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Planeamento financeiro – O que é? 
 

O Planeamento financeiro é uma ferramenta de gestão no qual se define o processo de 

organização financeira da empresa, com análise da situação atual, e a projeção futura de 

acordo com a determinação dos objetivos pretendidos e da estratégia a levar a cabo.  

 

Fases e processo: 

 

 

Por tal, o Planeamento financeiro deverá permitir: 

 Determinar objetivos 

 Estudar caminhos a tomar para alcançar esses objetivos 

 Prever ocorrências futuras, com implicações financeiras 

 Tomar decisões relativas a investimentos (exemplo: Equipamentos) 

 Definir fontes de financiamento 

 Verificar a viabilidade económica e financeira da atividade 

  

Levantamento 
da informação 

Diagnóstico da 
situação atual 

Definição do 
orçamento 

Projeção das 
demonstrações 

financeiras 

Análise e 
definição de 
estratégias 
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O planeamento financeiro irá permitir construir uma previsão detalhada da sua empresa: 

 Que capital é necessário para iniciar a atividade? 

O Investimento inicial: 

- Constituição da empresa, licenciamentos, etc; 

- Local (localização, aquisição/arrendamento, dimensões); 

- Condições físicas (obras); 

- Equipamentos (Máquinas, equip. transporte, equip. informático, equip. 

administrativo, etc); 

- Ferramentas; 

- Mobiliário (escritório, sala de reuniões, balcões); 

- Stock inicial de mercadoria ou matéria-prima; 

- Fundo de maneio (liquidez); 

Despesas correntes: 

        - Água, renda, luz, salários, compras, consumos, impostos, etc. 

 Qual o investimento prioritário numa primeira fase?  

 Qual o fundo de maneio necessário para os primeiros meses (como irá financiar os 

seus ativos e os seus gastos diários)? 

 É necessário financiamento externo e em que percentagem? 

 Qual o financiamento mais adequado? 

 Fornecer informações aos credores (bancos, fornecedores...) 

Estas são algumas questões que deverão ser tidas em conta na altura de pensar o 

financiamento da empresa: 

 

 

 

 

 

 

Ativo 

Ativos: são os meios que permitem à empresa desenvolver a sua 
atividade. São bens e créditos de clientes (representam um benefício 
futuro). 
 

Ex: Equipamentos, máquinas,  
stocks mercadorias, saldo clientes. 
 
Ao apresentarem créditos, benefícios futuros, ou meios para atingir 
esses benefícios representam também necessidades de 
financiamento: 
Uma máquina tem de ser adquirida; 
As mercadorias e matérias-primas têm de ser pagas aos 
fornecedores 
 
Como? 
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Tipos de capital 

A origem de fundos para o financiamento do projeto pode ter duas origens distintas: 

 

 

Capitais Próprios – são os valores investidos pelos sócios ou acionistas da empresa; 

É importante que os empreendedores participem com capital na empresa: 

 - Permite iniciar o projeto com boa saúde financeira; 

 - Transmite credibilidade ao projeto junto de potenciais financiadores e investidores 

(para que estes acreditem no projeto será necessário o comprometimento do empreendedor, 

com capital, no mesmo) 

 

Capitais Alheios ou Passivo – Representa as obrigações devidas pela empresa. Créditos 

contraídos a bancos, dívidas a fornecedores, etc. São as contas a pagar. 

Cada fonte de financiamento deve ser analisada de forma cuidada, para que seja possível 

selecionar qual a mais adequada para cada operação. Este exercício deverá ser desenvolvido 

no plano de negócios, adequando os financiamentos e os investimentos a que se destinam, 

obedecendo á regra de ouro das finanças empresariais: 

Equilíbrio Financeiro Mínimo 

Os capitais utilizados para financiar um ativo (operação) devem ter uma disponibilização 

(duração) idêntica à exploração do ativo a que se destina. 

Isto significa que: 

- Operações de curto prazo deverão ser financiadas com capitais de curto prazo; 

- Operações de médio / longo prazo deverão ser financiadas com capitais da mesma 

duração;  

Capitais Próprios 

Capitais Alheios 
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Como selecionar? 

Assim de forma a selecionar as opções de financiamento mais viáveis e numa perspetiva de 

serem ou não mais adequadas, deverão ser tidos em conta alguns pressupostos: 

 Qual o custo efetivo a suportar pela empresa pelas diferentes fontes de 

financiamento? 

 Qual a capacidade da empresa gerar liquidez por forma a fazer face, ao longo do 

período de amortização, aos compromissos contraídos em termos de financiamento? 

 Considerar todos os custos do financiamento, para além da própria taxa de juro, tais 

como os seguros, impostos e demais despesas e custos diretos relacionados; 

 Custo final do capital alheio; 

O financiamento por capitais alheios é pois todo o tipo de financiamento que é assegurado por 

terceiros, isto é, por pessoas ou entidades externas à empresa.  

Esta tipologia de financiamento incorpora taxas de remuneração e planos de reembolso 

associados.  

Assim, e por forma a se poder levar em linha de conta diversas soluções de financiamento para 

a atividade empresarial, apresenta-se de seguida as que mais habitualmente estão disponíveis 

ou são mais utilizadas. 
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Capital do empreendedor, familiares e amigos 

São a principal fonte de financiamento de um empreendedor. As pessoas mais próximas serão 

aquelas que estarão mais facilmente dispostas a investir no seu projeto; 

Potenciar e aproveitar a rede relacional do empreendedor para angariar investidores poderá 

ser um excelente ponto de partida. 

  

Capital do empreendedor, familiares e amigos 

Business Angels e Capital de risco 

Crowdfunding 

Crédito bancário 

Factoring 

Confirming 

Leasing mobiliário e imobiliário 

Renting e aluguer operacional de viaturas 

Incentivos ao investimento 

Garantia bancária 

Garantia mútua 

Seguro de crédito 
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Business angels e capital de risco 

Entende-se por business angel (BA), um investidor particular que investe o seu próprio capital, 

normalmente em start-up’s, ou sob a forma de seed capital, isto é, investimento de capital na 

promoção de novos projetos com elevado potencial humano ou técnico e de onde se espera 

uma rentabilidade elevada no futuro. 

O Capital de risco é uma forma de investimento de risco com elevado potencial de 

rentabilização em que a entidade financiadora assume uma participação no capital da empresa 

financiada, ainda que minoritária. As entidades financiadoras em capital de risco podem ser 

Business Angels (BA), Sociedades de Capital de Risco (SCR), Fundos de Capital de Risco (FCR) e 

Fundos de Reestruturação e Internacionalização Empresarial (FRIE). 

Comparativamente às demais soluções de financiamento conhecidas, o CR é, com exceção do 

crowdfunding, a única em que o capital investido não é remunerado por via de juro e 

amortização de capital, mas sim através das mais-valias a gerar no futuro e diretamente 

relacionadas com o sucesso que os projetos venham a atingir, resultantes da alienação das 

participações societárias adquiridas aquando da concretização do investimento.  

Os Fundos de Reestruturação e Internacionalização Empresarial (FRIE) são fundos de 

investimento mobiliário abertos, tendo como alvo empresas que tenham por objetivo 

proceder ao desenvolvimento de processos de reestruturação ou de internacionalização das 

suas organizações, atividades ou negócios. 

 

 

Crowdfunding 

É um sistema de financiamento coletivo que surge como alternativa ao financiamento bancário 

tradicional. 

O montante financiado é obtido através de uma plataforma online, para projetos de interesse 

coletivo através de múltiplas fontes de financiamento, em geral pessoas físicas. A angariação 

de contribuições é feita de acordo com um sistema de contrapartidas, em que o apoio dos 

investidores implica sempre algum tipo de retorno. Este sistema é orientado para financiar 

projetos de reduzido nível de investimento e apresenta outras potencialidades, como sejam a 

avaliação da ideia junto do mercado, assim como a angariação de potenciais clientes ou outros 

investidores, que podem vir a ser mais-valias para o projeto em causa. 
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Crédito Bancário 

O crédito bancário é uma operação na qual um banco coloca uma determinada soma de 

dinheiro à disposição do beneficiário, com a garantia de este lhe pagar os juros 

convencionados e de lhe restituir, na data fixada para o reembolso, a importância que havia 

sido emprestada. 

As demais características do crédito bancário são específicas de cada produto e ou de cada 

instituição financeira, e baseiam-se em aspetos como a finalidade, o prazo, o montante, a taxa 

de juro associada, o risco ou as garantias. 

 

O crédito bancário pode ser concedido a curto prazo (com maturidade inferior a um ano), a 

médio prazo (com maturidade entre um e cinco anos) e a longo prazo (com maturidade 

superior a cinco anos), podendo a instituição financeira prestadora do financiamento realizar o 

crédito sem garantias (apenas contratualmente suportado), ou, por outro lado, exigir à 

entidade financiada a apresentação de garantias reais ou pessoais. 

 

 

  

Crédito 

bancário 

Curto prazo 

Médio prazo 

Longo prazo 

Com garantias 

Sem garantias 

Reais 

Pessoais 

- Empréstimos Médio/Longo Prazo (> 1 ano); 
 

- Produtos de curto prazo (<= 1ano): descoberto bancário, conta corrente caucionada, 
desconto comercial; 
 

- Leasing de equipamento e mobiliário; 
 

- Factoring: gestão do risco de crédito, antecipação de faturas; 
 

- Confirming: Gestão do pagamento a fornecedores; 
 

- Garantias Bancárias: assegurar o cumprimento perante terceiros; 
 

- Entre outros 
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Factoring 

O factoring é uma operação financeira que consiste na tomada de créditos a curto prazo por 

uma instituição financeira (factor), que os fornecedores de bens ou serviços (aderentes) 

constituem sobre os seus clientes (devedores), permitindo às empresas obter uma antecipação 

dos recebimentos dos seus clientes.  

 

 

Confirming 

O confirming é uma operação financeira que possibilita antecipar aos fornecedores, recursos 

financeiros relativos à venda de bens e prestação de serviços, sem necessidade destes 

aderirem a qualquer tipo de crédito junto de uma instituição financeira. O confirming 

materializa-se num serviço prestado por uma instituição financeira, normalmente um banco, 

encarregando-se este de efetuar aos fornecedores da entidade aderente os pagamentos nas 

datas previamente acordadas, de forma célere. 
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Leasing Mobiliário ou Imobiliário 

O leasing mobiliário ou imobiliário é um instrumento de financiamento de médio e longo prazo 

para investimento em aquisição de bens móveis (equipamentos, viaturas, etc.) ou imóveis 

(habitação, escritórios, armazéns, etc.). 

O leasing materializa-se na celebração de contrato entre a empresa de leasing (locador, que 

detém a propriedade do bem) e o cliente (locatário, que efetua a exploração económica do 

bem). Terminado o prazo da operação de leasing é possível a aquisição definitiva do bem em 

causa pelo locatário mediante o pagamento de um valor residual. 

O prazo máximo previsto legalmente para este instrumento de financiamento é cerca de 30 

anos para os bens imóveis, sendo que para os bens móveis o prazo de duração contratual 

coincide normalmente com o prazo estimado de utilização dos mesmos. 

 

 

 

O plano financeiro de reembolsos neste tipo de operação é normalmente antecipado. As 

rendas, compostas por capital e juros, podem ser de valor constante ou variável. Durante o 

período do contrato, o locatário detém a propriedade económica do bem, sendo a respetiva 

propriedade jurídica detida pelo locador. 
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Renting ou Aluguer Operacional de Viaturas (AOV) 

O Renting ou Aluguer Operacional de Viaturas (AOV) é uma solução de financiamento 

automóvel que se materializa num contrato de aluguer de viaturas com prestação de serviços 

associado. O contrato prevê um determinado período e quilometragem, mediante o 

pagamento de uma renda.  

Com a celebração de um contrato desta natureza, o usufrutuário garante o acompanhamento 

da viatura ao longo de toda a vigência do contrato, uma vez que nele estão incluídos serviços 

de manutenção, assistência, seguro ou outros. 

De entre os vários serviços que poderão ser contratados, destacam-se os seguros, a 

manutenção e reparação, mudança de pneus, viatura de substituição, pagamento do IUC, 

entre outros. 

A diferença fundamental entre o Leasing ou o Aluguer de Longa Duração (ALD) e o Renting, 

consiste no prazo de celebração do contrato (médio-longo prazo versus curto prazo) e nos 

riscos associados, sendo que no Renting o utilizador não tem que se preocupar com a 

desvalorização da viatura. 

De referir que atualmente existem disponíveis no mercado soluções de financiamento sob a 

forma de Renting, direcionadas para outro tipo de equipamentos e bens que não viaturas 

automóveis, como seja Renting associado a equipamentos informáticos (hardware e software) 

e a equipamentos administrativos (mobiliário de escritório, etc.). 

 

Incentivos ao investimento 

Os incentivos ao investimento regem-se, essencialmente, em Portugal, pela aplicação dos 

Quadros Comunitários de Apoio. 

Atualmente encontra-se em vigor o Programa “Portugal 2020”, resultado do Acordo de 

Parceria adotado entre Portugal e a Comissão Europeia, que reúne a atuação dos 5 Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento e no qual se definem os princípios de programação 

que consagram a política de desenvolvimento económico, social e territorial para promover, 

em Portugal, entre os anos de 2014 e de 2020. 

Resumidamente, esta tipologia de apoios, que podem revestir financiamento reembolsável 

não reembolsável (vulgarmente designado como “a fundo perdido”, têm como principais 

objetivos: 

 Estímulo à produção de bens e serviços transacionáveis;  
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 Incremento das exportações;  

 Transferência de resultados do sistema científico para o tecido produtivo; 

 Cumprimento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos;  

 Redução dos níveis de abandono escolar precoce;  

 Integração das pessoas em risco de pobreza e combate à exclusão social; 

 Promoção do desenvolvimento sustentável, numa ótica de eficiência no uso dos 

recursos; 

 Reforço da coesão territorial, particularmente nas cidades e em zonas de baixa 

densidade;  

 Racionalização, modernização e capacitação da Administração Pública. 

 

Garantia bancária 

A garantia bancária é um instrumento de crédito através da qual o banco emitente garante a 

execução de uma obrigação constituída pelo seu cliente a favor de outrem e permite: 

 

Uma Garantia Bancária é um documento emitido pelo Banco a pedido dos seus Clientes a favor 

de terceiros (o beneficiário da garantia) perante o qual o Banco assume a obrigação de, nos 

termos expressamente previstos na garantia, satisfazer determinadas obrigações se estas não 

forem cumpridas pontual e integralmente pelo seu Cliente (o ordenador da garantia). 

Relativamente ao prazo, as Garantias e as Fianças Bancárias dividem-se em:  

 Sem termo certo (sem prazo) - quando no texto da Garantia ou Fiança Bancária não é 

mencionado qualquer prazo limite de validade para a garantia ou para o Banco ser 

interpelado para pagar; 

 Com termo certo - quando se indica o prazo de validade no texto da Garantia ou Fiança 

Bancária, podendo estar prevista, ou não, a sua renovação. 
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Garantia Mútua 

A Garantia Mútua é um sistema privado de carácter mutualista de apoio às Micro, Pequenas e 

Médias Empresas que se traduz na prestação de garantias financeiras para facilitar a obtenção 

de crédito em condições adequadas aos investimentos e ciclos de atividade das empresas. 

 

O sistema mutualista resulta do facto das empresas beneficiárias das garantias serem 

acionistas de Sociedades de Garantia Mútua, permitindo desta forma uma partilha do risco 

com outras entidades financeiras e permitindo a obtenção de montantes, condições de custo e 

prazo adequados às necessidades das empresas. Por norma existe redução de outras garantias 

prestadas ao setor financeiro pelas Empresas. 

As Sociedades de Garantia Mútua estão aptas a conceder um vasto conjunto de garantias: 

Garantias a 
empréstimos 

Garantias 
financeiras 

Garantias técnicas Garantias para 
incentivos 

Outras 
garantias 

- De médio longo 
prazo; 
- De curto prazo; 
- Leasing; 
- Protocolos; 
- Linhas garantidas; 
- FINICIA; 

- De bom 
pagamento; 
- Ao Estado; 
- De bom 
cumprimento; 

- A concursos 
públicos 
- A bom 
cumprimento 
contratual 
- A boa execução 
técnica 

- Incentivos UE 
- Outros 
programas de 
incentivos 

- Situações 
específicas 
com análise 
casuística 

Mais informações em http://www.garantiamutua.com 

  

http://www.garantiamutua.com/
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Seguro de Crédito  

O seguro de crédito é um instrumento ao qual as empresas podem recorrer para cobrir o risco 

de não pagamento de vendas e prestações de serviços faturados a crédito.  

O seguro de crédito permite: 

 Prevenção de risco de cobrança da carteira de clientes; 

 Recuperação das quantias não recebidas de clientes por incumprimento destes 

relativamente aos prazos de vencimento das faturas a eles emitidas; 

 Indemnização por parte da seguradora no caso de não pagamento por parte do 

cliente. A percentagem a pagar nestes casos varia de acordo com o negociado e 

contratualizado entre as partes (seguradora e segurado). 

 

O seguro de crédito pode aplicar-se de várias formas em função das necessidades das 

empresas e dos produtos contratados ou a contratar com a entidade financeira. 

As vendas efetuadas a crédito poderão ser cobertas por este seguro, quer tenham como 

destino o território nacional ou qualquer outras geografia. No momento da contratação, o 

Segurado coloca à consideração do Segurador a totalidade dos seus clientes com os quais tem 

relações comercias a crédito emitindo o Segurador uma opinião creditícia, na qual segura 

totalmente uns, parcialmente outros, ou podendo até recusar alguns. 

  



 

Entidade Consultora:                                                   Cofinanciado por:  
  14 

 

A escolha 

Existem tipologias de financiamento que estarão mais direcionadas para as várias fases de 

evolução de uma empresa: 

 

 

De forma a escolher a fonte de financiamento adequada ao seu negócio, deverão ser tidos em 

conta diversos cuidados e analisar também os vários fatores que podem influenciar a decisão: 

  Taxa de juro (custo do dinheiro) 

  Suas características (prazos e carências) 

  Garantias necessárias (exemplo: seguros, garantias reais, aval do investidor) 

  Taxas e impostos associados à fonte de financiamento 

  Restrições associadas à fonte de financiamento 

 Entre outros 

 

A empresa, com base nas diversas opções de financiamento, deverá optar por aquela ou 

aquelas que estejam mais adequadas às necessidades da empresa, bem como às suas 

capacidades, ou seja, de gerar resultados capazes de fazer face às suas obrigações. 


