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Introdução

Este projeto consiste na criação de um negócio de prestação de
serviços na área de turismo e tem como principal ambição a regeneração
de um edifício de certa forma importante pela sua arquitetura para a
cidade de Leiria mas também tem a vertente de atrair mais pessoas para
descobrir e explorar esta mesma.

Sendo esse o principal motivo acima enunciado foi escolhido o
edifício Marques da Cruz que foi projetado pelo importante arquiteto
Ernesto Korrodi que nasceu em Zurique, na Suíça a 31 de Janeiro de 1870.

Frequentou as escolas do 1º e 2º grau de ensino, passando para a
Escola de Arte Industrial aos 15 anos, onde concluiu o curso de escultor
decorador, juntamente com o de professor de desenho. Ainda antes de ter
concluído vinte anos e após uma curta estadia em Itália, aceitou o lugar de
professor de desenho num concurso aberto para a delegação do Governo
Português em Berna.

A sua presença em Portugal iniciou-se em 1885, em Braga onde
lecionou na Escola Industrial, durante alguns anos, período que o próprio
considerou para se orientar no meio oficial. Já em Leiria, naturalizou-se
português.

4
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A partir de 1897, Ernesto Korrodi começou a trabalhar como
arquiteto dando início a uma produção que se estendeu desde projetos de
habitação de rendimento, edifícios públicos, a sedes de Banco Nacional
Ultramarino e do Banco de Portugal, o Mercado de Santana e até palacetes
para famílias abastadas.

Iremos apresentar qual o tipo negócio que pretendemos para o
edifício em questão para que este possa não ser apenas sustentável mas
que seja também rentável, tendo sempre em conta os potenciais
concorrentes.

Procederemos também à apresentação de um modelo Económico
Financeiro disponibilizado pelo IAPMEI para que se possa analisar e
quantificar de uma forma aproximada quais os custos associados a este
tipo de negócio, tendo em conta a renovação do edifício.

5
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1 – Apresentação da Empresa

1.1 – Identificação dos Promotores

Esta empresa será constituída por três promotores sendo eles Ana
Cristina Silva Cruz e André Manuel de Sousa Domingues Ramos ambos
estudantes da Licenciatura de Engenharia Civil e um investidor externo,
pretendendo-se com a criação desta empresa voltar a oferecer novamente
a experiência de ficar alojado numa pousada de juventude com
características especiais.

1.2 – Identificação provisória da empresa

A empresa será uma sociedade divida em duas quotas em que maior
quota será destinada ao investidor externo sendo de 70% uma vez que terá
de financiar o projeto e a outra quota de 30% será destinada aos restantes
dois promotores.

A empresa estará sediada no edifício
Marques da Cruz no cruzamento da Rua
Mouzinho de Albuquerque com a Rua de São
Francisco, em Leiria e terá o seguinte logotipo:
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Figura 1 - Logotipo do negócio
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2 – Negócio
2.1 – Breve descrição do motivo da escolha do nome do negócio e edifício

A nossa empresa tem a denominação de “Pousada da Juventude
Marques da Cruz, S.A.” tem este nome devido ao edifício pois o projeto foi
encomendado

pelo

empresário

António Marques da Cruz em 1926
e em que o rés-do-chão se
destinava
comerciais

a
ou

estabelecimentos
depósitos

de

mercadorias e o primeiro, segundo
e terceiro piso se destinavam a
habitação.
Figura 2 - Desenho do Edifício Marques da Cruz

Esta

escolha

do

edifício

Marques da Cruz foi decida tendo
conta o seu enorme valor histórico
para a cidade de Leiria e também
por

ter

sido

projetado

pelo

arquiteto Ernesto Korrodi, cujo
exterior do prédio foi concebido
nas formas tradicionais das casas
do século XV, salientando-se a
7

minúcia do trabalho executado em
pedra nos vãos de janelas, sobre a
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entrada e noutros pormenores decorativos.

Figura 3 - Pintura do Edifício Marques da Cruz

2.2 – Breve descrição do tipo de negócio

O negócio para este edifício é da área de turismo e tem como
principal objetivo voltar novamente a haver uma pousada de juventude
localizada perto da Biblioteca Municipal de Leiria uma vez que a existente
foi encerrada em 2012 pelo governo alegando as deficientes condições do
edifício.

Este negócio ainda contará com uma parceria com o InterRail, em
que o principal público-alvo são os estudantes não residentes na cidade de
Leiria (Portugueses ou Estrangeiros) e jovens não estudantes.

O plano definido para rentabilizar o rés-do-chão e os três andares do
edifício sendo que o edifício nos três andares foi projetado para habitação
é apresentado nos seguintes pontos:

Rés-do-chão: Na zona onde atualmente se encontra a loja do chinês
esta irá ser um snack-bar com duas casas de banho de serviço uma para
clientes e outra para empregados. Terá também uma lavandaria selfservice destinada aos clientes da pousada e a restante população. Haverá
uma receção de apoio à pousada;
8

1º Piso: Este será dividido em três grandes áreas, a primeira será
destinada a zona de lazer (zona de jogos e de televisão) para uso dos
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hóspedes onde poderão ler, conviver e descansar. Na segunda localizar-seá uma área de estudo. Na terceira zona será destinada para alojamento
coletivo (6 quartos com 6 beliches e uma Kitchenette) e um balneário de
serviço de apoio aos quartos (arrumos material de limpeza);

2º Piso: Este será apenas destinado a alojamento sendo constituído
por 14 quartos (6 individuais, 6 duplos e 2 suites) com casa de banho
privativa, Kitchenette e contará ainda com arrumos destinada a limpeza;
3º Piso: Este será também destinado a alojamento tendo 14 quartos
(6 individuais, 6 duplos e 2 suites) com casa de banho privativa, Kitchenette
e arrumos destinado a limpeza;

2.3 – Explicação do serviço prestado

Tendo em conta que o edifício foi projetado principalmente para a
habitação logo o principal serviço deste negócio é a oferta de alojamento
mas terá também um snack-bar que irá ser explorado por outra empresa
para que assim haja uma melhor gestão dos recursos e retorno do
investimento efetuado.

A pousada irá prestar serviços de alojamento e terá um horário de
funcionamento de 24h, o check-in será a partir das 14:30 e o check-out até
as 12:30 esta será constituída por vários quartos com casa de banho
privativa e uma Kitchenette no segundo e terceiro piso.
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Em complementaridade no primeiro piso irá haver uma zona
destinada a lazer esta mesma será apenas para os hóspedes onde poderão
ler, conviver e descansar terá também uma área de estudo.
No rés-do-chão haverá também três serviços, um dos quais será uma
lavandaria self-service com o horário de funcionamento desde as 8h da
manhã até às 22h, tendo uma engomadeira de serviço de 2ª feira a 6ª feira
das 10h-13h e das 14h-17h, para os clientes da pousada e as restantes
pessoas que queiram usufruir do serviço. O snack-bar terá um horário de
funcionamento das 8h às 2h e contará também com uma receção para
prestar serviços de informação e atendimento.

Teremos ao dispor dos utentes da pousada uma carrinha de nove
lugares alugada que se destina a fazer um roteiro das várias zonas
históricas do distrito de Leiria tais como Leiria (Castelo de Leiria), Batalha
(Mosteiro de Santa Maria da Vitória e Museu da Batalha), Marinha Grande
(Museu do vidro), Nazaré (Almoço e visitar o sítio), Porto de Mós (Castelo
de Porto de Mós) e Fátima (Santuário de Fátima e Grutas da Moeda), Leiria.
Usufrui-se deste serviço só aos fins-de-semana com um custo de
39€/pessoa.

2.4 – Qual o público-alvo deste negócio

O alojamento será direcionado a pessoas que necessitem de um
quarto para um mês ou para dias, terá um preço consoante o seu tempo
de ocupação e será destinado principalmente a inquilinos jovens,
estudantes (nacionais ou internacionais).

André Ramos nº 2100900 | Ana Cruz nº2090918
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Quanto ao snack-bar este destinar-se-á aos clientes da pousada mas
também a toda a restante população leiriense que queira usufruir do
espaço, tendo um uso como restauração dando a conhecer a nossa
fabulosa gastronomia local e tendo um outro uso como confeitaria com
música ambiente. Haverá também acesso Wi-Fi gratuito em todo o
empreendimento.

2.5 – Venda do serviço

O nosso produto é vendido diretamente ao cliente mas também
pode ter um distribuidor como agências de viagens, turismo entre outros.

3 – Análise PEST
A análise PEST (Politica Económica Social e Tecnológica) é método
que nos permite verificar as condições políticas, económicas, sociais e
tecnológicas em que o país atualmente se encontra. Devemos ter em conta
que este tipo de análise é afetado por fatores externos ao país.

3.1 – Análise Politica

Após a conclusão do plano de resgate pedido pelo governo ao Fundo
Monetário Internacional, Comissão Europeia e ao Banco Central Europeu
em 2011 e com uma duração de três anos, passado esse período verifica-se
que as políticas vindas a ser tomadas têm sido de contenção e tem-se
vindo a agravar com o passar do tempo devido a imposições externas.
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3.2 – Análise Económica

Na economia verificou-se que o consumo privado melhorou no ano
de 2014 mas o produto interno bruto cresceu 1.1% devido ao
abrandamento de exportações e assim sendo o apoio outrora oferecido
pelo estado para a criação de novos negócios vai-se tornando cada vez
menor e as instituições financeiras cobram taxas de juro elevadas devido
ao risco que apresenta o investimento num negócio embora hajas ligeiras
melhorias da economia do país.
Com o aumento do IVA para 23% e outras medidas de contenção
orçamental tomadas pelo governo levaram à perda do poder de compra
por parte da maioria da sociedade.
3.3 – Análise Social

No que diz respeito à sociedade embora que a taxa de desemprego
tenha diminuído de 17,4% no pico da crise para 14,2% sendo esta a
estimativa do governo para 2014 mas também tem que se ter em atenção
a emigração que tem vindo acontecer por parte sobretudo de jovens
licenciados devido à falta de oportunidade de emprego.
3.4 – Análise Tecnológica

No campo tecnológico analisamos que o país e as empresas tem
apostado em acompanhar as evoluções que vão ocorrendo e assim
12

permitindo às empresas não só a otimização das tarefas mas também a
redução de custos devido a haver uma melhor racionalização dos recursos
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humanos e materiais bem como uma maior e melhor interação entre o
vendedor e consumidor final.

4 – Análise externa do negócio
4.1 – Análise do mercado?
Segundo o INE (instituto nacional de estatística) em 2013, 3.98
milhões de residentes de Portugal realizaram pelo menos uma deslocação
turística em que tenham dormindo uma ou mais noites fora do seu lar e
que desses 3.98 milhões, 2.5 milhões viajaram por lazer, férias ou recreio.

Segundo o INE (tabela I) em 2013, 238 585 mil pessoas usufruíram
dos serviços de alojamento prestados por pousadas da juventude e
colónias de férias na região centro sendo 220 868 hóspedes portugueses e
17 717 hóspedes estrangeiros. Conseguindo captar 13% por cento desse
mercado iriamos obter 31 016 hóspedes por ano.
Dormidas nas colónias de férias e pousadas de juventude, segundo as regiões (NUTS II), por
países de residência habitual
Unidade:
Nº

2013
Países de residência
TOTAL
PORTUGAL
ESTRANGEIRO
EUROPA
UNIÃO EUROPEIA
Alemanha
Áustria
Bélgica
Dinamarca
Espanha
Finlândia
França
Grécia

Total

Continente

Norte

Centro

Lisboa

Alentejo

Algarve

Açores

Madeira

815 830

770 884

154 263

238 585

217 522

16 750

143 764

32 076

12 870

667 249
148 581

638 334
132 550

112 523
41 740

220 868
17 717

178 372
39 150

15 271
1 479

111 300
32 464

19 047
13 029

9 868
3 002

121 919

107 239

32 003

13 252

32 201

1 396

28 387

11 783

2 897

115 452
18 381
1 403
3 521
917
26 003
1 010
27 652
334

101 480
15 233
1 097
2 794
788
24 504
446
23 649
321

29 912
2 436
92
720
144
11 182
36
5 824
65

12 344
1 402
168
383
166
3 354
187
2 750
39

30 195
5 312
309
547
208
6 569
86
10 029
147

1 372
397
3
59
9
303
3
301
0

27 657
5 686
525
1 085
261
3 096
134
4 745
70

11 140
2 602
224
626
100
1 218
474
3 061
8

2 832
546
8213
101
29
281
90
942
5
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Irlanda
Itália
Luxemburgo
Países Baixos
Reino Unido
Suécia
Outros UE
Outros Europa
ÁFRICA
AMÉRICA
Brasil
Canadá
EUA
Outros América
ÁSIA
Japão
Outros Ásia
OCEÂNIA

877
5 820
131
7 419
10 730
1 064
10 190
6 467

742
4 734
99
6 899
10 292
892
8 990
5 759

82
715
13
3 221
741
33
4 608
2 091

101
971
8
564
651
142
1 458
908

89
1 361
26
2 058
1 526
416
1 512
2 006

19
86
0
10
89
32
61
24

451
1 601
52
1 046
7 285
269
1 351
730

79
962
19
468
220
164
915
643

56
124
13
52
218
8
285
65

3 205

3 201

592

1 661

763

0

185

3

1

17 177

16 044

7 122

1 670

4 926

59

2 267

1 054

79

10 966
2 539
2 230
1 442

10 813
2 012
1 840
1 379

5 898
411
334
479

1 151
131
231
157

3 003
657
735
531

28
12
10
9

733
801
530
203

118
508
367
61

35
19
23
2

4 225

4 076

1 581

1 044

1 038

5

408

137

12

613
3 612

580
3 496

104
1 477

58
986

334
704

1
4

83
325

32
105

1
11

2 055

1 990

442

90

222

19

1 217

52
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Fonte: INE – Inquérito à Permanência de Colonos em Colónias de
Férias 2013

Tabela I - Dormidas em pousadas e colónias por regiões

4.2 – Análise detalhada dos principais concorrentes e por que motivo o são?

Identificámos como sendo nossos principais concorrentes o Casulo,
situado na avenida General Humberto Delgado e a Hostel de Leiria,
instalada junto ao Mercado Santana, sendo estes dois prestadores de
serviços de alojamento baixo custo (low-cost) na cidade de Leiria.

De seguida na tabela II explicamos detalhadamente os serviços e os
pontos fortes e fracos de cada concorrente.

Concorrentes

“O Casulo”

“Hostel de Leiria”

Localização

Avenida General Humberto Delgado

Rua Doutor Correia Mateus

Quais

os

produtos

serviços que oferece?

e

Alojamento
(duplos,

individual

com

116

quartos

Alojamento

e

suite),

ambos

quartos climatizados

constituídos por um Wc e uma Kitchenette
(fogão, frigorifico, micro-ondas e exaustor)
Cafetaria

com

Varanda

e

Acesso

Wireless

28

televisão

privada

André Ramos nº 2100900 | Ana Cruz nº2090918
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Refeições take-way

internet gratuita

Zona de jogos e televisão

Bar

Lavandaria self-service

Sala de jogos

Zona de estudo
Acesso Wireless à internet gratuita
Lounge
Dimensão

(nº

de

15

12

Quota de mercado (%)

40

60

Pontos fortes

Qualquer residente pode entrar e

Animais

trabalhadores)

sair á hora desejada

admitidos

a

pedido
Criança com menos de 3

Reserva através da internet
Aceitam pessoas com necessidades

anos é grátis
Pequeno

especiais
Parqueamento de viatura em área

almoço

por

3.50€

com videovigilância
Limpeza semanal de roupas de cama
e assoalhados
Pontos fracos

Atraso pagamento coima de 10%
Não é permitido ter animais

Caso não apareça ou
cancele será cobrada a primeira
noite pelo hotel

Vantagens competitivas

Faz parte de um grupo

Parque de estacionamento
Oferta de mercado regional de

“HostelWorld”

alojamento de qualidade a baixo custo e

Perto

servir de âncora a um público nacional e
internacional exigente.

centro

da

cidade
Fácil

Satisfaz necessidades de alojamento

do

acesso

aos

transportes

longo, medio e curto prazo (preço low-cost)
Lounge para publico interno/externo
Previsível reação face a
novas entradas no sector
Método(s) de venda

Campanhas publicitárias em relação
ao preço e qualidade
Possibilidade

Campanhas publicitárias
em relação ao preço e qualidade

de

hospedagem

mensal ou diária

Possibilidade

de

hospedagem diária
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4.3 – Preços dos concorrentes

Nas tabelas III e IV apresentamos os preços que atualmente são
cobrados pelos nossos concorrentes a quem queira s seus serviços.
O Casulo
Descrição do serviço
Quarto individual
Quarto duplo
Quarto suite
Quarto com 6 beliches
Quarto individual
Quarto duplo
Quarto suite
Quarto com 6 beliches
Lavagem (inclui detergente e
amaciador)
Secagem

Preço
35 €
40 €
45 €
0€
300 €
150 €
325 €
0€
2.5 €

Tempo
Uma noite
Uma noite
Uma noite
Uma noite
2-3 Meses
2-3 Meses
2-3 Meses
2-3 Meses

1€

Tabela III - Preços praticados pelo O Casulo

Hostel de Leiria

Descrição do serviço
Quarto individual
Quarto duplo
Quarto suite
Quarto com 6 beliches
Lavagem (inclui detergente e
amaciador)
Secagem

Preço
39 €
40 €
39 €
20 €

Tempo
Uma noite
Uma noite
Uma noite
Uma noite

2.5 €
1€
André Ramos nº 2100900 | Ana Cruz nº2090918
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Tabela IV - Preços praticados pelo Hostel de Leiria

5 – Análise interna do negócio
5.1 – Análise SWOT SWOT (Strengths, Weakness, Opportunitys and Treats)
A análise SWOT é utilizada para enunciar qual o tipo de estratégia
que o negocio deve ter.

Forças (strengths):
• Localização no centro de Leiria;
• Colaboradores qualificados;
• Arquitetura do edifício;
• Parcerias com CP-InterRail;
• Parcerias com agências de viagens e turismo de Portugal;
• Alojamento com baixo custo (low cost);
• Facilidade na acessibilidade a meios de transporte (autocarro,
comboio e táxi)
• Disponibilização de uma carrinha para deslocações dos hóspedes;

Fraquezas (weakness):
• Grande investimento inicial;
• Não ter estacionamento privado;
• Consideração de património histórico da cidade de Leiria, tendo
restrição a nível da sua reabilitação mantendo a sua traça;

André Ramos nº 2100900 | Ana Cruz nº2090918
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Oportunidades (opportunitys):
• Voltar disponibilizar uma pousada em Leira;
Ameaças (treats):
• A possibilidade da concorrência baixar preços;
• Legislação;
• Entidades licenciadoras;

Assim sendo o nosso serviço tem como vantagens ou forças a
integração numa rede de albergue “Pousadas da Juventude”, tendo uma
parceria com a CP – InterRail, podendo ter outras parcerias com agências
de viagens e com o Turismo de Portugal, fazendo parte de uma rota
histórica do Distrito de Leiria.

Sendo como nosso ponto forte a oferta de um alojamento a baixo
custo tendo em conta o estilo do edifício e a sua época histórica. Apresenta
uma vasta diversidade de meios de transporte como a CP, REDE EXPRESSO
e podendo haver uma carrinha da disponibilidade da nossa pousada para
deslocações com o seu devido preço.

O que temos de pior ou fraqueza é o fato de não termos
estacionamento privado apenas estacionamentos para cargas e descargas.
O acesso ao alojamento consiste em ter um dos dois cartões, o cartão de
alberguista ou o cartão jovem.

18
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Para a concretização deste negócio devemos respeitar o Decreto-Lei
nº167/97 de 4 de Julho, segundo o artigo 43º, e toda a legislação agregada.
Sendo que o custo da reabilitação do edifício apresenta um fator
importante e de enorme peso para a sua execução.
5.2 – Métodos de divulgação do negócio

Iremos levar a informação do serviço prestado no nosso negócio ao
cliente por elementos publicitários ou seja através de um canal de
distribuição de jornais, revistas, cartazes, flyers, merchadising, passa a
palavra e internet, apresentamos de seguida quais as vantagens e
desvantagens dos vários métodos a serem adotados:

Venda por catálogo
Vantagens – Possibilidade de conhecimento de produto/custo;
Desvantagens – Adversários copiarem ideias;

Venda direta
Vantagens – Contacto pessoal;
Desvantagem – não gosta do que vê;

Merchadising

19

Vantagens – Colocação em vários pontos estratégicos (cafés, teatros,
turismo);
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Desvantagens – Afugentar possíveis clientes que não gostem de
Merchadising;

Cupões e brindes
Vantagens – dão a conhecer o produto (como promoções 25%, ao
usufruir do serviço durante uma semana tem direito a um brinde a
definir);
Desvantagens – perda de dinheiro;

Demonstrações no local de venda
Vantagens – Worshop no nosso snack-bar;
Desvantagens – não gostar do tipo de ambiente;

Anúncios na imprensa e na rádio (nacional ou regional)
Vantagens – maior divulgação do produto;
Desvantagens – custos;

Internet
Vantagens – maior divulgação do produto;
Desvantagens – Copia de ideias por parte da concorrência;

André Ramos nº 2100900 | Ana Cruz nº2090918
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Outdoors/Placards
Vantagens – maior divulgação do produto;
Desvantagens – Copia de ideias por parte da concorrência;
5.3 – Definição dos preços para o nosso negócio

De seguida facultamos os preços que irão ser cobrados aos clientes
para poderem usufruir dos nossos serviços prestados na pousada
consoante o tempo é apresentado na tabela V tentando ser mais
económico que os preços dos concorrentes apresentados no ponto 4.3.

Descrição do serviço
Quarto individual
Quarto duplo
Quarto suite
Quarto com 6 beliches
Quarto individual
Quarto duplo
Quarto suite
Quarto com 6 beliches
Lavagem (inclui detergente e amaciador)

Preço
34 €
38 €
42 €
18 €
150 €
180 €
200 €
95 €
4.00 €

Secagem
Engomar a roupa até 40 peças
Engomar a roupa contrato de 60 peças
Engomar a roupa contrato de 80 peças
Engomar a roupa contrato de 100 peças

1.60 €
0.90€/peça
45€
57€
70€

Tempo
Uma noite
Uma noite
Uma noite
Uma noite
Um mês
Um mês
Um mês
Um mês
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Tabela V - Preços para o negócio

5.4 – Modelo económico e financeiro

Com o preenchimento deste modelo pretendemos analisar os custos
de operação associados à pousada e se a mesma tem possibilidades de
gerar lucros. Em primeiro procedemos à definição das várias taxas que se
encontram em vigor no nosso país (ver tabela VI)

22
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Tabela VI - Várias taxas em vigor em Portugal

5.4.1 – Volume de negócios

Para 2016 que será o primeiro ano de atividade da pousada
pretendemos obter 748 436€ de rendimentos totais pela prestação dos
serviços de alojamento no valor de 604 800€ mas também tendo em conta
que o snack-bar será alugado com todo o equipamento necessário para a
sua utilização (cozinha totalmente equipada, sala de refeições/bar
contendo todo o seu mobiliário, desde cadeiras, mesas, atoalhados, e
serviços de louça) pelo valor de 21 600€, roteiro turístico irá gerar 29
952€/ano e que a lavandaria irá gerar 92 084€ e as taxas de crescimento

serão de 10%/ano conforme apresentado na tabela VII.
Tabela VII - Ganhos das vendas dos serviços

Apresentamos de seguida o volume de negócios ao longo de 6 anos

André Ramos nº 2100900 | Ana Cruz nº2090918
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de exploração da pousada, snack-bar e lavandaria self-service com a
aplicação da taxa de iva (tabela VIII).
Tabela VIII - Rendimentos com a aplicação do IVA

5.4.2 – Fornecimentos e serviços externos

Nos serviços externos iremos subcontratar uma equipa de limpeza
do 12:30h às 14:30h e das 7:00h às 9:00h cujo valor mensal será de 2000€,
contaremos gastar cerca de 850€ mês em contas de luz, água, gás,
combustíveis e comunicação.
Iremos ainda cada mês proceder ao aluguer duma carrinha para
transportar os clientes e contamos pagar 520€/mês, bem como seguros
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240€/ano e material
terial de limpeza 50€/mês
50
(tabela IX).
Tabela IX – Custos totais dos serviços externos

5.4.3 – Gastos com funcionários

Quanto à contratação de colaboradores em 2016 para a pousada
iremos

contratar

um

diretor

que

irá

realizar

as

funções

de

administração/direção mas também de administração/financeira,
/financeira, iremos
também contratar uma funcionária para a lavandaria, um comercial, um
condutor para a carrinha e três rececionistas para realizar
ar as funções de
pagamentos, recebimentos, check-in,
check
marcações.

Em 2017 iremos proceder
pr
ao contrato de uma pessoa que será
responsável para realizar as manutenções necessárias para o bom
funcionamento do negócio. Assim sendo apresentamos qual será a
estrutura da pousada no seguinte organograma.
o

Promotores (três
sócios)

Administrador
(um financeiro/administração)

Receção

Comercial/Marketing

Manutenção

Roteiro Turistico

Equipa de Limpeza

(três rececionistas)

(um comercial)

(um funcionário)

(um condutor)

(subcontratado)

25

Organograma 1 - Estrutura da pousada

André Ramos nº 2100900 | Ana
na Cruz nº2090918

Inovação e Empreendedorismo
Pousada Marques da Cruz

As renumerações são apresentadas na tabela XV com um aumento
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salarial de 5% nos anos seguintes.
Tabela X - Gastos com pessoal

5.4.4 – Fundo de maneio

No fundo de maneiro apenas iremos ter 1000€ (tabela XI) de reserva
para o caso de alguma necessidade extraordinária.
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Tabela XI - Fundo de maneio

5.4.5 – Investimento

Iremos proceder à compra do edifício Marques da Cruz por 400 000€
e terá 688 000€ de custos para a reabilitação do mesmo ver a tabela XII.
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Tabela XII - Custos associados à reabilitação do edifício
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5.4.6 – Financiamento

No financiamento (tabela XIIV) o promotor André, Ana e terceiro
sócio irão contribuir com 5 000€ cada um e o promotor irá fazer um
empréstimo de 400 000€ e por esse motivo têm direito a 70% da pousada.
Teremos um incentivo de financiamento do QREN de 300 000€.

Tabela XIII - Financiamento para a pousada

5.4.7 – Ponto Critico

Ao ser determinado ponto crítico das vendas é possível verificar qual
o volume de vendas necessárias para cobrir os gastos em que incorre. A
pousada necessita, segundo os dados obtidos, de efetuar vendas dos
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serviços superiores a 192 456.51€ para gerar lucros.
Tabela XIV - ponto crítico

5.4.8 – Demonstração de resultados

Através da tabela XV, é possível verificar que a empresa espera um
resultado líquido, no ano de 2016, de 440 618€ que resulta da diferença
entre as receitas que espera vir a obter e as despesas que terá de incorrer
para o exercício da sua atividade. O lucro obtido provem da atividade
normal da empresa.
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5.4.9 – Cash-Flow

A tabela XVI evidencia a tradução monetária da atividade da
empresa, nomeadamente os valores libertos pela atividade e as suas
necessidades de financiamento.

Tabela XVI - Mapa de cash-flow operacionais

André Ramos nº 2100900 | Ana Cruz nº2090918
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5.4.10 – Balanço

Tal como a demostração de resultados, a tabela XVII resulta da
introdução dos prossupostos anteriores. Esta expressa a situação
patrimonial da empresa, e será também, uma componente fundamental na
análise do projeto.
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Tabela XVII - Balanço previsional

5.4.11 – Plano financeiro

Como se pode analisar a partir da tabela XVIII, as origens de fundos
da pousada, representam o montante total de 1 345 078€ e as aplicações
de fundos 1 093 000€. No final do primeiro ano está previsto um saldo de
tesouraria de 252 078€ e, para 2021, o saldo acumulado para o período é

de 3 653 554€.
Tabela XVIII - Plano de financiamento

5.4.12 - Indicadores

Na tabela XIX, são apresentados os principais indicadores que
permitem aferir a viabilidade do negócio da pousada sob as perspetivas
34

económicas, económico-financeiras, financeiras, de liquidez e do risco de
negócio. Para todos os indicadores apresentados verifica-se um resultado
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favorável, o qual representa boas perspetivas para se tornar num negócio
de sucesso.

Em 2016, o ROI é de 33%, a capacidade de desempenho da empresa
dos capitais totais investidos - Rentabilidade do ativo - é de 42%. A
capacidade de fazer face aos seus compromissos representa 234% de
Solvabilidade, garantindo uma posição favorável face a garantias dos
credores e facilitando a obtenção de crédito.

A Autonomia Financeira do primeiro ano, é de 57%, atingindo um
valor de 85% em 2021.
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Tabela XIX – Principais indicadores

5.4.13 – Avaliação

A tabela XX, permite avaliar não só o negócio sob a perspetiva do
investidor, como também do negócio, sendo que ambas refletem bons
resultados e demonstram uma situação económico-financeira saudável.

Importa, sobretudo, incidir sob o ponto de vista do negócio e avaliar
a rentabilidade do projeto a desenvolver, analisando os seguintes
elementos baseados nos cash flows (tabela XVI):

- VAL (Valor atual Liquido) – Apresenta o valor de 7 335 330€, que
garante a recuperação total dos investimentos e a remuneração dos
capitais próprios investidos, assim como irá gerar lucro;

- Pay Back period – Mostra que a empresa está em condições de
recuperar na totalidade o seu investimento de capital no período de
2 anos;

- TIR (Taxa Interna de Rendibilidade) – que apresenta uma
36

percentagem de 117,49% na perspetiva do investidor e de 118.16%
na perspetiva do projeto e para a qual o VAL apresenta um valor
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igual a zero, o que pode ser justificado pelo facto do valor investido
ser muito inferior ao retorno esperado.
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