualmente, entre 2007 e 2010, por 
uma parceria entre a PRIME Yield e a IRG, e de outro, elaborado por nós. Ambos 
pretendem refletir as tendências do mercado. 
No 3º Capítulo, introduzimos a ideia do negócio que tencionamos desenvolver, no que 
tem a ver com a missão da empresa a constituir, a forma como atuaremos, parcerias 
que procuramos e o desafio que enfrentamos.  
No 4º Capítulo, enquadramos a licença para operar em termos de recursos humanos 
mínimos e o modo de atuação geral.  
No Capítulo 5, assumimos compromissos de comportamento relativamente às 
relações com entidades licenciadoras e ao processo de licenciamento.  
A Estruturação da Empresa é apresentada no Capítulo 6, onde explicamos o seu 
funcionamento e a inter-ligação em termos de recursos humanos.  
No Capítulo 7, focamo-nos na estratégia de marketing e comercial, tendo em conta o 
produto, mercado alvo, marketing e comercialização, concorrência, estratégia e 
análise Swot.  
No Capítulo 8, explicamos sumariamente como está organizado o Livro Excel e, de 
seguida, desenvolvemos a metodologia e introduzimos o planeamento financeiro.  
A análise económico-financeira é efetuada no capítulo 9, onde apresentamos três 
cenários de análise, a análise conclusiva dos resultados e também os fatores críticos 
de sucesso da empresa. 
É habitual um Plano de Negócios incorporar um Sumário Executivo. Também o 
fazemos, mas não o apresentamos na sua forma típica, constituindo um capítulo 
autónomo do plano, mas de uma maneira original no Quadro 19 em Apêndice. 
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Não abordámos o tipo de sociedade comercial que assumirá a empresa a constituir, 
pois isso dependerá também da forma de associação e parcerias a desenvolver no 
futuro. 
Não elaborámos uma folha específica com o planeamento da constituição da empresa 
e desenvolvimento da sua atividade, porque entendemos que esses fatores são 
perfeitamente percetíveis e evidentes ao longo do trabalho sendo que a sua 
apresentação seria redundante. 
Admitimos atingir determinado volume de negócios sem nos termos baseado em 
qualquer estudo de mercado que perspetivasse um nível de vendas compatível. 
Contudo, diz-nos a experiência no terreno, que o número de moradias que 
pretendemos comercializar anualmente poderá ser efetivamente concretizado. 
 

1. Enquadramento Teórico 
 

O presente trabalho foi redigido sem efetuarmos citações. É intencional. Pensamos 
com isso ter reforçado a sua natureza de Plano de Negócios. Na sua parte mais 
técnica, emergem temas do âmbito da avaliação de projetos e empresas, e análise 
financeira. Devido à sua natureza eminentemente prática, necessitámos de nos apoiar 
em fontes que conciliassem, com rigor, os fundamentos teóricos daquelas disciplinas 
com exemplos e aplicações de cariz prático. Dentro da literatura disponível nestas 
áreas, as obras de referência que melhor poderiam cumprir este papel, e que 
seguimos de perto, são Análise Financeira – Técnicas Fundamentais (2007) e 
Avaliação de Empresas e Negócios (2002), referidas na Bibliografia e estruturantes de 
todo o capítulo. 
 
 

1.1. Avaliação 
 
A avaliação de empresas pode fazer-se sob diversas óticas: avaliação patrimonial, 
avaliação comparativa com o mercado, avaliação pelo rendimento atualizado, 
avaliação pela teoria das opções reais e avaliação regulamentar. Dada a natureza do 
trabalho, seguimos a avaliação pelo rendimento atualizado, sendo os rendimentos 
atualizados considerados os fluxos de caixa. Os modelos que seguem esta ótica, por 
um lado, determinam numa perspetiva de futuro, a estratégia da empresa e o seu 
valor, com base na opinião e perceção dos avaliadores e empresários. Por outro lado, 
consideram efetivamente o desembolso necessário para os investimentos em ativo 
fixo e para necessidades de fundo de maneio, à semelhança do que se faz na 
avaliação de projetos de investimento. São modelos que assumem que uma empresa 
vale pela expetativa que tem de gerar fluxos de caixa no futuro, atualizados ao custo 
do capital ajustado ao risco desses fluxos. 
Dentro dos modelos de avaliação pelos fluxos de caixa atualizados, existem duas 
perspetivas a considerar: a perspetiva dos capitais próprios e a perspetiva da entidade 
ou dos capitais totais investidos.  
A avaliação da empresa como entidade pode ainda ser efetuada segundo dois 
métodos: o método do custo médio, e o método do valor atual líquido atualizado 
(VALA), que separa as decisões de investimento e financiamento.  
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Seguimos o método do custo médio. As variáveis utilizadas, são: 
 
 
• Os fluxos de caixa operacionais (FCO): 
 

��� = ���� ∙ �1 − ��+ 	�	 + � − 	∆	��� − � 
 

Em que: 

       EBIT             Resultados operacionais esperados; 

       t                    Taxa esperada de imposto sobre lucros; 

       �                   Amortizações do exercício; 

       �                   Provisões do exercício; 

       ∆	���           Acréscimo das necessidades de fundo de maneio; 

       �                    Investimento em ativos fixos. 

 

• O custo médio do capital (Km): 

�� = �� ∙
��
��

+ �� ∙ �1 − ��∙
��
��

 

Em que: 

      ��                   Custo  médio de capital; 

 ��                   Custo do capital próprio; 

      ��                  Capital próprio; 

      ��                   Capital total investido; 

      �                     Taxa de imposto sobre lucros; 

 ��                  Capital Alheio. 

 

A taxa de atualização corresponde à taxa do custo do capital médio e os fluxos de 
caixa operacionais (FCO) e não operacionais (FCNO), apurados de forma 
independente do financiamento, são atualizados a esta taxa. Note-se que os fluxos de 
caixa não operacionais correspondem aos ativos não afetos à exploração, como por 
exemplo, as propriedades de investimento e aplicações de tesouraria. O custo médio 
do capital reflete a poupança fiscal que se obtém pela utilização do capital alheio dada 
a estrutura financeira considerada. 
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O modelo é normalmente utilizado em duas fases: a primeira em que os fluxos de 
caixa operacionais são estimados de modo explícito e discreto (anual), e a segunda, 
em que se pressupõe uma taxa de crescimento constante para os fluxos de caixa 
operacionais. 
Na prática, o modelo adquire a seguinte formulação matemática, admitindo que a 
empresa é avaliada em continuidade, considerando-se um período T a partir do qual 
se considera uma evolução em cruzeiro: 
 

��� = �
����

(1 + �� )�

�

���

	+ �
���0�

(1 + 	�� )�

�

���

	+ 	 �
����

(1 + �� )�

�

���

 

 
Em que: 

���               Valor total da empresa; 

����             Valor residual da empresa em continuidade 

O valor residual da empresa em continuidade determina-se na prática recorrendo ao 
modelo da perpetuidade com taxas de crescimento constante: 

���� =
������

(	�� − 	��	)
 

Em que: 

��                 Taxa de crescimento dos fluxos de caixa operacionais. 

O valor do capital próprio (����) obtém-se agora pela diferença entre o valor total da 
empresa (	���) e o valor da dívida (���): 

���� = ��� − 	��� 

 

1.2. Equilíbrio Financeiro e Indicadores 
 

A importância atribuída à verificação do equilíbrio financeiro da empresa resulta da 
evidência de que só uma estrutura financeira equilibrada lhe permite funcionar de 
modo estável. 
O equilíbrio financeiro pode ser encarado sob uma perspetiva patrimonial, que deriva 
tradicionalmente do olhar dos credores relativamente à capacidade da empresa de 
cumprir os seus compromissos ou como uma necessidade de manter o equilíbrio 
funcional entre recursos e aplicações - perspetiva funcional. 
Numa abordagem tradicional, efetuada através do balanço contabilístico, a empresa 
está equilibrada financeiramente a curto prazo se: 
 

Fundo de Maneio = Ativo Corrente – Passivo Corrente > 0 
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Que é o mesmo que: 

Ativo	corrente
Passivo	Corrente

> 1 

Em súmula, a condição de equilíbrio resume-se à existência de um fundo de maneio 
positivo, ou seja, um rácio de liquidez geral superior a um. Esta condição garante que 
a empresa será capaz de, em qualquer momento, cumprir com os seus compromissos 
de tesouraria, mantendo um determinado valor em caixa.  
Contudo, a perspetiva tradicional é estática, não tendo em consideração as alterações 
rápidas do ativo e do passivo correntes, nem o princípio da continuidade da empresa. 
O fundo de maneio assim definido não representa as necessidades de financiamento 
do ciclo de exploração. Surge, então, a necessidade de uma abordagem do equilíbrio 
financeiro, através de uma metodologia que o relacione com as decisões ligadas ao 
ciclo financeiro da empresa – a análise funcional. 
Na origem da análise funcional do equilíbrio financeiro encontra-se a resultante 
financeira das decisões estratégicas, operacionais e financeiras tomadas na empresa 
em consequência dos ciclos financeiros (ciclo de investimento, ciclo de exploração ou 
operacional e ciclo das operações financeiras). Na sua base está o balanço funcional, 
documento que relaciona em determinada data os recursos e as aplicações 
correspondentes aos ciclos financeiros da empresa. O balanço funcional deriva de 
correções ao balanço contabilístico e agrupa, numa estrutura própria, as seguintes 
classes: ativo fixo, necessidades cíclicas e tesouraria ativa, do lado das aplicações; 
fundos próprios e recursos alheios estáveis, recursos cíclicos e tesouraria passiva, do 
lado das origens.  
Tentamos seguidamente, de forma muito sintética, definir cada uma das classes do 
balanço funcional. O ativo fixo, corresponde aos ativos com permanência prevista na 
empresa superior a um ano. As necessidades cíclicas agrupam as contas que 
traduzem necessidades de financiamento. A tesouraria ativa inclui os ativos líquidos e 
quase líquidos. Os fundos próprios e o capital alheio estável, composto por todas as 
dívidas de médio e longo prazo, constituem os capitais permanentes. Os recursos 
cíclicos agrupam as contas que geram de forma automática recursos financeiros. A 
tesouraria passiva resulta das decisões de financiamento a curto prazo. 
As três componentes do balanço funcional fundamentais para análise do equilíbrio 
financeiro são: o fundo de maneio funcional (FMF), resultado da diferença entre 
capitais permanentes, e o ativo fixo; as necessidades em fundo de maneio (NFM), 
resultado da diferença entre necessidades cíclicas e recursos cíclicos e a tesouraria 
líquida (TRL) que se obtém da diferença entre o FMF e as NFM. 
O FMF positivo representa a parte de capitais permanentes que financia o ciclo de 
exploração. Se negativo, significa que parte dos ativos fixos estão a ser financiados 
por capitais não estáveis. 
As NFM, quando positivas, representam as necessidades de financiamento do ciclo de 
exploração, quando negativas, representam excedentes do ciclo de exploração. 
A TRL positiva é a condição que determina o equilíbrio financeiro. Se TRL = FMF-
NFM≥0, o FMF é suficiente para financiar as NFM. 
 
A análise financeira socorre-se de uma série de indicadores, muitas vezes sob a forma 
de rácios, com a finalidade de dissecar a situação económico-financeira de uma 
empresa. A técnica dos rácios, a mais utilizada em análise financeira, constrói 
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relações entre contas e agrupamentos de contas das demonstrações financeiras, 
principalmente do Balanço e da Demonstração de Resultados, que poderão ser 
consideradas, tendo em vista os objetivos da análise. É de referir que, para a 
construção de bons indicadores, se torna importante na empresa a existência de uma 
contabilidade analítica adequada ao tipo de negócio. 
No nosso trabalho, demos relevância à construção de indicadores, agrupando-os em 
folhas de cálculo próprias, consoante a finalidade da análise perseguida. Na folha 
ESTR, efetuamos a análise da estrutura de resultados, no que tem a ver com a 
adequação dos gastos fixos e variáveis no funcionamento da empresa e também no 
peso do resultado operacional e financeiro relativamente ao resultado antes de 
impostos. 
Na folha DE, agrupamos indicadores de análise do desempenho económico. Na folha 
RF, reunimos uma série de rácios financeiros com grande utilização na análise de 
crédito e que identificam o passivo que a empresa contraiu. Na folha RL, agrupamos 
rácios para a análise da liquidez, que apontam para a capacidade de reembolso da 
dívida no curto prazo. Nas folhas RCI e RCP, estudamos a rendibilidade dos capitais 
investidos e dos capitais próprios, tendo em vista, respetivamente, o desempenho dos 
capitais totais investidos no negócio e a comparação entre a rendibilidade alcançada e 
a rendibilidade expetável pelo investidor. Nas folhas RS e RT, abordamos o risco de 
negócio, o risco financeiro e o risco total.  
 

2.  O Mercado 
 

2.1  Enquadramento Histórico  
 
O mercado de moradias de luxo no Algarve apresenta a sua maior expressão em 
Vilamoura e no chamado Triângulo Dourado, região que compreende a Quinta do 
Lago, Vale do Lobo e Almancil.  
 

Figura 1. Localização de Vilamoura e do Triângulo dourado. 
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O seu desenvolvimento iniciou-se, de um modo geral, na década de sessenta do 
século passado, tendo tido como dinamizadores figuras de grande visão empresarial, 
a saber: Cupertino de Miranda em Vilamoura, Sir Richard Costain e Sander Van 
Gelder em Vale do Lobo e André Jordan na Quinta do Lago. 
Assumida a consciência da grande oportunidade que surgia e adquirida a percepção 
da dimensão do desafio, foram criadas equipas multidisciplinares de apoio à promoção  
de grande competência e credibilidade.  
Foram desenvolvidos Planos de Ordenamento do Território, que incluíam zonas 
turísticas únicas no país, resorts originais para a época, que aliavam a qualidade e o 
sentido de exclusividade à tentativa de continuidade urbanística e preservação do 
espaço edificado. 
Oferecendo-se principalmente o clima e as belezas naturais, à altura quase intocáveis, 
nascia agora uma nova forma de promoção em Portugal. Associava-se o sol e a praia 
ao ténis e, principalmente, ao golfe num pacote onde a residência familiar de férias 
assumia um papel nuclear. 

 

2.2. Consolidação e Momento Atual 

 
À medida que se consolidavam os núcleos originais em Vilamoura, Vale do Lobo e 
Quinta do Lago, consolidava-se também a missão turística do Algarve no contexto do 
país e internacionalmente. Todos os segmentos turísticos se desenvolviam, criando, 
impulsionando e fazendo florescer uma economia essencialmente ligada aos serviços 
e que tinha quase como único driver a indústria do turismo e lazer.  
A valorização dos terrenos envolventes, assim como as próprias revendas e os 
alugueres nos empreendimentos pioneiros, fizeram surgir oportunidades de negócio 
que transcenderam os grandes promotores, surgindo uma oferta de terrenos e 
moradias movida também por pequenos e médios promotores, mediadores e 
construtores. 
É no quadro atrás referido que chegamos aos primeiros anos do novo milénio. A oferta 
da moradia incluída em resorts, ou em urbanizações, faz, agora, parte de um mercado 
maduro. Produtos incluídos em exteriores bem infra-estruturados, com espaços 
envolventes extremamente bem pensados e harmoniosos, com serviços de apoio que 
inovam e evoluem, replicam-se. É o caso de, entre outros, Monte Rei no Sotavento 
Algarvio e Vale da Pinta e Quinta do Gramacho no Barlavento.  
Suportado por uma procura impulsionada por um clima económico global de 
crescimento e por uma oferta apelativa, o negócio floresce.  
 
Segundo a comunicação de Diogo Gaspar Ferreira na Conferência Turismo 
Residencial, que ocorreu em Troia em 8 de Julho de 2011, Portugal era, até 2007, o 
país da Europa com o maior número de projetos para novos resorts. O crescimento 
deste segmento imobiliário adivinhava-se garantido, favorecido por um financiamento 
bancário fácil e a baixo custo. 
Com o advento da crise global, a partir do 2º semestre de 2008, assiste-se a uma 
quebra do ritmo de vendas, a que não é estranho, principalmente, por um lado, a 
retração do cliente Inglês, devido à dificuldade que sente no financiamento e à forte 
desvalorização da libra face ao euro e, por outro lado, o desinteresse dos investidores 
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internacionais face à grande incerteza e ao pessimismo que se apoderou do negócio 
imobiliário em geral. 
Ainda segundo a mesma comunicação, este panorama só se alterará de forma 
evidente com a recuperação económica dos países tradicionalmente compradores da 
nossa segunda habitação de qualidade, sobretudo a Inglaterra. Um fator gera 
unanimidade entre os players estudiosos do mercado: crê-se que a retoma não trará, 
nos anos mais próximos, níveis de vendas anteriores à crise.  
Em nossa opinião, esse poderá até ser um aspeto benéfico acentuando uma seleção 
natural do mercado ao nível dos promotores em prejuízo dos menos preparados. 
Não conhecemos, até meados da primeira década deste século, nenhum estudo 
público sobre o estádio e desenvolvimento deste segmento de mercado, até que, em 
2007, dois players conscientes da importância que este segmento assume, fazem 
surgir, o primeiro estudo empírico, público, que o quantifica ao nível da avaliação das 
transações. É sobre esse estudo que nos deteremos a seguir. 
 
 
 

2.3.  Estudo da PRIME Yield e IRG 
 

A PRIME Yield é uma conhecida empresa de consultoria na área imobiliária; a IRG 
International Realty Group, que recentemente se extinguiu, era uma consultora 
imobiliária, especialista na mediação de turismo residencial de luxo. Em parceria, 
produziram, entre os anos de 2007 e 2010, um relatório anual sobre o mercado 
nacional do turismo residencial de luxo. 
A informação do relatório refere-se a Resorts Turísticos e Turismo de Condomínio e 
baseia-se, segundo os autores, na: 
 
- Recolha de campo no mercado residencial de luxo; 

- Informação de vendas fornecida pela IRG; 

- Informação recolhida pelas avaliações efectuadas pela PRIME Yield e também pelo 
portal “ casa.sapo.pt “. 

Ainda segundo a descrição da metodologia inserida nos relatórios: 

- Os valores médios apresentados são baseados na recolha de amostras de lotes para 
construção, villas, apartamentos e townhouses de empreendimentos imobiliários que 
se inserem em dois segmentos: 1. Resorts Turísticos e 2. Condomínios Turísticos; que 
foram comercializados pela IRG e sujeitos a uma análise de mercado pela PRIME 
Yield. Foi também efectuado trabalho de campo, através de pesquisa no terreno. 
No Quadro 1, a seguir, condensámos todos os dados fornecidos pelos estudos 
publicados em 2007, 2008, 2009 e 2010, para as regiões de Vilamoura e Triângulo 
Dourado; para moradias isoladas e lotes de terreno situados em Resorts e 
Condomínios. O estudo de 2011, referente aos dados de 2010, ainda não foi publicado 
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Quadro 1. Resumo Condensado dos Estudos da PRYME Yield e IRG. 
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2.4.  O Nosso Estudo 
 

Com uma curiosidade óbvia por este segmento de mercado, iniciámos, em Outubro de 
2009, um estudo, cujo objetivo é o acompanhamento, através da internet, do 
comportamento do mercado das moradias e dos lotes de terreno de luxo. 
Pretendemos assinalar, sobretudo, as tendências ao nível da oferta. 
Selecionámos 4 mediadoras Imobiliárias de reconhecido crédito, que designamos por 
A, B, C e D. Os critérios de seleção das mediadoras foram, essencialmente, a área 
geográfica que melhor cobriam, clareza na apresentação, credibilidade e facilidade de 
recolha dos dados que possibilitavam.  
Com periodicidade bi-anual, entre 28/10/2009 e 29/3/2011, visitámos os seus sítios da 
internet e registámos todas as moradias e todos os lotes oferecidos com preços 
respetivamente iguais ou superiores a 900.000 e 300.000 euros. Poderá acontecer 
que o dia do registo não corresponda ao da visualização (por exemplo uma 
visualização efetuada em 25 de Março de 2010 poderá ter sido registada com a data 
de 28 de Março de 2010). Isto sucede porque seria impossível visualizar e fazer os 
registos dos 4 sítios num único dia. 
Duas vezes por ano, respetivamente em 28/10/2009, 28/3/2010, 29/10/2011 e 
29/3/2011, registámos todos os produtos oferecidos nos sítios.       
As novas entradas são consideradas como nova oferta. As saídas são consideradas 
vendas. Tanto a data de uma nova entrada como a de uma saída é registada com a 
data geral da visualização (data igual para todas e próxima do final do mês de 
visualização). 
A produção destas estatísticas é interessante para análise da evolução deste 
segmento de mercado, mas a dependência da internet apresenta alguns 
inconvenientes: 
- Os produtos poderiam ser visualizados e ter já sido comercializados, pelo fato de o 
sítio não estar atualizado; 
- Enquanto se visualiza hoje e se regista passados alguns dias, o produto pode ter 
saído do mercado; 
- O fato de o produto deixar de ser visualizado não significa que tenha sido 
comercializado. Pode eventualmente ter sido transferido para outra mediadora; 
- Os preços disponíveis para análise são os de oferta (asking prices). 
Durante o estudo, deixámos de registar a informação de duas das mediadoras porque 
os dados que apresentavam, a determinada altura, passaram a ser pouco coerentes. 
Apresentamos no Quadro 2, em Apêndice, a sistematização dos dados recolhidos 
para lotes e moradias situados na Quinta do Lago, Vale do Lobo e Vilamoura. A 
valorização apresentada em cada observação é sempre relativa à 1ª observação, 
28/10/2009.  
Relativamente às moradias, e focando-nos na visualização de 29/3/2011 da amostra 
global, verifica-se um aumento da oferta do número de unidades em 15% na Quinta do 
Lago, 78% em Vale do Lobo e 23% em Vilamoura. Em termos de valorização, o valor 
médio, por m2 oferecido, aumentou 14% na Quinta do Lago e 9% em Vale do Lobo 
tendo em Vilamoura diminuído cerca de 7%. O aumento da quantidade oferecida, 
acompanhada por um aumento de preço, não nos parece muito racional, mas pode 
acontecer por ter havido uma desvalorização acentuada antes de 28/10/2009 ou pode 
corresponder a um sentimento generalizado de querer manter-se o preço de venda 
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expetável após negociação, aumentando o asking price. Só a comparação com outros 
estudos poderá elucidar-nos. A comparação com o estudo da PRIME Yield sobre 
dados de 2010 poderá trazer alguma luz. 
Relativamente aos lotes, não apresentamos resultados para a Quinta do Lago porque 
as 2 mediadoras não apresentaram durante este período qualquer oferta. Em Vale do 
Lobo, o número de lotes oferecido reduziu-se em 2/3 e o valor médio por m2 
desvalorizou-se em 14%. Em Vilamoura, o número de Lotes oferecido aumentou 58%, 
tendo o valor médio por m2 desvalorizado em cerca de 11%. 

 

3.  A Ideia 
 

3.1. Missão 
 

Criar uma empresa que tenha por missão a promoção-construção de moradias de luxo 
em localizações privilegiadas do Algarve é a nossa ideia. 
Propomo-nos construir cerca de 3 moradias por ano, preferencialmente nas zonas 
mais valorizadas do Algarve: Vilamoura e Triângulo Dourado. Para isso, a nossa 
intenção é criar uma empresa de raiz, com a sede social e o estaleiro o mais próximo 
possível da produção. 
 
 
 

3.2. Forma de Atuação 
 
Detetada cada oportunidade, atuaremos no desenvolvimento de cada produto de 
forma empenhada e participativa, nos seguintes níveis: 
 
• Estudo de viabilidade; 
• Aquisição do lote para construção; 
• Acompanhamento muito próximo da elaboração do projeto de arquitetura e das 
restantes especialidades (desenvolvidos por projetistas de reconhecido valor, que 
contrataremos); 
• Processo de licenciamento; 
• Construção; 
• Acompanhamento do processo de comercialização;  
• Apoio Após-venda. 
 
Tentaremos ao máximo não nos dispersar, nem gerar ineficácia com tarefas para as 
quais não estamos vocacionados. Nesse sentido, subcontrataremos determinadas 
funções, como o apoio contabilístico, jurídico e marketing e comercial. 
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3.3. Associação 
 
 
Ao longo deste estudo, demonstraremos a viabilidade da ideia. Porém, não possuímos 
capital para investir na sua concretização. Procuraremos, por isso, cativar investidores 
que, numa forma de associação a estudar, dotem a empresa dos meios financeiros 
necessários ao desenvolvimento do projeto. Prevê-se a necessidade de financiamento 
sob a forma de Capital Social no valor de 5.000.000€. 
Não será de desprezar a tentativa de cativar empresas, portuguesas ou não, que 
estando já operacionalmente estabelecidas em mercados emergentes, possam aí 
captar clientes, aproveitando o interesse desses mercados pelo produto ou criando-
lhes essa apetência. 
O típico investidor imobiliário, justificadamente confuso e cauteloso devido aos 
desenvolvimentos económico-financeiros mundiais dos últimos anos, procurará por 
certo investir de uma forma cuidadosa, meticulosamente preparada e assertiva. É este 
tipo de investidor que procuramos, pois far-nos-á aguçar as nossas competências. 
Queremos ser rigorosos com parceiros igualmente rigorosos.  
 

 

3.4. Desafio 
 
 
Poder-se-á perguntar o porquê de uma ideia, que não sendo original, se materializará 
num mercado maduro, diversificado, onde não será fácil inovar. É difícil!? Certamente 
sê-lo-á, e, por isso mesmo, maior o desafio. Vingar na dificuldade, no convívio de uma 
concorrência forte, faz-se à custa de muito profissionalismo. É o que pretendemos 
oferecer ao mercado. O mercado pronunciar-se-á sobre a viabilidade da nossa ideia. 

 

4.  Licença para Operar 
 

 
O InCI, I.P.,Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., é a entidade que em Portugal 
regula e fiscaliza o exercício da atividade da construção. A Licença para Operar, 
denominada ALVARÁ, ser-nos-á concedida por este instituto, decorridos vinte dias 
úteis após a apresentação do processo administrativo. 
 
As caraterísticas do ALVARÁ a que nos habilitaremos são: 
 
- Empreiteiro Geral; 
- Classe 4; 
- 1ª Categoria: Edifícios e Património Construído; 
- Nas Subcategorias: 1ª-Estrutura e elementos de betão e 4ª-Alvenarias, rebocos e 
assentamento de cantarias. 
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Este ALVARÁ permite-nos atuar como Empreiteiro Geral, o que significa que 
assumiremos um papel fundamentalmente de coordenação dos trabalhos de 
construção civil, que subcontrataremos quase na totalidade. 
A Classe 4, permite-nos executar obras até ao valor limite atual de 1.328.000 €, o que 
se adequa ao nosso tipo de construções. Este valor não inclui IVA e refere-se 
exclusivamente aos trabalhos de construção civil de cada construção, não 
incorporando outros custos como o valor do terreno. 
 
 

5. Licenciamento Urbanístico 
 

 
O Processo de Licenciamento de cada construção é regulamentado pelo Decreto–Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, republicado pelo Decreto–Lei n.º 26/2010 de 30 de 
Março. 
O licenciamento constitui um processo tradicionalmente difícil e moroso o que, quanto 
a nós, é um dos principais fatores críticos do sucesso do investimento imobiliário. Não 
nos vamos repetir, neste espaço, na análise já por todos inúmeras vezes debatida, 
sobre as falhas do sistema. Preferimos explicar, de forma muito sintética, como vamos 
atuar; como nos iremos disciplinar no futuro, para conseguir ultrapassar esta fase 
crítica com sucesso, mitigando em parte o Risco do Negócio. Dar-lhe-emos na prática 
grande relevância, tendo presentes algumas regras que deverão ser cumpridas: 
 
1 – Promover a construção só em lotes com o Processo de Loteamento – Urbanização 
concluído. O tipo de procedimento de Controlo Prévio a desenvolver a partir daí é a 
“Comunicação Prévia”, que constituí a forma de procedimento mais simples. É de 
esperar a sua aceitação pelo presidente da respetiva Câmara Municipal, 20 dias úteis 
após o início dos procedimentos administrativos. 
 
2 – É comum na maioria das construções tipo analisadas, em resort, condomínio ou 
urbanização cuidada, existir para cada lote, ou um projeto de arquitetura definido e 
aprovado ou um projeto base acompanhado por um regulamento de construção do 
empreendimento que terá que ser respeitado na elaboração do projeto de arquitetura 
que instruirá o processo de licenciamento. 
O primeiro caso é de aproveitar só se percecionarmos que o projeto trará valor 
acrescentado ao investimento. O segundo é de aproveitar, sem se cair na tentação de 
se sugerir alterações, que, contra o previamente estabelecido, poderão pôr em risco a 
celeridade do processo de licenciamento. 
 
3 - Excluir a “Amizade à Portuguesa” com as entidades licenciadoras; relacionamento 
excessivamente amigável, facilitador e aparentemente simplista nos procedimentos. 
As relações com as Entidades Licenciadoras devem basear-se no cumprimento estrito 
da legislação e no profissionalismo. Tudo o que não se baseie no acima descrito mina 
o processo, pode criar discricionariedades e desobrigar o licenciador. Ao cumprirmos a 
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lei, poderemos sem complexos de nenhuma ordem, e se for o caso, agir judicialmente 
perante sinais de incumprimento.  
 

6.  Estruturação da Empresa 
 

 
Subcontrataremos tudo o que acharmos que não somos capazes de fazer melhor que 
terceiros. Tentaremos melhorar a eficiência naquilo que já fizermos bem. A principal 
caraterística dos trabalhadores da empresa será a flexibilidade. Impulsionar a equipa 
de trabalho de modo a colaborar ao ponto de se transcender e entusiasmar-se com o 
sucesso, constituirá uma preocupação fundamental da gestão. 
Tencionamos subcontratar funções como marketing e comercialização, elaboração 
dos projetos de arquitetura e especialidades, apoio contabilístico, jurídico, o 
aconselhamento financeiro e também outros trabalhos ligados à produção como a 
topografia e a realização de medições. 
As decisões estratégicas serão tomadas por quem representar o Capital Social, 
assunto que não abordaremos neste trabalho.  
A Equipa será bastante reduzida. Um Diretor Geral assumirá a gestão corrente da 
empresa. Apresentará formação superior em dois ramos essenciais: Engenharia e 
Gestão. Será o responsável pelos estudos que conduzirão a novos negócios, relações 
com entidades institucionais como as financiadoras e licenciadoras, empresas de 
mediação, projetistas, aquisição de terrenos e interligará todas as áreas funcionais da 
empresa entre si e com o exterior. 
Um Diretor de Produção, Engenheiro Civil, que até 2016, conduzirá a sua equipa de 
maneira a executar as obras de construção civil, sendo também responsável pelas 
tarefas de aprovisionamento de materiais e contratação de subempreiteiros.  
Um Preparador será um elemento chave na preparação das obras e no 
estabelecimento de pontes entre o Diretor de Produção e Equipa de Obra. 
 

 
Figura 2. Organograma Funcional. 
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A Equipa de Produção base será formada por pessoal do quadro, em número de: 1 
encarregado, 4 Pedreiros e 2 Serventes. Em alturas em que as necessidades de 
produção o justifiquem, subcontrataremos pessoal. 
Prevemos, a partir de 2016, a contratação de um Diretor de Aprovisionamentos. Esta 
medida justifica-se pelo aumento do volume de compras e subempreitadas com a 
decisão de investir nas Moradias Tipo D. Note-se que, em 2018, o Volume de 
Negócios quase que triplicará, atingindo um valor próximo dos 15.000.000 €. 
Um Técnico Administrativo apoiará o Diretor geral e terá a seu cargo todas as tarefas 
que tenham a ver com a gestão da frota automóvel e os meios eventuais de transporte 
de apoio à Produção, para além do apoio na gestão dos recursos físicos da empresa e 
Tesouraria. 
Outro Técnico Administrativo apoiará diretamente o Diretor de Produção no 
aprovisionamento de materiais e contratação de subempreiteiros e todas as tarefas 
administrativas relacionadas com as obras.  
 

 

7.  Estratégia de Marketing e Comercial 
 

7.1. O Produto  
 
O nosso produto tipo será uma moradia cuja tipologia variará entre V3 e V5, localizada 
em qualquer das zonas mais valorizadas do Algarve, preferencialmente no Triângulo 
Dourado e Vilamoura, ou numa localização próxima das referidas, em resort, 
condomínio, ou condomínio em resort. Não poremos de parte outras localizações, 
desde que nos pareçam boas oportunidades. 
O Produto terá na localização o seu principal atributo, com comodidades gerais e 
acabamentos considerados adequados relativamente à zona onde se insere:  
 
- Lote com área exterior ampla e ajardinada convidando ao lazer e onde prevalecerá 
uma piscina de recreio com dimensões generosas; 
 
- Interior que, dentro dos condicionalismos e das restrições colocadas ao projeto de 
arquitetura, tentará em cada caso tirar partido da luminosidade, estando provido de 
comodidades como: ar-condicionado, lareira(s), piso radiante, zona de arrumos com 
área ampla, entre outras.  
 
Procuraremos, caso a caso, melhorar através da diferenciação. Esta frase poderá soar 
como um cliché, mas uma arquitetura atenta perseguirá permanentemente esse 
objetivo. 
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7.2. Mercado Alvo   
 

 
• Investidores nacionais e internacionais; 
 
• Empresas internacionais líderes nos seus setores de negócio; 
 
• Reformados de classe alta dos países do Norte da Europa; 
 
• Profissionais de gabarito do meio artístico e desportivo; 
 
• Classe alta de países emergentes; 
 
• Quem se queira distinguir pelo usufruto do luxo e da exclusividade. 
 
 
 
 

7.3. Marketing e Comercialização 
 

 
A forma como atingimos o Mercado Alvo é um dos nossos principais desafios. Cada 
produto tem o seu modo próprio de se apresentar, dar a conhecer e comercializar. 
Quanto maior a singularidade do produto, maior terá que ser a adequação da 
abordagem. O Marketing e a Comercialização ficarão a cargo de empresas 
especializadas. 
Para cada moradia, como meio de divulgação, será produzido um pequeno filme, bem 
como uma brochura individualizada. O nosso papel direto, nesta fase, será unicamente 
o de assegurar a qualidade da sua produção. 
Para que o nosso mercado seja o mais abrangente possível, contrataremos empresas 
de mediação que atuarão sem exclusividade, ao nível local, nacional e internacional. 
 

 

7.4. Concorrência 
 
Os nossos concorrentes são todas as entidades tais como, investidores, construtores, 
promotores-construtores e resorts, que apresentem moradias novas no mercado, nos 
mesmos locais ou noutros da mesma região, desde que de eleição. 
O produto que apresentam é exposto, de um modo geral, por empresas de mediação, 
quer nos seus escritórios, quer nos sítios criados na internet para esse efeito. O 
acompanhamento do produto oferecido pelos concorrentes será assim efetuado 
essencialmente através da visita aos sítios das mediadoras e observação local. Novas 
tendências e preços serão no essencial o nosso principal foco. 
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7.5. Estratégia 
 
 
Não pensamos que somos os melhores (até porque ainda não o provámos) e que isso 
por si só nos traz mercado. O mercado conquista-se criando boas relações, 
transmitindo confiança, oferecendo garantias. Porém, teremos que competir. A 
competição pela qualidade parece-nos um caminho óbvio. Já a competição pelo preço 
não nos parece a melhor forma, quando usada como estratégia única. Quem compra 
um artigo de luxo, de uma maneira geral, não o compra porque o preço é baixo, mas 
sim porque o produto o satisfaz. Por isso, as nossas estratégias serão o investimento 
no profissionalismo e a tentativa de adivinhar tendências, antecipando-nos na 
satisfação das necessidades do cliente. 
 
 

7.6. Análise SWOT 
 

 
PONTOS FORTES: 
 
• Objetivos bem definidos, fundados em margens adequadas; 
 
• Estratégia realista fundamentada num plano bem detalhado; 
 
• Start-up : inexistência de vícios; 
 
• Experiência do promotor do projeto. 
 
PONTOS FRACOS: 
 
• Start-up : Inexistência de portfólio; 
 
• Dificuldade em fomentar parcerias: constituir capital social; 
 
• Risco envolvido. 
 
OPORTUNIDADES: 
 
• Crise Global: enquanto a concorrência passa por dificuldades, desgasta-se, gere o 
negócio na tentativa de minimizar danos, nós estudámo-lo, amadurecemos ideias e 
partiremos para ele com a segurança de quem se preparou convenientemente; 
 
• Cavalgar a onda do élan que terá de ser criado pelos principais parceiros do negócio 
(Estado incluído), enaltecendo as virtudes do turismo de 2ª habitação de luxo, através 
da promoção da imagem de Portugal no exterior; 
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• Dinamização e facilitação de negócios, por parte da tutela, reconhecendo a sua 
importância como atividade geradora de divisas. 
 
Nós, à nossa escala, aproveitar-nos-emos da dinâmica criada em favor dos nossos 
concorrentes. Aguardaremos. 
 
 
AMEAÇAS: 
 
• Situação  económico-financeira do país; 
 
• Degradação da imagem do país internacionalmente; 
 
• Retração do mercado; 
 
• Mercado maduro e diversificado; 
 
• Elevado número de concorrentes diretos. 
 
 
 

8 .  Modelo Financeiro 
 
 

8.1. Folha de Cálculo 
 
Desenvolvemos um Livro de cálculo em Excel a que chamámos VICTÓRIA 5, 
disponibilizado em CD, como anexo ao trabalho, o que permite testar e modelar 
financeiramente qualquer plano de negócios ligado à área da Construção – Promoção.  
O modelo tem a capacidade de permitir anualmente a análise da construção e venda 
de até quatro construções de quatro tipos diferentes.  
O Livro de Cálculo em Excel, funciona ligado aos orçamentos das construções tipo 
que o empresário admite executar e comercializar. Deste modo, qualquer alteração, 
num dos acabamentos de uma qualquer construção, repercute-se de forma automática 
e imediata nos resultados e nas expetativas de rendibilidade do projecto. Este livro de 
cálculo aparece com três nomes distintos, um por cada cenário estudado e inserido 
numa pasta, a que chamámos PROJETO MORADIAS, que contém os seguintes 
ficheiros: 
- CDsA, CDsB, CDsC, CDsD: detalhe dos custos diretos estimados, respetivamente 
para as Construções Tipo A, B, C e D; 
- ESTA, ESTB, ESTC, ESTD: detalhe dos custos de estaleiro estimados 
respetivamente para as Construções Tipo A, B, C e D; 
- VICTÓRIA5 - Base - Cenário Mais Provável, VICTÓRIA5 - Cenário Otimista, 
VICTÓRIA5 – Cenário Pessimista: conteúdo atrás explicado; 
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Figura 3. Esquema Auxiliar – Compreensão do Livro de Cálculo. 

 
 
 O Livro em Excel é constituído por 35 folhas internas, cujos inputs são absorvidos das 
8 folhas atrás referidas (CDs e EST). 
 
Ao abrir o ficheiro, na parte inferior do écran, visualizamos as etiquetas das folhas 
referidas, cujos nomes estão representados em várias cores. Convidamos agora o 
utilizador, a abri-las uma a uma, da esquerda para a direita e por ordem. A primeira 
das folhas, de nome INST, contém a informação essencial para utilização do livro de 
cálculo. A password é a palavra VICTORIA. 
 
 

8.2. Metodologia 
 
Testaremos financeiramente a ideia de negócio já apresentada, procurando simular 
uma situação o mais próximo possível do real. Para a concretizar, procedemos do 
seguinte modo: 
 
◊ Escolhemos quatro moradias tipo, a que chamámos A, B, C e D, com localização 
prime, conforme a descrição: 

 
A – Monte Rei em Vila Nova de Cacela; 
B – Jardins Victória em Vilamoura; 
C – Pinhal Velho em Vilamoura; 
D – Atlântico (Norte) na Quinta do Lago. 
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Possuímos plantas simplificadas não cotadas de arquitetura de cada moradia. O tipo 
de projeto utilizado pelos promotores no processo de vendas. Como havia que chegar 
ao custo de construção de cada moradia, trabalhámos no sentido de conseguir, para 
as diversas especialidades, uma lista de trabalhos que nos permitisse efetuar 
consultas e, consequentemente, obter preços de mercado. Com essa valorização, e a 
experiência no ramo da construção, elaborámos para cada moradia tipo uma 
estimativa do custo de cada construção, valor que tem por base, também, o 
desempenho da nossa empresa, modelada, por sua vez, o mais possível, de acordo 
com o produto e o projeto a desenvolver. 
Chamámos-lhes estimativas e gostaríamos de realçar que os valores a que chegámos 
terão que ser considerados como estimativas, porque não trabalhámos sobre projetos 
de execução, mas com um projeto de arquitetura simplificado.  

 
◊ A informação que obtivemos relativamente à parte dimensional de cada moradia, no 
que respeita às áreas dos lotes e áreas brutas de construção, podemos considerá-la 
correta. As áreas brutas dependentes foram estimadas por nós, conscientes de que 
não andarão muito longe da realidade. 

 
◊ A tipologia de cada moradia é: A – V4 ; B – V4 ; C – V3 e D – V4. Trabalhámos 
quase unicamente com a tipologia V4 por ser a mais comum neste segmento de 
mercado. 
 
◊ Os Presumíveis Valores de Transação (PVT) dos lotes de terreno, já urbanizados, 
foram obtidos do seguinte modo: 
 
LOTE PARA MORADIA TIPO A : 1.200.000 €, tem como proveniência os valores da 
oferta atual ( lista de vendas de Junho de 2011 ); 
LOTES PARA MORADIAS TIPO B e C: Respetivamente 1.200.000 € e 495.000 € 
Foram retirados diretamente da oferta colocada na internet por empresas mediadoras. 
Recolhemos esta informação entre Abril e Maio de 2011; 
LOTE PARA MORADIA TIPO D: Pela sua exclusividade, este lote poderá atingir 
valores de transação difíceis de estimar. Foi-nos aconselhado um valor dentro do 
intervalo [3 milhões;3,5 milhões], adotámos o limite superior, agindo do lado da 
segurança. 

 
◊ Os PVT das moradias tipo foram obtidos do seguinte modo: 
 
MORADIA TIPO A: Apurámos um valor por m2 igual ao valor da oferta atual de uma 
construção semelhante, localizada no mesmo empreendimento, e afetámo-lo pelo fator 
0,95, obtendo o valor de 3.325.000 €. 
MORADIAS TIPO B e C: Respetivamente, 3.000.000 € e 1.500.000 €, foram retirados 
diretamente da oferta colocada na internet por empresas mediadoras. Recolhemos 
esta informação entre Abril e Maio de 2011; 
MORADIA TIPO D: devido à exclusividade que a sua localização lhe confere, 
admitimos como fiável o valor transmitido por um conhecido mediador imobiliário local. 
Dentro do intervalo de valores que nos foi aconselhado considerar, [7 milhões;9 
milhões], adotámos o limite inferior, agindo do lado da segurança. 
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◊ Após o trabalho de base atrás referido, efetuámos o planeamento financeiro que 
passamos a descrever. 
 
  

8.3. Planeamento Financeiro 
 
 
No nosso estudo, o volume de negócios é projetado indiretamente a partir do número 
de vendas e do tipo de moradias que consideramos comercializar em cada ano. As 
rubricas dos gastos são, na sua maioria, geradas diretamente a partir dos orçamentos 
de construção civil de cada moradia tipo, mediante as percentagens de progresso 
determinadas para cada fase da promoção em cada ano. É um processo, quanto a 
nós, adequado ao tipo de negócio em causa, com um ciclo de exploração longo, com 
produtos singulares e cujo processo de produção obedece, por vezes, a 
abrandamentos, alterações e até interregnos, por causas da mais variada natureza, 
aplicando-se, assim, o princípio do acréscimo no balanço e na demonstração de 
resultados, tal como ocorre nos processamentos contabilísticos. Conseguimos 
absorver todas essas particularidades no nosso modelo informático, alterando, se for o 
caso, os custos de produção, planeamento e outras variáveis fundamentais para o 
desenvolvimento do projeto, adaptando-o, o mais possível, ao cenário que 
pretendemos retratar. 
Com base no número e tipo de moradias que pretendemos produzir e comercializar ao 
longo do tempo e tendo em especial atenção os limites impostos essencialmente pelo 
Financiamento e pela Procura, construímos a nossa empresa; financiamo-nos, 
investimos, criamos equipas de produção, adequamos a empresa ao projeto que 
pretendemos desenvolver, abordando a sua análise de viabilidade através do estudo 
dos três tradicionais cenários para avaliação: Mais provável, Pessimista e Otimista. 
Não utilizámos a funcionalidade do Excel – Análise de Cenários, optando por trabalhar 
com os 3 ficheiros, 1 para cada cenário, já anteriormente referidos: VICTÓRIA5 – Base 
– Cenário Mais Provável, VICTÓRIA5 - Cenário Otimista e VICTÓRIA5 - Cenário 
Pessimista. 
Realçamos o fato de o planeamento financeiro se centrar fundamentalmente nos dois 
aspetos que, na nossa opinião, são os mais críticos para a formação e o 
desenvolvimento da empresa: o financiamento e a procura. 
 
 
 

9.  Análise Económico-Financeira 
 

9.1. Análise de Cenários 

 
CENÁRIO BASE -  MAIS PROVÁVEL 
 
◊ Concentremo-nos no ficheiro VICTÓRIA 5 -  Base - Cenário Mais Provável. Note-
se que na folha FI, (ver Quadro 3 em Apêndice), foram definidos os PVT(s) dos lotes 
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de terreno e das moradias, gastos com os projetos de arquitetura e especialidades de 
engenharia e as principais caraterísticas dimensionais das construções. 
 
◊ Passemos para a folha PR, reproduzida também nos Quadros 4 e 5 em Apêndice. 
Admitimos como data inicial do projeto, Janeiro de 2012.  
Considerámos um Custo do Capital Próprio (Ke) de 12,00%. Este valor foi 
determinado, adotando para taxa de juro sem risco a cotação aproximada das 
obrigações de tesouro Alemãs durante o mês de Junho de 2011 – 3 %. A este valor, 
foi adicionado um prémio de risco de 9%, com as seguintes componentes: Prémio de 
risco de liquidez (3%), prémio de risco de gestão (1%), prémio de risco legal e fiscal 
(2%) e prémio de risco financeiro (3%). 
Considerámos um valor de 8,00% para o custo do Capital Alheio (Kd) e, por forma a 
adaptar o mais possível este cenário a um eventual futuro próximo, adotámos a taxa 
de IVA de 25% e a Taxa Social Única (TSU) de 18%, já antevendo as potenciais 
mudanças esperadas, a introduzir pelo governo. 
No quadro DISTRIBUIÇÃO DE VENDAS, refletimos a pretensão de comercializar 
moradias dos tipos C, A e D, tendo lugar as primeiras vendas, respetivamente em 
2013, 2014 e 2018. Só apenas para as moradias do tipo D considerámos o 
recebimento de 10%, aquando do início da construção e 40% quando se atingir 
metade da produção. 
 
◊ Na folha PLA, também representada nos Quadros 6 e 7 em Apêndice, reproduzimos 
o modo como planeamos desenvolver as várias fases da promoção, assim: 
 
MORATIAS TIPO A: ciclo de promoção de 3 anos, com a aquisição do terreno e o 
desenvolvimento dos projetos a ocorrer no 1º ano. Prevemos para a construção 2 
anos, ritmo lento, que pode propiciar o aparecimento de um comprador que defina 
materiais de revestimento e uma ou outra alteração compatível com o processo de 
licenciamento. 
MORADIAS TIPO C: ciclo de promoção de 2 anos, com aquisição do terreno e 
licenciamentos no 1º ano e produção e comercialização no final do 2º ano. É um ciclo 
de promoção apertado, contrastando com o da Moradia A . 
MORADIAS TIPO D: apresentamos as mesmas considerações feitas para a Moradia 
A. 
 
 ◊ Verifiquemos, seguidamente, na folha PL FIN, também representada no Quadro 8 
em Apêndice, o modo como antevemos financiar a empresa tendo em vista este 
cenário.  
Durante o 1º ano, 2012, não ocorrerá produção. Será o ano da instalação e cujos 
principais gastos operacionais terão a ver com a aquisição de terrenos. Teremos que 
reunir um Capital Social de 5.000.000 €. 
Os anos de 2014 e 2015 serão de afirmação da empresa no mercado, com resultados 
líquidos positivos, respetivamente de 340.435 € e 462.739 €, dando origem ao início 
da consolidação da sua situação patrimonial. 
 
◊ Até 2015, a empresa só estará envolvida na promoção de moradias tipo A e C, por 
serem as que, construídas e comercializadas em conjunto, garantem uma maior 
diversidade da oferta (V4 e V3 com estilos de arquitetura diferentes) permitindo 
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também à empresa funcionar até 2016 sem financiamento externo. O valor 
orçamentado das margens brutas individuais das duas moradias é respetivamente de 
712.000 € e 266.000 €, o que contribui, de acordo com o planeamento adotado, para 
que a empresa funcione unicamente com o capital social e o retorno das vendas, sem 
necessidade de capital alheio, ganhando robustez financeira. 
Em 2016, a empresa apresenta-se sem encargos financeiros e com indicadores que 
favorecem a confiança das entidades financiadoras, tais como: resultados líquidos 
positivos, em 2014 e 2015, respetivamente de 340.435 € e 462.739 € e Rendibilidade 
Bruta de Vendas (25% em 2014 e 27% em 2015) e Rendibilidade Operacional de 
Vendas (9% em 2015 e 12% em 2015) o que se reflete positivamente na Rendibilidade 
dos Capitais Investidos (8% em 2014 e 11% em 2015). Esta performance permitir-nos-
á obter o financiamento, sob a forma de capital alheio, necessário para iniciarmos a 
promoção de moradias do tipo D: 5.600.000 €, através de um empréstimo de 
prestações constantes, com um prazo de 6 anos, a uma taxa anual nominal Kd= 
8,00%. 
Concretiza-se então em 2016 a aquisição do lote de terreno que iniciará a expansão. 
Venderemos a 1ª moradia tipo D em 2018, ano em que o objetivo de comercializar 3 
moradias por ano é concretizado. 
 
◊ Este cenário conduz-nos a um VAL =2.896 m€ e a uma Rendibilidade dos Capitais 
Próprios (RCP) muito acima do Ke a partir de 2018 (sempre acima de 20% a partir 
deste ano )  
 
◊ Há uma quebra na Rendibilidade dos Capitais Investidos (RCI) em 2016 e 2017, que 
se situa abaixo do Kd, o que acontece por via do investimento nos lotes para as 
moradias tipo D no valor de 3.500.000 €, que faz aumentar nesse período o Activo 
(sob a forma de Inventário) mais do que proporcionalmente ao EBIT. Esta quebra 
reflete-se na RCP, que descerá em 2016 e 2017 para 3% e 4% respetivamente. 
 
   
◊ A Estrutura dos Resultados é analisada na folha ESTR, que representamos também 
no Quadro 14 em Apêndice. Realçamos a Margem de Contribuição (MC em % das 
vendas), estável a partir de 2018, assim como o fato de o Peso dos Gastos Fixos ser 
reduzido e também estável. O Resultado Operacional tem um peso significativo 
comparativamente ao Peso do Resultado Financeiro, na formação do Resultado Antes 
de Impostos (RAI). 

◊ O desempenho económico é analisado na folha DE, que também representamos no 
Quadro 15 em Apêndice. Realçamos o fato de os valores relativos ao VAB e EBE 
serem sempre crescentes. A Rendibilidade Operacional das Vendas cresce até 2018, 
ano em que se comercializa pela primeira vez uma moradia tipo D, estabiliza em 2019, 
voltando a crescer em 2020. 

◊ Abordando o Equilíbrio Financeiro de uma forma tradicional, a empresa apresenta 
um valor para o Fundo de Maneio sempre positivo ( FM = Ativo corrente – Passivo 
Corrente > 0 ) ou seja, o rácio de Liquidez Geral é sempre superior a um. Sob esta 
perspetiva a empresa encontra-se em equilíbrio.  
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Sob uma perspetiva funcional, verifica-se, que a Tesouraria Líquida (TRL = FMNF – 
NFM) antes de se considerar o financiamento de longo prazo, apresentava valores 
negativos entre 2016 e 2019 inclusivé. Acontecia que, entre 2016 e 2019, as NFM 
excediam o FMF, fomentando o desequilíbrio. Por via do financiamento de longo prazo 
de 5.600.000 € em 2016, o FMF torna-se sempre superior às NFM evidenciando a 
empresa, uma situação de equilíbrio financeiro ao longo de todo o horizonte de 
análise, conforme se poderá observar no Quadro 17 em Apêndice. 
 
◊ Efetuámos uma análise do Risco do Negócio, através da formulação analítica e 
gráfica do Grau de Alavanca Operacional (GAO), Ponto Crítico Operacional (PCO) e 
Margem de Segurança Operacional (MSO). O GAO é sucessivamente decrescente, 
sendo que, em 2021, uma variação das vendas de 1%, provocaria uma variação do 
EBIT de 1,49%. 
A MSO apresenta um comportamento irregular até 2018, atingindo o valor de 0,67 em 
2021, ano em que uma eventual quebra de 67% do valor das vendas conduziria a um 
EBIT nulo. Este indicador apresenta valores “disciplinados”, mas não nos iludamos, 
porque uma quebra de 67% das vendas em valor, significa que não foram efetuadas, 
conforme o previsto, num ano, cerca de 2/3 das vendas, o que nesta atividade não 
constitui um fato pouco provável. 
O Risco Financeiro é considerado na análise através do Grau de Alavanca Financeira 
(GAF). A Alavancagem da empresa ocorre em 2016, através da obtenção de um 
empréstimo a seis anos, a uma taxa de juro (Kd) de 8,00% com prestações 
constantes, pelo que este rácio atinge o valor de 2,87 nesse ano, decrescendo a partir 
daí à medida que decrescem os juros da dívida contraída para financiar o terreno e 
parte da construção das moradias D. 
 
◊ Por uma questão de competitividade, quisemos perceber, mantendo todos os outros 
pressupostos do cenário, até que ponto poderíamos reduzir o valor médio de venda 
das moradias, mantendo a viabilidade financeira da empresa. Determinámos, por isso, 
o ponto crítico do VAL pela variação do preço de orçamento das moradias. 
Concluímos que o seu valor poderia descer 3,77%, mantendo-se a viabilidade 
financeira do projeto. 
Na folha PL FIN, retiramos os valores 5.000.000 e 5.600.000, respetivamente das 
células E8 e I11. Posicionando-nos na folha AV, clicamos <Dados> <Análise de 
Hipóteses> <Atingir objetivo…>, o que faz surgir a caixa que representamos depois de 
preenchida. 
 

 
 

Figura 4. Obtenção do Ponto Crítico do VAL. 
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VALORES OBTIDOS 

 
Na folha AV, VAL=0 e Km=12% 
Na folha PR, célula R57: - 3,77% → Alteração percentual do valor de venda de todos 
os tipos de moradias. 
Na folha FI, os novos valores para as moradias: 
 
A= 3.199.583 €   ;     B= 2.866.842 €    ;     C= 1.443.421 €    ;   D= 6.735.964 € 
 
Mantenhamos os pressupostos e condições de financiamento anteriores, (Capital 
Social de 5.000.000 € e empréstimo de mlp em 2016 de 5.600.000 €, preenchendo as 
células E8 e I11 da folha PL FIN com esses valores). Realce-se a necessidade de 
novos financiamentos, logo a partir de 2017, para satisfazer as necessidades de 
tesouraria. Embora financeiramente viável, esta alteração do cenário, é quanto a nós 
inexequível, à luz das atuais dificuldades na concessão de crédito. 
 
 
 
CENÁRIO PESSIMISTA 
 
◊ Concentremo-nos no ficheiro VICTÓRIA 5 - Cenário Pessimista. As alterações 
efetuadas nos pressupostos são: Ke = 15% e Kd = 10%. Pretendemos fazer refletir 
uma deterioração do clima económico-financeiro. Considerámos também um atraso de 
um ano em todas as vendas das Moradias A e C, (na folha PR, no quadro 
DISTRIBUIÇÃO DE VENDAS, inscrevemos o valor 1 em todos os anos em que estão 
previstas vendas). Considerámos igualmente um decréscimo de 10% no orçamento de 
todas as moradias tipo (utilizámos o campo correspondente nos pressupostos, célula 
R57: -10%). 
Este Cenário apresenta um VAL = -8.261 m€. A Margem de Contribuição (MC), Valor 
Acrescentado Líquido (VAB) e o Excedente Bruto de Exploração (EBE) decaem 
relativamente ao cenário anterior a partir do segundo ano (ver folhas ESTR e DE), 
porque o preço de venda das moradias caiu 10% e ocorreu um desfasamento 
temporal de um ano, entre vendas, de um cenário para o outro. 
Sob uma perspetiva de Equilíbrio Funcional, a partir do segundo ano (2013) e, durante 
todo o horizonte de análise, a TRL é negativa e a empresa encontra-se em 
desequilíbrio (ver folha BALF).  
O Grau de Alavanca Operacional (GAO) varia consideravelmente entre os valores -
15,05% em 2012 e 2,11% em 2021. A MSO toma o valor de 47% em 2021 (ver folha 
RS). 
Os indicadores dependentes do endividamento não são abordados, por não termos 
considerado a empresa endividada. 
 
◊ Quisemos saber, se conseguíamos viabilizar financeiramente a empresa no contexto 
deste cenário, pela redução do Custo de Oportunidade do Capital (Ke), mantendo o 
resto constante. Determinámos por isso o Ponto Crítico do VAL, pela variação do Ke. 
Procedemos como no cenário anterior, mas agora tomando como variável 
independente ke, tendo obtido na folha AV: VAL=0 e na folha PR: Ke=5,10%. Como 



 
 

31 
 

Ke =5,10%= Km < Kd, o financiamento de longo prazo com recurso a capital alheio, 
não favorece a rendibilidade do Capital Próprio. O que quer dizer, que, embora com o 
VAL=0, por via da redução do Ke não conseguimos, recorrendo a capitais alheios, 
viabilizar o projeto. 
 
 
 
CENÁRIO OTIMISTA 
 
No ficheiro VICTÓRIA 5 - Cenário Otimista, as alterações efetuadas nos 
pressupostos, relativamente ao cenário mais provável, são: Ke = 9% e Kd = 6%. 
Obtemos um VAL= 8.376 m€. 
Para os mesmos valores de financiamento do Cenário Mais Provável (na folha PL FIN, 
preencher as células E8 e I11, respetivamente com os valores 5.000,000 € e 
5.600.000 €), a Rendibilidade dos Capitais Investidos (RCI) é superior a Kd logo a 
partir de 2014.. A Rendibilidade dos Capitais Próprios (RCP), torna-se superior ao Ke 
em 2018, atingindo o valor de 19,11% o que duplica nesse ano as exigências de 
rendibilidade dos investidores. Nos restantes anos do horizonte de análise mantém-se 
ainda sempre superior ao Custo do Capital Próprio. 
Todos os conjuntos de indicadores que não dependem do financiamento, como os 
representados na folha ESTR (MC e Peso dos gastos fixos), desempenho económico 
e risco de negócio, obviamente mantêm-se, face ao cenário mais provável. 
A redução da taxa de juro de financiamento por empréstimos de médio e longo prazo 
em 2,0% faz com que o peso do resultado operacional, comparativamente ao 
resultado financeiro na formação do RAI, seja agora menor. As condições de equilíbrio 
financeiro saem também reforçadas. Relativamente ao risco financeiro, o Grau de 
Alavanca Financeira é, agora, e como seria de esperar, inferior. 

 

9.2 Análise Conclusiva da Análise de Cenários 
 

Figura 5. Pressupostos e indicadores fundamentais. 

 
Formulámos e trabalhámos os três cenários, tentando realçar as consequências que 
poderiam advir das alterações das variáveis: preço de venda, retração do mercado, 
financiamento e custo de oportunidade do capital. 
O cenário mais provável foi criado tendo em conta as limitações da capacidade de 
absorção do mercado e as dificuldades de financiamento através de capital alheio. O 
recurso a este, só ocorre quatro anos após a constituição da empresa. Por outro lado, 
torna-se um cenário extremamente exigente em termos de posicionamento no 
mercado, a partir de 2016, visto admitir a promoção de moradias de gama muito alta a 
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um ritmo de uma unidade por ano. Contudo, é um cenário que torna a empresa viável 
financeiramente. Quando forçamos a descida do preço de venda até ao limiar da 
viabilidade do projeto (VAL=0), através do ponto crítico do VAL, deparamo-nos com 
necessidades de financiamento através de capital alheio, praticamente impossíveis de 
suprir, considerando as condições atuais de concessão de crédito. No entanto, 
consideramos este exercício útil, se retivermos a lição, de que, por questões que 
podem passar por marcar posição perante a concorrência, (afirmação), ou outras, 
poder-se-á baixar ocasionalmente o preço de venda de uma moradia, ponderando 
muito bem as consequências, principalmente as dificuldades que o financiamento 
poderá trazer ao equilíbrio da tesouraria. 
O cenário pessimista, considerou alterações verdadeiramente duras nos pressupostos, 
relativamente ao cenário base: Ke=+3%; kd=+2%; atraso de 1 ano na comercialização 
das moradias A e C e descida de 10% do valor de venda de todas as moradias. As 
duas últimas alterações referidas, conjugadas, criam um volume de inventários 
(variação positiva das necessidades de fundo de maneio) e consequente redução de 
liquidez, o que torna o projeto financeiramente insustentável. Todos os indicadores se 
ressentem deste fato de uma forma expetável. Tentámos perceber se seria possível a 
viabilização da empresa através de uma menor exigência de rendibilidade, 
determinando o ponto crítico do VAL pela redução do Ke. Porém, deparámo-nos com 
Ke < Kd , condição não favorável e inultrapassável para a Rendibilidade dos Capital 
Próprio com recurso ao financiamento com capitais alheios de médio e longo prazo. 
O cenário otimista pode parecer idílico, quando comparado com o pessimista. 
Mantendo o planeamento do cenário base (igual esquema de entradas e saídas de 
dinheiro) e reduzindo o custo de oportunidade do capital e custo do dinheiro, não havia 
como não tornar a empresa mais próspera. É um cenário que se torna útil considerar, 
principalmente pelo contraste com o cenário mais favorável. 
 

9.3.  Fatores Críticos de Sucesso 
 
• Recuperação da economia europeia; 
 
• Capacidade de persuadir parceiros para o negócio; 
 
• Acesso ao financiamento bancário; 
 
• Flexibilização das leis laborais; 
 
• Licenciamento urbanístico; 
 
• Qualidade da gestão; 
 
• Flexibilidade dos colaboradores; 
 
• Manutenção de uma imagem profissional que reflita motivação natural.  
 
 
 



 
 

33 
 

Conclusão 
 

Relativamente ao objetivo principal do trabalho, concluímos ser viável a criação de 
uma empresa vocacionada para a Promoção/Construção de moradias de luxo, 
operando no Algarve. O cenário pessimista do planeamento financeiro inviabiliza-a. O 
cenário mais provável conduz-nos a valores favoráveis, com um VAL=2.896 m€, 
resultados líquidos positivos a partir do 2º ano de atividade e valores para a 
Rendibilidade do Capital Próprio que atingem em 2018, cerca de 19% e se mantêm 
durante os restantes anos do horizonte de análise sempre superiores ao Custo do 
Capital Próprio. É de realçar o fato de só recorrermos ao financiamento por capital 
alheio no 5º ano de atividade e por uma única vez. Todavia, gostaríamos de explicar 
porque optámos pelo desenvolvimento deste cenário e não por outros que 
demonstram também a viabilidade da ideia: Este segmento, no Algarve, não é 
profissionalizado, ou seja, não há empresas que só comercializem e executem 
moradias de luxo. Existem, sim, empresas, que, por vezes, e não de uma forma 
continuada, o fazem. Por isso, não adquirem as competências e o Know-How que lhes 
permitam uma relação forte com os canais de comercialização, e não atuam o 
suficiente ao nível do marketing, limitando-se a apresentar, de uma maneira geral, um 
bom produto. O cenário que desenvolvemos sugere uma empresa diferente, criada de 
raiz para o efeito, que amadurece e passados quatro anos está a construir, dentro 
deste segmento, um produto de gama muito alta (Moradia Tipo D – 7 milhões). Este 
tipo de atuação sugere um alto desempenho profissional em todos os fatores decisivos 
para o negócio, incluindo, fundamentalmente, o das relações e dos contatos 
internacionais. Daí o fator Parceria ser determinante. Optámos por este cenário, 
porque é este tipo de empresa que pretendemos desenvolver.  
O investimento inicial é elevado (5.000.000 €). O risco envolvido é grande. Por 
conseguinte, teremos que captar um parceiro forte. Perseguiremos o objetivo de 
cativarmos um parceiro, nacional ou internacional, com relações comerciais já 
estabelecidas em países como Angola, Brasil e Rússia, onde existem atualmente 
franjas da sociedade com liquidez e ávidas de investir em produtos que lhes darão o 
Status que muitas vezes procuram. 
Esperamos ter sido bem sucedidos ao nível da forma, apresentação e estrutura do 
trabalho. Tentámos que fosse de fácil consulta, cumprindo as regras de rigor que um 
trabalho de projeto de mestrado impõe, e ao mesmo tempo mantivesse um sentido 
suficientemente apelativo para captar a atenção do investidor apressado.  
Relativamente ao objetivo secundário do trabalho, desenvolver o embrião de uma 
ferramenta informática que consiga interligar e modelar um negócio, nas vertentes da 
construção e da promoção, o livro Excel desenvolvido mostra-se ajustado e capaz de 
atender aos aspetos mais particulares das duas atividades, quando tenham que ser 
consideradas em conjunto e no âmbito de um Plano de Negócios. No entanto, a 
referida ferramenta poderá ser facilmente desenvolvida, de modo a tornar-se possível 
aumentar o número de obras analisadas por ano, bem como a determinação para 
cada obra em particular: do custo total, dos respetivos inventários, e os custos fixos e 
variáveis totais atribuíveis. 
.  
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