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1 - SUMÁRIO
No âmbito dos conteúdos programáticos da unidade curricular de "INOVAÇÃO
e EMPREENDEDPRISMO", foi-nos proposto pelo docente da U.C. a apresentação e
desenvolvimento de um plano de negócios inserido numa parceria da E.S.T.G. L.
(Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria), com a C.M.L. (Camara Municipal
de Leiria) onde o objetivo é a Regeneração Urbana da cidade de Leiria, não na sua
totalidade mas sim em casos pontuais de edifícios e zonas previamente definidas.
Dos locais em apreço
aptamos pela requalificação
e reformulação do edifício
onde funciona o terminal
rodoviário da cidade de
Leiria, numa das mais
nobres
e
movimentadas
artérias da cidade com vista
sobranceira sob a magnifica
edificação medieval que é o
Castelo de Leiria e paredes
meias com o Rio Lis.
Sendo a cidade de Leiria por si
só um motivo de "atração" de
pessoas oriundas de todos os
aglomerados urbanos circunvizinhos
quase ao nível do distrito da qual é
capital, a proposta de negócio que
pretendemos
apresentar
não
poderia de forma alguma ficar
aquém dessa dimensão.
Por isso a ideia de negócio tem
como objetivo não só o distrito de
Leiria, tem sim um horizonte Nacional e Internacional, uma vez que nela se
pretende implementar a internacionalização do espaço nesta aldeia global.
A conjugação destes fatores
apar do facto de na ideia de
negócio se prever a instalação do
terminal
rodoviário
de
caris
internacional e um outro de caris
urbano julgamos ser uma mais
valia para o investimento pela
mobilidade modal e acessibilidade
intrínseca na proposta.
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Para o desenvolvimento e implementação do PLANO de NEGÒCIOS, será criada
uma empresa LEIRIA BUSINESS CENTER, S.A..
S.A.
O objetivo subjacente à ideia da constituição desta empresa prende-se
prende
com o
sucesso do negócio, ou seja, todo o capital a alocar seria para o investimento na
obra, não haveria lugar ao pagamento de indeminizações nem à compra de
espaços, todos os proprietários
oprietários entrariam no capital social da empresa na
proporção das áreas que dispunham.
Sendo um investimento que rondará o 5 000 000.00€
000.00€ (cinco milhões de
euros), logo todas os meios que visem a redução de custos serão de equacionar.

4

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - 2ª Fase
2014/2015

2 - APRESENTAÇÃO DE NEGÓCIO
A proposta de negócio desenvolve-se em quatro linhas de orientação
estratégica:
• Regeneração urbana do quarteirão;
•

Requalificação de um edifício ligeiramente degradado;

•

Interligação da vida do edifício co a mobilidade modal;

•

Implementação de filosofia de comércio diferente;

•

Novo conceito de empreendedorismo.

O negócio propriamente dito consiste no aluguer de espaços de forma
esporádica, curto, médio ou longo prazo.
A regeneração daquela porção da malha urbana da cidade tinha como condição
a continuidade da permanência do terminal rodoviário naquele local. Sendo esta
uma condição e que iria ocupar uma área considerável do espaço numa zona tão
nobre como esta, pensamos em alicerçar toda a proposta em torno dela.
Assim a condição deixou de ser uma perda mas sim uma mais valia, pois o
aproveitamento desta trará mais vida, mais movimento e obviamente mais
oportunidades de negócio.
Sendo o espaço que agora ocupa
uma área de excelência do ponto de vista
comercial, optamos por criar uma cave
em toda a área do edifício destinada
exclusivamente ao terminal rodoviário,
criando desta forma mais e melhores
condições a toda essa atividade, pois o
fluxo de utilizadores deste meio de
transporte de médio e longo curso é
generoso.
Ao nível do rés-do-chão, é nossa
pretensão instalar o que de modo geral
se chama de lojas ancora, ou seja, lojas
de renome Nacional e Internacional, que
tanto pelo que representam como pelo
que oferecem trarão a este espaço
inúmeros clientes.
Estando cada vez mais comércio de
rua a estar na moda nos últimos dois
anos.
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A conclusão é do estudo
“Lisbon Street Shopping”, que
refere ainda que este formato “é
atualmente uma alternativa de
retalho em consolidação”.
Sendo esta zona um do
principais destinos de comércio
de rua em Leiria basta passear
por
ali para
descobrir
as
diferenças em relação a alguns
anos atrás.
Novas
marcas,
novos
conceitos,
lojas
renovadas,
restaurantes e esplanadas são as propostas que nos comprometemos levar por
diante.
Não são apenas as marcas internacionais que escolhemos, também marcas
nacionais e alguns serviços públicos, são também exemplos de empreendedorismo
português, com conceitos inovadores, bem posicionados, design atrativo, marketing
diferenciador e que apostam muito na
criação nacional.

O comércio de rua assume-se cada vez mais como uma localização estratégica
e um canal de expansão para operadores nacionais e internacionais e Leiria consta
na lista de cidades portuguesas com grande
presença de marcas nacionais e internacionais, e
com esta aposta pretendemos a revitalização do
comércio de rua na baixa da cidade.
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Por fim, na zona menos
apetecível do ponto de vista
comercial, ou seja entre a frente da
avenida Heróis de Angola e a zona
confinante com o espaço pedonal
público, será adaptado a terminal
dos miniautocarros "Mobilis" dos
circuitos
urbanos
que
faram
convergir para o local pessoas de
todas as zonas urbanas periféricas
da cidade de Leiria, sem que para o
efeito tenham que dispor de meio
de transporte individual. Para melhor comodidade dos utentes, os horários e os
circuitos serão revistos para evitar perdas de tempo ou demoras demasiado longas.
No primeiro andar, ou seja ao nível da zona circulação pedonal confinante com
o rio Lis, são várias a pretensões.
Em primeiro lugar desenvolvemos uma solução com a qual pretendemos
devolver o rio Lis à cidade de Leiria e aos leirienses com a criação de espaços e
soluções aprazíveis que revitalizem toda aquela frente. Paralelamente a esta
iniciativa iremos introduzir um novo conceito de empreendedorismo em Leiria, o
Coworking, este conceito baseia-se num modelo de trabalho onde o
compartilhamento de espaço e recursos de escritório, reunindo pessoas que
trabalham não necessariamente para a mesma empresa ou na mesma área de
atuação, podendo inclusive reunir entre os seus trabalhadores os profissionais
liberais e o trabalhadores independentes.
É uma maneira utilizada por muitos profissionais autónomos para solucionar o
problema de isolamento do modelo de trabalho conhecido como "home office".
Pessoas e empresas normalmente utilizadoras de coworking também utilizam
este modelo de trabalho para estabelecer contactos de negócios onde oferecem
e/ou contratam serviços reciprocamente.
A instalação do um centro de cowork no edifício compreende a construção de
todas as dependências intrínsecas, tais como, salas de reuniões, salas de formação,
sala de conferências, salas multiusos, anfiteatro interior, estúdio de fotografia,
estúdio de vídeo/televisão.
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Dotar o edifício destas dependências, para além de servirem o centro de
cowork serão uma mais valia para a cidade, pois é pelo que analisamos na malha
urbana bastante deficitária na oferta destas valências. No entanto estas valências
serão de apoio ao coworking, mas também serão alugadas esporadicamente para a
realização de conferências, reuniões, workshops, apresentação ou lançamento de
produtos, marcas ou empresas.
Como já foi referido inicialmente, é também objetivo dos promotores do
empreendimento o de devolver o rio Lis à cidade e aos Leirienses pretendemos
dotar o edifício com um anfiteatro ao ar livre com o claro intuito de "dar vida" ao
espaço com a finalidade trazer a este espaço cada vez mais clientes, pois será esta
a motivação para criar incentivos ao investimento e assim criar dinâmica e
interação entre os clientes/investidores e os clientes dos investidores.
Também como complemento serão instalados neste piso dois espaços
destinados à instalação de estabelecimentos de bebidas.
8
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Instalação de consultórios médicos, gabinetes de contabilidade, escritórios de
advogados e gabinetes de engenharia e arquitetura.
O segundo andar será constituído por gabinetes inteiramente dedicados ao
setor terciário, aos serviços, este será constituído por consultórios médicos,
escritórios de advogados, gabinetes de contabilidade, gabinetes de engenharia e
arquitetura.
A versatilidade que se pretende dar a esta piso apar da mobilidade que
implementamos no empreendimento são por si só suficientes para atrair clientes
em todas estas vertentes.
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A polivalência com que dotamos o terceiro andar é o complemento das
exuberantes e indescritíveis vistas que dali se deslumbram e que servirão
certamente de inspiração para os frequentadores do atelier de pintura, na
acolhedora academia de dança, e para relaxar e descontrair depois de uma jornada
de trabalho num espetacular ginásio.
Neste piso serão ainda instalados mais três espaços, que trarão ao centro de
negócios uma mais valia relevante, um magnifico e luxuoso restaurante panorâmico
com vista sobre a cidade e o imponente castelo, uma magnifica e atraente galeria
de arte com uma programação apetecível com exposições de nomes sonantes da
arte.
Por fim um moderno e aprazível "call center" equipado com a mais recente
tecnologia de informação e telecomunicação.

10

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - 2ª Fase
2014/2015

2.1 - PROPOSTA DE EDIFICAÇÃO
2.1.1 - Alçado Norte (existente)

2.1.2 - Alçado Norte (proposto)
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2.1.3 - Alçado Sul (existente)

2.1.4 - Alçado Sul (proposto)
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2.1.5 - Alçado Nascente (existente)

2.1.6 - Alçado Nascente (proposto)
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2.1.7 - Alçado Poente (existente)

2.1.8 - Alçado Poente (proposto)

14

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - 2ª Fase
2014/2015

3 - EQUIPA
A empresa foi pensada e delineada pela motivação e ideais de 1 pessoa de
espírito empreendedor, que tem como objetivo levar a cabo na cidade de Leiria um
novo conceito e filosofia de negócio.
A equipa fundadora que possui alguns conhecimentos e experiências
profissionais complementares, é constituída por:

Nome: João Pragosa
Idade: 51 anos
Residência: Batalha
Habilitações Literárias: Técnico de construção Civil, Sócio gerente de uma
empresa da área da construção civil na vertente projeto e frequenta a
licenciatura em engenharia civil.
Para por em prática e levar por diante a ideia, foi necessário constituir uma
empresa. A empresa é constituída juridicamente como sociedade anónima, em que
o capital social é detido na totalidade por todos os intervenientes no espaço,
incluindo os atuais proprietários de cada um dos espaços existentes.
O capital social inicial da empresa é de 500 000,00€, e foi convertido em 500
000 ações cujo o valor nominal de cada uma delas é de 1 € (um euro), a detenção
do valor por parte dos acionistas é proporcional ás áreas de sua pertença na zona a
intervir.
A sociedade adotou a denominação LEIRIA Business Center, S.A., empresa
encontrando-se registada sob o n.º 112233 na Conservatória do Registo Comercial
de Leiria. Tem como objeto social e atividade principal o "Arrendamento de bens
imobiliários", C.A.E, - 68200, e como atividade secundária "Administração de
condomínios", C.A.E. - 68322.
A empresa tem a sua sede social na Av. Marquês de Pombal em Leiria.

4 - ESTRATÉGIA
4.1 - ANÁLISE EXTERNA
A análise externa será feita com recurso à interpretação do modelo P.E.S.T.
um método que foca a análise externa na instituição, analisando fatores de grande
importância, tais como os fatores políticos, os fatores económicos, os fatores
sociais e os fatores tecnológicos que envolvem direta ou indiretamente o
empreendimento. Uma vez que este pode ser mais ou menos dependente do
exterior, o que fará com que ele seja mais ou menos afetada por estes fatores.
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4.1.1 - Modelo P.E.S.T.
O modelo PEST é um acrónimo de análise Política, Económica, Social e
Tecnológica" e consiste num enquadramento de fatores macro ambientais usados
como uma ferramenta na gestão estratégica de empresas.
Em Portugal, falamos de análise PESTAL, ao atualizar a análise PEST com os
fatores Ambiental e Legal.
A análise PESTAL é uma ferramenta essencial para a análise da entrada de
qualquer empresa no mercado ou na reanálise do posicionamento das existentes, e
baseia-se na análise aos fatores externos à empresa que a podem influenciar,
direta ou indiretamente.
Trata-se pois de uma investigação com alguma profundidade, que se divide
nas categorias acima referidas. Tais categorias ou fatores não se podem considerar
como elementos estáticos, mas antes como forças dinâmicas, em contínua
alteração, pelo que merecem igualmente um acompanhamento contínuo.
O seu objetivo é fornecer um relatório relativo aos variados fatores macro
ambientais que devem ser tomados em consideração pela empresa. Trata-se de
uma ferramenta estratégica útil para compreender o crescimento ou queda de
mercados, posição e potencial comercial e orientação para operações.

FATORES POLITICOS
A estabilidade política do país em consideração desempenha um papel
significativo na escolha da localização. As empresas preferem localizar instalações
em países politicamente estáveis, onde as regras de comércio e propriedade são
bem definidas.
Países com sistemas legais independentes e claros permitem que as empresas
sintam que possam recorrer a tribunais caso seja necessário. Isso torna mais fácil
para as empresas investirem em instalações nesses países.
Assim como qualquer fator difícil de quantificar, a empresa faz uma avaliação
subjetiva desse fator ao projetar sua rede de cadeia de suprimentos.
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Os fatores políticos são fatores extremamente importantes e determinantes
em qualquer sociedade, pois são eles os instrumento decisório de qualquer
economia.
Sendo o setor da distribuição um setor de grande importância e relevância a
nível nacional e internacional, surge cada vez mais como um dos sectores de maior
crescimento dos últimos anos em praticamente todo mundo.
Este facto tem vindo a assumir um papel muito relevante nos países com
menor dimensão, como é o caso de Portugal.
Também as politicas que nos últimos anos têm sido levadas a cabo pelos
sucessivos governos e que visam o incentivo ao investimento, à capacidade
inventiva, ao espirito empresarial e aventureiro dos portugueses na criação do
próprio posto de trabalho ou de vários postos de trabalho.
A adesão à União Europeia com a consequente abertura das fronteiras à
Europa (após a assinatura o acordo de Schengen) surgiram como uma facilidade
acrescida à circulação de pessoas e bens ao nível europeu, logo o relacionamento,
os contactos e as janelas de oportunidade de negócio e empresarial foram
imprescindíveis.
FATORES ECONÓMICOS
Hoje, muitas empresas vendem produtos aos consumidores e a outras
empresas ao nível mundial. A força ou a fraqueza da economia global pode ter um
impacto direto sobre a capacidade de uma empresa para ganhar dinheiro.
Se o crescimento da economia mundial desacelera, os preços das ações
geralmente diminuem em resposta. Da mesma forma, se a economia global
começar a crescer a um ritmo mais rápido, em geral os preços das ações subirão
em resposta.
Uma empresa pode ser bem administrada, ter bons ganhos e dívida baixa. No
entanto, se a economia nacional decrescer, isso pode afetar seus resultados futuros
em potencial.
Por exemplo, a saúde da economia nacional implica na capacidade de consumo
e gasto dos consumidores. Por outro lado, se o desemprego estiver em baixa e o
poder de compra da moeda não estiver abrandando por causa da inflação, o poder
de compra do consumidor cresce, o que pode criar impacto de forma positiva nos
lucros da empresa.
O empreendedorismo (micro, pequenas e médias empresas), tem-se
posicionado em Portugal cada vez mais como um dos principais motores da
economia nacional e responsável pela maior fatia PIB nacional.
É esta fação do tecido empresarial Nacional a principal responsável pela
criação de emprego, geração de riqueza, pagamento de impostos, ou seja o motor
da economia.
Por outro lado é neste campo que se regista a maior absorção de emprego a
nível nacional. O aumento da criação de emprego e o consequente aumento de
recitas contributivas desde finais de 2013 também um indicador do crescimento
deste setor de atividade.
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FATORES SOCIAIS
Estes fatores são o garante da saúde de qualquer economia Nacional e
Internacional. Assim sendo Portugal não é exceção.
O desenvolvimento e apoio ao setor em análise depende e muito dos fatores
sociais. Pois são eles os pilares da estabilidade familiar, emocional, psicológica e
comportamental.
Diariamente, os consumidores tomam inúmeras decisões de compra e são
vários os motivos que podem influenciá-los no processo de escolha de
determinados produtos ou serviços. Descobrir quais são esses motivadores não é
uma tarefa fácil.
Buscar entender o comportamento do consumidor pressupõe estudar os
processos envolvidos quando os indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam
produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e
desejos.
Como também, compreender as razões ou os fatores que influenciam o
comportamento de compra do consumidor significa buscar atingir o objetivo
principal do marketing, qual seja proporcionar aos indivíduos/grupos satisfação de
suas necessidades e desejos, através da criação de ofertas de valor.
FATORES TECNOLÓGICOS
A
este nível a evolução e desenvolvimento tecnológico é constante ou
fulminante, pois o desenvolvimento e aperfeiçoamento deste setor de atividade têm
vindo a assumir um papel verdadeiramente importante nas últimas décadas em
todo o mundo.
Os avanços trazidos pela constante evolução do fator tecnológico no campo
empresarial, bem mais que meras sofisticações operacionais, permitiram que não
só evoluíssem os modelos gerenciais, mas influenciaram o trabalho dos
profissionais.
O fator tecnológico aliado e gerenciamento das organizações permitiram a
criação de novas ferramentas de gestão, mais dinâmicas e sofisticadas.
Acompanhando o novo ritmo dos negócios, é cobrado do gestor organizacional,
cada vez mais que este procure capacitar-se.
Com isso, houve a necessidade de transformação dos profissionais atuantes
nas organizações perante o processo decisório, atuando agora como o gerenciador
de informações organizacionais.
Neste âmbito quase podemos dizer que o desenvolvimento tecnológico é como
um ciclo, pois quanto mais inovações houver, mais aperfeiçoamento queremos, e
consequentemente mais postos de trabalho e logo mais riqueza e menos
desemprego. No que diz respeito à tecnologia o sector da distribuição tem um
grande impacto de forma direta. Um dos papéis fundamentais da tecnologia está
relacionado com a velocidade de transmissão de informação sendo esse um fator
muito importante na divulgação de conteúdos nomeadamente na utilização de
meios audiovisuais (televisão, rádio, Internet).
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4.1.2 - Modelo das 5 Forças
O modelo das Cinco Forças de Porter foi concebido por Michael Porter em 1979
e destina-se
se à análise da competição entre empresas.. Considera cinco fatores, as
"forças" competitivas, que devem ser estudados para
para que se possa desenvolver
uma estratégia empresarial eficiente.
Porter refere-se
se a essas forças como microambiente, em contraste com o
termo mais geral macro ambiente.
ambiente. Utilizam dessas forças em uma empresa que
afeta a sua capacidade para servir os seus clientes e obter lucros.
Uma mudança em qualquer uma das forças normalmente requer
requ
uma nova
pesquisa (análise) para reavaliar o mercado.

AMEAÇA DE NOVOS CONCORRENTES
Este fator corresponde à possibilidade de novas empresas passarem a
competir no sector, sendo que quanto maior for o potencial de novas entradas,
menor é a rentabilidade estrutural do negócio. Segundo Porter, a entrada de novos
concorrentes origina, em regra,
reg
consequências como:
•
•
•

isputa pela conquista de quota de mercado;
Disputa
Aumento
umento da capacidade de produção;
Captação
aptação de recursos.

Desta forma podemos entender que, a entrada de novos concorrentes neste
setor de mercado pode definir-se
definir
como sendo uma ameaça. Logo o impacto será
menor quanto maior forem as barreiras
eiras à entrada, é neste campo que a empresa
vai ter de atuar, estando por isso atenta a todas as estratégias das empresas
concorrentes já existentes
tes. Com base nesta estratégia a empresa,
empresa poderá tomar
decisões que a coloquem
oloquem em vantagem em relação aos espaços concorrentes.
concorrentes
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AMEAÇA DE PRODUTOS SUBSTITUTOS
A ameaça de produtos substitutos equivale ao impacto provocado pela
existência de serviços idênticos e alternativos que satisfazem as necessidades dos
consumidores deste setor de atividade, sendo que quando maior for essa pressão,
menor é a rentabilidade estrutural do negócio.
Relativamente a este fator, a existência de produtos/serviços concorrentes ao
empreendimento é bastante elevada, temos por exemplo o caso do Leiria Shopping.
Neste âmbito o modo de minimizar o deste e outros espaços alternativos na cidade
será a aposta numa forte estratégia de marketing para que o investidor fique a
conhecer o empreendimento e possa ali investir. Deste modo, o investidor poderá
distinguir o espaço não só entre os espaços substitutos, mas também entre os
espaços concorrentes existentes.
PODER DOS FORNECEDORES
Este fator é de estrema importância para o sucesso do empreendimento, pois
para fazer uma boa venda tem que ser feita uma boa compra. E neste caso os
fornecedores de serviços poderão influenciar negativamente o sucesso da venda,
sendo que quanto maior o poder negocial dos fornecedores, menor é a
rentabilidade do negócio.
Os fornecedores podem exercer sobre os intervenientes de um determinado
setor de mercado, ameaçando elevar preços ou reduzir a qualidade dos bens e/ou
serviços fornecidos. Estes sendo "poderosos", ou seja representarem uma grande
cota de mercado podem, consequentemente, absorver a rentabilidade de um
mercado aumentando os custos de operacionalidade podendo por vezes tornar o
negócio inviável.
No caso do empreendimento em apreço os seus fornecedores serão do ponto
de vista operacional (serviços de segurança, limpezas, manutenção, videovigilância,
apoio operacional). Neste segmento de atividade o seu poder negocial não é muito
elevado, no entanto, sempre que estes fornecedores mostrarem tendência para
aumentar a empresa deverá tomar medidas que permitam reduzi-lo.
PODER DOS CLIENTES
No que diz respeito aos clientes poderem influenciar as opções de investimento
nos espaços do empreendimento também não nos parece ter um peso demasiado
significativo, pois do ponto de vista concorrencial parece-nos ser um produto
distinto, sendo que quanto maior for essa diferença, tanto menor é a possibilidade
de influência na rentabilidade estrutural do negócio.
Os clientes, ou seja, os investidores, não possuem um poder negocial muito
elevado, uma vez que os espaços concorrentes também não são em tão grande
numero, e os locais e condições são por si só um ponto decisório.
No entanto, relativamente à possibilidade de o cliente/investidor optar por
produtos substitutos é possível tendo em consideração a agressividade promocional
levada acabo pelos espaços concorrentes, desta forma sempre que a empresa
observe essa intenção terá de definir medidas que diminuam a forças que os
consumidores/investidores possuem.

20

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - 2ª Fase
2014/2015
A opção na qualidade da oferta dos serviços prestados, associando a sua
imagem de marca a valores como a confiança, estabilidade parece-nos uma mais
valia que favorece a estratégia de desenvolvimento do empreendimento.
Deste modo, as razões para a insatisfação do investidor/cliente aquando da
opção de investir ou repensar o investimento diminuirão substancialmente e,
consequentemente, será estimulada a vontade de continuar ou investir neste
espaço.
RIVALIDADE ENTRE CONCORRENTES
A rivalidade entre concorrentes no mesmo setor de atividade são de extrema
importância e um fator que requer muita atenção motivada pela intensidade
competitiva entre as empresas a operar no sector, sendo que quanto maior for a
rivalidade entre os concorrentes, menor será a rentabilidade do negócio em cada
uma delas.
Para vencer esta “contenda” da competitividade, as empresa dispõem de
argumentos tais como o preço, publicidade, qualidade, a aposta em novos
produtos, entre outros. Deste ponto de vista é de todo o interesse saber aproveitálas da melhor forma possível para garantir o sucesso do empreendimento.
Como já foi referido neste sector de atividade, uma vez que o número de
concorrentes e os produtos não é elevado é no entanto considerável face ao facto
de já estarem a operar no mercado à já algum tempo, o que torna a rivalidade
entre concorrentes com alguma relevância.
Relativamente aos espaços concorrentes o CENTRO DE NEGÓCIOS DE LEIRIA
terá de conciliar da melhor forma as “trunfos” já referidos de modo a poder
destacar-se da concorrência e também para que o consumidor/investidor, em caso
de indecisão, acabe por optar pelo seus produtos.
Analisados os cincos fatores de competitividade determinantes da estrutura do
empreendimento, bem como da forma como essa pode evoluir, é possível
estabelecer uma estrutura para este setor de atividade. Desta forma deve a
empresa LEIRIA BUSINESS CENTER, S.A., como sendo a empresa promotora do
empreendimento ajustar as suas capacidades à situação de mercado anteriormente
descrita.

4.1.3 - Mercado (Fornecedores/Concorrentes)
Em todos os setores de atividade a concorrência oferece ao consumidor a
possibilidade de substituir, total ou parcialmente, o consumo de um bem ou serviço
por outro qualquer. Neste caso o CENTRO DE NEGÓCIOS DE LEIRIA, pode ser
substituído pelo investimento em outros espaços, (LEIRIASHOPPING, CENTRO
COMERCIAL MARINGÁ, CENTRO COMERCIAL DOM DINIS e a BASE COWORK
LEIRIA).
No mercado disponível de Leiria os espaços mencionados dispõem de
"produtos" parecidos ou mesmo muito próximos daqueles que o empreendimento
em estudo oferece, porém o pretendemos oferecer produtos que pelas suas
características possam ser considerados diferentes e de maior e melhor aceitação.
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ANÁLISE DE PRODUTOS SEMELHANTES CONCORRENTES MAIS PRÓXIMOS

LEIRIASHOPPING

C.C. MARINGÁ

C.C. DOM DINIS

BASE COWORK
LEIRIA

Comércio e serviços
em recinto fechado

Comércio e serviços
em recinto fechado e
algumas lojas de rua

Comércio e serviços
em recinto fechado

Serviços

a)

b)

c)
d)

- diretos *(50)
- indiretos **(-)

- diretos *(12)
- indiretos **(-)

- diretos *(10)
- indiretos **(-)

10%

30%

- diretos *(3)
- indiretos **(-)

5%

5%

-Publicidade
agressiva;
-Lojas ancora;
-Marketing apelativo;
-Estratégia de
mercado

-Local

-Local

f)

-Falta de politica de
incentivo ao
investimento e à
dinamização.

-Não tem nome de
mercado;
-Não tem lojas
ancora;
-Não tem marketing
apelativo;
-Não tem publicidade

-Não tem nome de
mercado;
-Não tem lojas
ancora;
-Não tem marketing
apelativo;
-Não tem publicidade

-Não tem nome de
mercado;
-Não tem marketing
apelativo;
-Não tem publicidade

g)

-Nome de mercado

-Local

-Local

-Conceito

h)

-Indiferença

-Possível mudança de
estratégia

-Possível mudança de
estratégia

-Possível mudança de
estratégia

e)

i)

Direta

Direta

-----------------

Direta

Direta

* - Postos de trabalho criados diretamente com o funcionamento do espaço.
** - Postos de trabalho criados indiretamente com o funcionamento do espaço, ou seja
funcionários dos espaços comerciais.
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a) - Localização.
b) - Quais os produtos e serviços que oferece?
c) - Dimensão (número de funcionários)?
d) - Quota de mercado (%)?
e) - Pontos fortes.
f) - Pontos fracos.
g) - Vantagens competitivas.
h) - Previsível reação face a novas entradas no setor.
i) - Métodos de venda.

TENDÊNCIA DO MERCADO
Em Portugal segundo estudos já efetuados a tendência de mercado para este
tipo de empreendimentos vem crescendo com alguma regularidade, pois as pessoas
cada vez mais preferem as lojas de rua em detrimento dos mega centros
comerciais.
Nesse âmbito e com uma filosofia de mercado completamente diferente
propomos um conceito de distribuição diferente que tenta agrupar e conjugar o
comércio de rua apar da "industria" e dos serviços.
Foi com base nestes princípios e conceitos que desenvolvemos e planeamos
todo o plano de negócios. Tanto o principio como o conceito tiveram por base
alguns contactos e opiniões demostradas por potenciais clientes neste espaço.
ANÁLISE CONCORRENCIAL
Além da concorrência indireta, de pequenos espaços comerciais no casco
histórico da cidade, temos quatro outros espaços de média ou grande dimensão
espalhados um pouco por toda a cidade.
Par podermos analisar de forma correta o avanço ou não deste
empreendimento diligenciamos no sentido de auscultar opiniões de utentes e
investidores em todos eles. Compilada essa informação concluímos que além de
alguma insatisfação face à prepotência dos promotores havia também algumas
carências de uma determinada fação de mercado, foi com base nesses depoimentos
que começamos a desenvolver a nossa ideia de negócio.
Depois de feita a interpretação das informações e trilhada a estratégia do
espaço voltamos a trocar opiniões com os entrevistados, dessa troca de opiniões
fizemos algumas afinações aos nossos planos e avançamos com aquilo que
julgamos ser e vir de encontro ás necessidades e objetivos dos potenciais
investidores no nosso espaço.
ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES
A população embora não tenha tido um aumento substancial, no entanto tem
vindo acrescer de ano para ano com as melhorias verificadas nas suas condições de
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vida, optando por ter atividades de lazer, atividades culturais e atividades de caris
social. Procurando cada vez mais a utilização da
da Internet, a viajar mais e a querer
ver espetáculos culturais, procurando alargar os seus conhecimentos.
O facto de o nivel de escolaridade da população ter aumentado,
aumentado faz com que
estejamos afalar de uma população, mais culta, mais saudável e mais ativa.
ativa

4.2 - ANÁLISE INTERNA
RECURSOS HUMANOS
Tratando-se
se de uma empresa de prestação de serviços em que o contacto
pessoal é muito vincado, assim como pressupõe um relacionamento emocional
desenvolvido entre o cliente e o colaborador, a equipa de trabalho deve, para além
das excelentes capacidades na execução da sua atividade, apresentar-se
ap
com
elevado profissionalismo e capacidade de desenvolver empatia com os clientes.
ORGANIZAÇÃO

A administração, em articulação com os vários departamentos (departamento
de Higiene e Segurança no Trabalho, departamento de Recursos Humanos,
departamento Comercial, departamento de Segurança, departamento Financeiro e
departamento de Manutenção), coordenam e apoiam os procedimentos que
implicam a satisfação e bem-estar
bem
dos clientes e utentes do empreendimento.
empreendimento Aos
órgãos de direção cabe a tarefa de reunirem todos os colaboradores de forma
periódica para que possam ajustar e avaliar os métodos de trabalho.
trabalho.
O departamento de Higiene e Segurança no Trabalho assumirá toda a
responsabilidade e tarefa de garantir a coordenação,
coordenação
relacionamento,
comportamento e acompanhamento de funcionários e colaboradores, departamento
de Recursos Humanos terá a responsabilidade
responsabilidade de assegurar o funcionamento do
espaço no que aos recursos humanos diz respeito, departamento de Segurança
sendo este um dos departamentos de grande relevância no dia a dia do centro de
negócios cabe a ele gerir 24 sob 24 horas o bem estar e segurança de utentes,
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clientes e investidores no interior e imediações do edifício, ao departamento
Financeiro cabe a responsabilidade de gerir e administrar toda a parte financeira do
empreendimento (pagamentos, recebimentos, aquisições, contratações e ou
adjudicações), por fim ao departamento de Manutenção cabe a responsabilidade de
assegurar em todos os pontos de vista o perfeito funcionamento dos equipamentos
e todo o espaço respeitante ao centro de negócios.

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Os recursos tecnológicos num espaço desta envergadura visam aumentar,
manter ou melhorar as capacidades funcionais dos utentes, visando a sua total
satisfação. Nestes recursos contemplados a segurança, a mobilidade, a eficiência
energética e de serviço, a comunicação e divulgação recorrendo ao uso
nomeadamente de: computadores, software e hardware.
COMPETÊNCIAS CENTRAIS
A empresa pretende oferecer um serviço completo tanto ao cliente, como ao
utente e ao investidor, aliado às necessidades, desejos ou exigências profissionais
de cada um.
O nível de competência e de profissionalismo de toda a equipa são em nossa
opinião o garante do sucesso do empreendimento, contribuindo fortemente para o
importância percebida pelo cliente, distinguindo-o dos espaços concorrentes.
O empreendimento apresenta na sua totalidade um elevado rigor no que
respeita à qualidade dos vários serviços que oferece, assim como eventualmente
através de materiais e equipamentos que possa utilizar para uma melhor prestação
dos seus serviços.

4.3 - S. W. O. T.
A Análise SWOT ou Análise ou FFOA (Forças, Fraquezas, Oportunidades e
Ameaças) (em português) é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário
(ou análise de ambiente), sendo usada como base para gestão e planeamento
estratégico de uma corporação
ou empresa, mas podendo,
devido a sua simplicidade, ser
utilizada para qualquer tipo de
análise de cenário, desde a
criação de um blog à gestão de
uma multinacional.
A Análise SWOT é um
sistema simples para posicionar
ou verificar a posição estratégica
da empresa no ambiente em
questão. A técnica é creditada a
Albert Humphrey, que liderou
um projeto de pesquisa na
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Universidade de Stanford nas décadas de 1960 e 1970, usando dados da revista
Fortune das 500 maiores corporações.

FORÇAS
• Novo conceito de negócios;
• Nova filosofia de mercado;
• Localização de excelência;
• Áreas generosas e aprazíveis;
• Equipa jovem, dinâmica e determinada;
• Mobilidade intermodal sem concorrência.

OPORTUNIDADES
• Facilidade na obtenção de crédito para iniciar a atividade;
• Diversidade de espaços, áreas e setores de atividade;
• O melhor local da cidade para investir;
• A cidade do país com maior índice de desenvolvimento empresarial;
• Elevada procura de novas oportunidades;
• Implementar e desenvolver um negócio apar de grandes marcas
internacionais;
• Apoio no estudo, implementação e divulgação do projeto de investimento;
• Expansão e colaboração no desenvolvimento do negócio;
• Cooperação com entidades nacionais e internacionais no desenvolvimento e
divulgação de produtos.
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FRAQUEZAS
• Espaço novo e sem projeção,
• Empreendimento sem historial;
• Sem provas para demonstração de resultados;
• Novo conceito;
• Nova filosofia de mercado.

AMEAÇAS
• Espaços concorrentes existentes;
• Falta de confiança para os investidores por ser um espaço no;
• Marketing e publicidade dos concorrentes extremamente agressivo;
• Rivalidade entre as empresas e espaços concorrentes;
• Consumidor pouco informado;
• Crise económica Nacional e Internacional;
• Peso da tradição.
Depois de identificados os pontos fortes e fracos a que o empreendimento está
exposto, bem como as oportunidades e ameaças do sector em análise é possível
definir orientações estratégicas adequadas à realidade empresarial.
Sendo assim, relacionando os pontos fortes com a algumas oportunidades
identificadas será possível construir vantagens competitivas para a empresa em
questão, garantindo assim a sua competitividade.

4.4 - ESTRATÉGIA A SEGUIR
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Criar uma alternativa na cidade de Leiria para contrapor a hegemonia
concorrencial deste tipo de serviço;
Criar um novo conceito de empreendedorismo em Leiria, o coworking;
Criar um espaço onde seja possível criar microempresas ou o próprio posto
de trabalho com as condições de uma empresa já implantada com custos
muito baixos;
Revitalizar e requalificar um edifício quase obsoleto no centro da cidade;
Devolver o rio à cidade com a criação de infraestruturas;
Reorganizar os transportes coletivos no centro da cidade de Leiria;
Criar uma nova e emergente filosofia de comércio, um espaço comercial com
o principio de loja de rua;
Contacto com empresas/empresários insatisfeitos com as politicas levadas
acabo nos espaços concorrentes;
Apresentar o espaço a pessoas interessadas em iniciar uma atividade ou o
primeiro emprego sem dispor de grande investimento inicial;
Contacto com profissionais liberais que pretendam associar-se e desenvolver
a sua atividade num novo e moderno espaço com uma nova filosofia de
mercado;
Entrevistas com empresários ou investidores que pretendam investir em
qualidade e requinte.
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4.5 - OBJETIVOS
Os objetivos são os resultados que a organização pretende realizar. Nesta
etapa, deve- se identificar aonde a empresa quer chegar.
A definição dos objetivos é consequência de uma etapa anterior, já que, de
acordo com as condições internas e externas, se pode definir o caminho que a
empresa irá seguir.
A estratégia será delineada a partir da definição destes objetivos, a sua
aplicação e desenvolvimento nas empresas.

4.5.1 - Objetivos de índole não económico/financeiro
Sendo a nossa empresa uma empresa nova, e que se pretende que entrará no
mercado em Janeiro de 2017, oferece um serviço único e com cariz inovador, pois
toda a sua dinâmica visa elevada qualidade no serviço prestado aos nossos clientes
e utentes, proporcionando ao nosso público alvo uma qualidade que se possa
diferenciar da oferecida pelos espaços concorrentes semelhantes.
É com este tipo de valências nos serviços que pretendemos conquistar o
consumidor, fidelizando-o, pois afinal vamos entrar num mercado que para nós é
novo enquanto que para outros é sobejamente conhecido, queremos desta forma
que a nossa empresa e o espaço que gerimos seja nos dois anos subsequentes à
sua inauguração conhecida e reconhecida como uma empresa de qualidade e
confiança.
Este conhecimento e reconhecimento será alcançado não só através da
prestação do serviço de excelência mas também através dos meios de comunicação
que selecionaremos e que irão reforçar e suportar a sua divulgação.

4.5.2 - Objetivos de índole económico/financeiro
Os objetivos económico/financeiros da empresa para com o empreendimento
são o lucro como é obvio, para atingir esse objetivo é necessário estabelecer
metas.
A administração da empresa tem como metas o seguinte:
PREVISÃO DE FATURAÇÃO/MENSAL
1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

5º ano

Cave

9 600.00€

9 600.00€

9 600.00€

9 600.00€

9 600.00€

R/Chão

98 700.00€

131 600.00€

164 500.00€

164 500.00€

164 500.00€

1º Andar

33 150.00€

46 410.00€

61 880.00€

69 615.00€

69 615.00€

2º Andar

17 680.00€

27 625.00€

38 675.00€

49 725.00€

49 725.00€

3º Andar

6 630.00€

13 260.00€

19 890.00€

26 520.00€

29 835.00€

TOTAL

165 760.00€

228 495.00€

294 545.00€

319 960.00€

323 275.00€
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5 - PLANO DE MARKTING
Um plano de marketing é um documento que detalha as ações necessárias
para atingir um ou mais objetivos de marketing. Pode ser um planeamento para a
uma marca, para um produto ou serviço, ou para as linhas de produtos.
Os planos de marketing podem cobrir entre um e cinco anos. Um bom plano
de marketing deve basear-se numa sólida estratégia de marketing, caso contrário
este será de pouca utilidade.
Normalmente é composto das seguintes partes:
• Resumo executivo e sumário;
• Situação atual de marketing;
• Análise de oportunidades e questões;
• Objetivos;
• Programas de ação;
• Demonstração de resultados projetados;
• Implementação;
O plano de marketing deve ser entendido como um complemento ao plano de
negócios e como um instrumento indispensável ao desenvolvimento da empresa.
É uma ferramenta estratégica utilizada para identificar as forças, fraquezas,
ameaças e oportunidades que o mercado proporciona à empresa, estimulando a
mesma a estabelecer metas, objetivos e procurar conhecer as necessidades e os
desejos dos seus clientes/consumidores.
A utilização do plano de marketing torna a empresa menos vulnerável às
crises, pois estas podem ser previstas com antecedência. Também é possível
superar os concorrentes planeando atempadamente produtos e serviços mais
adequados aos desejos e necessidades dos clientes, o que reduz os problemas da
comercialização.
O planeamento de marketing divide-se em duas etapas: a análise de mercado
e o plano de marketing. A primeira tem como principal objetivo sistematizar toda a
informação necessária para o desenvolvimento dos objetivos. Para se obter uma
estratégia correta, é necessário ter um correto conhecimento da realidade da
empresa, dos seus produtos, dos seus mercados, da sua concorrência e das
tendências de evolução.
Dentro desta etapa existem duas fases: o desenvolvimento dos objetivos e a
identificação das oportunidades. Na primeira fase são definidas claramente as
linhas de produtos, os segmentos de mercado a atingir e as estratégias da
concorrência.
A conjugação destes fatores cria as condições para identificar as ameaças e as
oportunidades, potenciais ou reais, que vão determinar todo o plano de marketing.

5.1 - SEGMENTAÇÃO
As bases para a segmentação do mercado consumidor/investidor podem ser
divididas em dois grupos gerais de variáveis para segmentar mercados
consumidores.
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Características dos consumidores – formam segmentos observando
características geográficas, demográficas e psicográficas e, depois, examinam se
esses segmentos de clientes possuem diferentes necessidades ou respostas em
relação ao produto.
Resposta dos consumidores – segmentos formados a partir das respostas aos
benefícios procurados, ocasiões de uso ou marcas. Uma vez identificado os
segmentos, os pesquisadores verificam se as diferentes características estão
associadas às respostas do consumidor. Por exemplo: As pessoas que querem
qualidade e preço baixo na compra de um carro diferem nas suas características
geográficas, demográficas e psicográficas.

5.1.1 - Segmentação Geográfica
A segmentação geográfica tem por finalidade a divisão do mercado em
diferentes unidades geográficas, como nações, distritos, concelhos, freguesias,
cidades e ou lugares. A empresa pode escolher uma, algumas ou todas as regiões
para atuar, tendo atenção nas variações locais.

5.1.1 - Segmentação Demográfica
Segmentar o mercado do ponto de vista demográfico é dividi-lo em grupos de
variáveis básicas, como idade, o agregado familiar, o estado civil, o sexo, o
rendimento, profissão, nível de instrução, religião, raça, geração, nacionalidade, a
geração e a classe social.
As variáveis demográficas são as bases mais utilizadas para distinguir grupos
de clientes. Uma das razões para isso é que as necessidades, os desejos e os
índices de utilização dos consumidores estão frequentemente associados a variáveis
demográficas.
•

•
•
•

•

A idade e o estado civil – como os desejos e habilidades dos consumidores
mudam com a idade.. Idade tornou-se um previsor fraco do tempo dos
eventos da vida;
O sexo – muito utilizada para roupas, penteados, cosméticos e revistas;
O Rendimento – é uma prática bastante utilizada em várias categorias de
produtos e serviços;
Geração – cada geração é profundamente influenciada pela época em que
foi criada;
Classe social – exercem forte influência quanto a preferências.

5.1.1 - Segmentação Psicográfica
Na segmentação psicográfica os compradores são divididos em diferentes
grupos, tendo por base o seu estilo de vida, a sua personalidade e o seus valores.
•
•
•

Estilos de vida – as pessoas possuem mais estilos de vida do que sugerem
as suas classes sociais.
Personalidade – profissionais de marketing desenvolvendo personalidade
de marca que corresponde à personalidade dos consumidores.
Valores – alguns segmentos de mercados são baseados em valores centrais,
crenças que determinam atitudes e comportamento de consumo.
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5.2 - PRODUTO / SERVIÇO
Neste setor de atividade, e mais propriamente no segmento de mercado em
análise o termo produto não é o mais adequado, já o termo serviço poderá ter uma
conotação mais adequada ao negócio que se pretende desenvolver.
O negócio a com o qual se pretende dotar o empreendimento bem como o
objeto social da empresa que o irá gerir e explorar é o "Arrendamento de bens
imobiliários", e a "Administração de condomínios".
O tipo de arrendamento ou aluguer de espaços pode ser esporádico de curta,
média ou longa duração.
Pela análise de mercado que fizemos julgamos ser bastante deficitário em
termos de aluguer ou arrendamento esporádico, como o empreendimento será
dotado de sala de conferências, salas de reunião, anfiteatro, estúdios de televisão e
estúdios de fotografia é pretensão da administração fazer esse tipo de aluguer ou
arrendamento, para apresentação e o divulgação de ações de marketing de marcas,
produtos ou empresas, seções fotográficas de imagem ou promocionais, spots
publicitários ou conferências de imprensa, em que os preços de cedência dos
espaços serão analisados caso a caso e em função dos serviços solicitados ou
oferecidos.
Já quanto aos restantes espaços, lojas, escritórios, gabinetes ou
gares/terminais o arrendamento/aluguer destes será um valor mensal por metro
quadrado de espaço cedido, como incentivo ao investimento haverá no primeiro
ano de arrendamento uma redução no preço a pagar por metro quadrado.
Neste segmento de mercado prevemos ainda outras medidas de incentivo ao
investimento e que em contraciclo com os espaço concorrentes na cidade, esse
incentivo tem que ver com a faturação, ou seja criar um modelo e uma tabela por
tipo de negócio que permita reduzir uma percentagem do valor a pagar das
despesas de condomínio sempre que for atingido um determinado patamar de
faturação, este e outros incentivos a apresentar visão aumentar o fluxo de utentes
no empreendimento com os atos promocionais dos investidores com o objetivo de
retirar público aos espaços concorrentes.
Os espaços destinados ás atividades relacionadas com o Coworking, o aluguer
ou arrendamento terá várias modalidades, pode ser um aluguer ao dia, à semana
ou ao mês, este será feito em função do solicitado caso a caso.
Salienta-se ainda o facto de que todos os espaços estarão dotados de
modernos e sofisticados equipamentos tenológicos que permite aos utentes,
utilizadores e investidores do espaço usufruírem deles, sem custos adicionais, se
bem que esta medida possa ser temporária.
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5.3 - PREÇO
O valor a cobrar pelo aluguer de cada espaço vai depender da localização que
cada cliente pretenda contratar. A estratégia de preço a cobrar na fase de
implementação do empreendimento terá um pequeno bónus na redução dos valores
a cobrar no primeiro ano, pretende-se entrar no mercado utilizando uma estratégia
de penetração. Desta forma, durante os primeiros anos de funcionamento
pretende-se praticar um preço relativamente baixo relativamente á concorrência,
sacrificando os lucros em prol da conquista de clientes e de uma quota de mercado
significativa.
VALORES PRATICADOS PELA CONCORRÊNCIA DIRETA

Valor da renda
(m2)
LEIRIASHOPPING

Valor da renda
(m2)
C.C. MARINGÁ

Valor da renda
(m2)
C.C. DOM DINIS

BASE COWORK
LEIRIA
(2 m2)

----------------

----------------

52,00€

----------------

Comércio
r/c

62,00€

60,00€

60,00€

----------------

Comércio
Andares

62,00€

60,00€

60,00€

----------------

Serviços
r/c

62,00€

60,00€

60,00€

----------------

Serviços
Andares

62,00€

60,00€

52,00€

----------------

----------------

----------------

----------------

85,00€/por
posto de
trabalho

Cave

Cowork

PREÇO POR M2 DE ESPAÇO ARRENDADO
1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

5º ano
(e restantes)

Cave

2.00€

2.00€

2.00€

2.00€

2.00€

R/Chão

30.00€

35.00€

35.00€

35.00€

35.00€

1º Andar

30.00€

35.00€

35.00€

35.00€

35.00€

2º Andar

20.00€

25.00€

25.00€

25.00€

25.00€

3º Andar

10.00€

15.00€

15.00€

15.00€

15.00€
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ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO PERVISTA POR PISO
Cave

5 500.00m2

R/Chão

5 500.00m2

1º Andar

2 760.00m2

2º Andar

2 760.00m2

3º Andar

2 760.00m2

Em função dos estudos prévios já desenvolvidos à área total de construção e
para apuramento das áreas uteis é necessário subtrair os espaços comuns, zonas
de lazer, zonas de circulação e áreas de apoio técnico, social e administrativo.

DESCRIMINAÇÃO DE ÁREAS
Espaços comuns

Área útil

Total

Cave

700.00m2

4 800.00m2

5 500.00m2

R/Chão

800.00m2

4 700.00m2

5 500.00m2

1º Andar

550.00m2

2 210.00m2

2 760.00m2

2º Andar

550.00m2

2 210.00m2

2 760.00m2

3º Andar

550.00m2

2 210.00m2

2 760.00m2

5.4 - COMUNICAÇÃO
Atendendo ao perfil do nosso alvo e ao facto de pretendermos comunicar com
um mercado estreito, temos o objetivo de apostar numa comunicação focada em:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catálogos;
Venda direta ao cliente;
Merchandising (como meio publicitário);
Cupões e brindes;
Demonstrações no local de venda (depois de edificado);
Anúncios na imprensa (nacional ou regional);
Anúncios na rádio;
Mailling direto ;
Internet;
Outdoors/placards.
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5.5 - DISTRIBUIÇÃO
O termo distribuição para a atividade desenvolvida pela empresa
o mais indicado, no entanto para
para fazer chegar os serviços
clientes/investidores,, contamos com uma excelente equipa de
divulgação, dotada da melhor e mais reputada tecnologia de
e meios de

não é dr todo
aos nossos
promoção e
policitação.

a empresa serão três,
O canal ou canais de distribuição/venda a adotar pela
direto, indireto ou equiparado, conforme representação gráfica.
Trata-se
se de uma distribuição exclusiva que visa construir uma imagem de
elevada qualidade, através da prestação de um serviço de excelência tamto aos
investidores co aos utentes do cento de negócios.
negócios

6 - PLANO FINANCEIRO
O plano financeiro é o resultado final do trabalho de planeamento
plane
financeiro,
nele são apresentadas todas as informações relevantes levantadas durante todo o
processo de planeamento
amento financeiro, o fluxo de caixa, o orçamento e o balanço
patrimonial elaborados para a análise dos dados, as estratégias desenvolvidas, e a
agenda de implantação e revisões periódicas do plano.
O plano financeiro é a ferramenta que de fato permite acompanhar e mensurar
a evolução do trabalho de planeamento
planeamento financeiro ao longo do tempo e avaliar se a
pessoa está ou não tendo sucesso na execução de seu planeamento
amento financeiro.
O que é o Leasing?
O leasing (locação financeira, tal como é entendida em Portugal) consiste
numa modalidade de financiamento através da qual o locador, de acordo com as
instruções do seu cliente (locatário), adquire um bem (móvel ou imóvel) e cede o
seu uso temporário mediante o pagamento de uma quantia periódica (renda), por
um
m prazo determinado e, relativamente ao qual o locatário tem uma Opção de
Compra no final do mesmo prazo, contra o pagamento de uma quantia
contratualmente fixada (valor residual).
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Os direitos e deveres das partes, locador e locatário, nessa cedência ficam
acordados no contrato de locação financeira.
Do contrato de locação financeira
Podem ser objeto de financiamento todos e quaisquer bens móveis ou imóveis
suscetíveis de serem dados em locação.
Assim, este produto destina-se a toda a classe de clientes sejam públicos ou
privados, designadamente empresas ou empresários em nome individual,
profissionais liberais ou particulares.
A escolha do equipamento e do seu fornecedor são da total e exclusiva
responsabilidade do cliente (locatário).
O contrato de locação financeira assume a forma de documento particular,
exigindo-se, no caso dos imóveis, reconhecimento notarial presencial das
assinaturas das partes. Por outro lado, os bens móveis e imóveis sujeitos a registo
deverão ser inscritos nas conservatórias competentes, donde constará a locadora
como proprietária e o cliente como locatário.
Como elementos fundamentais constantes do contrato de locação financeira
teremos: o montante do financiamento, a duração do contrato, o valor da opção de
compra e o valor das rendas.
Relativamente ao valor do contrato não existem imposições legais quanto aos
montantes máximos e mínimos de financiamento.
Em relação à vigência dos contratos, não podendo legalmente a duração
máxima de um contrato de locação financeira ultrapassar os 30 anos ela não
deverá, no caso dos bens mobiliários, ser superior ao respetivo período presumível
de utilização económica.
O plano financeiro de reembolsos é normalmente antecipado. As rendas,
compostas por capital e juros, são de valor constante ou variável. Embora,
legalmente se permita a existência de rendas com periodicidade igual ou inferior a
um ano, as rendas mais comuns são as mensais ou trimestrais.
Durante o período do contrato, o locatário detém a propriedade económica do
bem, sendo a respetiva propriedade jurídica detida pelo locador.
A operação de locação financeira
A realização de uma operação de locação financeira pressupõe a existência de
um agente económico, público ou privado, com características de empresa ou
particular, que toma uma decisão de investimento, definindo claramente as
características do bem pretendido.
Para além disso, o agente assume ao pretender realizar uma operação de
locação financeira que deterá durante todo o período do contrato a posse física do
bem (propriedade económica), só tendo a respetiva propriedade jurídica no final do
contrato de locação financeira, se assim for esse o seu desejo, liquidando o valor
residual.
Assim, a escolha do fornecedor é da inteira e única responsabilidade do
locatário, bem como, do estabelecimento do respetivo preço de aquisição, prazo de
entrega, garantias, etc..
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Escolhido o equipamento, a apresentação de uma Proposta de Operação, é
formalizada com o preenchimento e entrega de um formulário que embora com
algumas diferenças de sociedade de locação para sociedade de locação é no
essencial igual.
Após análise da Proposta de Operação a locadora comunica a decisão ao
proponente e caso esta seja favorável e aceite por este último, é emitido o contrato
de locação financeira.
Juntamente com o contrato serão enviados outros documentos contratuais
indispensáveis à realização do contrato.
Após receção dos documentos contratuais devidamente assinados a locadora
encomenda ao fornecedor, escolhido pelo cliente , o bem objeto do contrato.
No final do contrato, o locatário pode optar por comprar o bem pelo valor
acordado no contrato, celebrar novo contrato de locação financeira ou pura e
simplesmente restituir o bem à locadora.
A contabilização do leasing no locatário
De acordo com o Plano Oficial de Contabilidade, os locatários quando
possuidores de contabilidade organizada deverão:
• inscrever no seu imobilizado o valor de aquisição dos bens adquiridos em
locação financeira;
• inscrever igual montante na rubrica: "Fornecedores de Imobilizado";
• amortizar o bem de forma consistente com a política contabilística da
empresa;
• se não existir certeza razoável de que o locatário obtenha a titularidade do
bem no fim do contrato, o ativo deve ser amortizado durante o período do
contrato se este for inferior ao da vida útil;
• os custos incluídos nas rendas, para além da parcela de reembolso do capital
que debitará a conta de "Fornecedores de Imobilizado", são considerados
custos do exercício de acordo com a legislação geral em vigor.
Vantagens do leasing
Embora num quadro de neutralidade fiscal, se tenha vindo a aproximar o
leasing do crédito bancário tradicional, o que resultou na perda dos benefícios
fiscais que vigoraram até 31/12/93, mesmo assim ainda se poderão salientar como
vantagens a este nível as seguintes:
isenção do imposto de selo quer sobre os juros quer sobre a abertura de crédito
o IVA normalmente dedutível, quando não dedutível tem um menor impacto na
tesouraria, uma vez que o seu pagamento é distribuído pela duração do contrato,
incluído em cada uma das rendas.
Para além deste aspetos, poder-se-ão considerar, ainda, como vantagens da
locação financeira, as seguintes:
•
•
•

Financiamento de acesso fácil e de rápida análise e decisão;
Simplicidade na tramitação processual;
Rapidez na entrega do bem e liquidação ao fornecedor;
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•
•
•
•
•

Possibilidade de adaptação do reembolso aos fluxos de tesouraria do cliente.
Rendas de valor inferior às prestações de outros produtos financeiros;
Base de cálculo das rendas não está incluído o IVA da transação;
Pagamento de parte do capital (valor residual) é encaminhado para o final do
contrato no imobiliário;
Possibilidade de inclusão do valor da Sisa e outras despesas no montante do
financiamento.

Analisadas as propostas de orçamento relativas à edificação concluímos que a
proposta mais favorável ascende aos 4 800 000.00€ (quatro milhões e oitocentos
mil euros).
Examinados os pressupostos relativos ao plano de financiamento para a
construção do edifício bem como as condições relativas à construção optamos pelo
financiamento através de Leasing imobiliário, pois desta forma teremos apenas e
só um único credor.
Com esta forma de financiamento os seguros do imóvel serão por conta da
empresa de locação financeira, tal como os pagamentos do Imposto Municipal
sobre Imóveis (I.M.I.). Os seguros de recheio, o acabamento, a decoração, a
adaptação ao layout personalizado e equipamento de cada espaço comercial será
da inteira e exclusiva responsabilidade de cada investidor.
No âmbito deste plano optamos pelo pagamento em mensalidades e por um
período de 20 anos (240 meses) e com um valor residual de 10%. Perante estes
dados o concelho de administração da empresa negociou com o banco um crédito
de Leasing imobiliário no montante de 5 050 000.00€ (cinco milhões e cinquenta
mil euros) que dará 240 prestações mensais no montante de 29 619.46€ (vinte e
nove mil, seiscentos e dezanove euros, e quarenta e seis cêntimos) e uma
prestação final ou seja a ducentésima quadragésima mensalidade de 505 000.00€
(quinhentos e cinco mil euros) referentes ao valor residual, conforme resumo da
demonstração de pagamentos em anexo.
Acresce ainda referir que o financiamento tem dois anos de carência o tempo
previsto e estimado no plano de trabalhos do empreiteiro para a execução da obra.

6.1 - CUSTOS
Em termos de custos no empreendimentos temos três itens a considerar, os
gastos com pessoal afeto à empresa, os gastos com despesas operacionais, tais
como consumíveis, produtos de limpeza e manutenção, eletricidade,
telecomunicações e internet e finalmente os gastos publicitários, spots de rádio,
publicidade na imprensa, outdoors/placards.
Assim os gastos mensais com o primeiro item referente a salários com pessoal
de limpeza, manutenção, segurança e administrativos será de 31 500.00€ (trinta e
um mil e quinhentos euros) referentes a salários, seguros e contribuições sociais.
Os gastos mensais com o segundo item referentes aos gastos operacionais
serão de 6850.00€ (seis mil oitocentos e cinquenta euros) referentes a despesas
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com
consumíveis,
produtos
de
limpeza
e
manutenção,
eletricidade,
telecomunicações e internet.
Por fim relativamente a gastos mensais com o terceiro item estes serão de
3 750.00€ (três mil setecentos e cinquenta euros) referentes a custos relacionados
com spots de rádio, publicidade na imprensa, outdoors/placards.

6.2 - INVESTIMENTO
Tendo por base os dois pressupostos relativos ao financiamento e à edificação,
Leasing imobiliário e contrato com o empreiteiro geral do tipo "chave na mão" o
investimento a custear no primeiro ano de atividade cinge-se com o equipamento e
mobiliário.
Assim para o ano zero, prevemos um investimento de 148 890,00€ (cento e
quarenta e oito mil oitocentos e noventa euros), que compreende a aquisição de
equipamento, informático (hardware e software), secretárias, cadeiras, mesas de
reuniões, arquivos, armários, postos de trabalho cadeiras e mesas para o Cowork,
mesa, cadeiras, equipamento de vídeo e áudio para a sala de conferências,
equipamento de vídeo e áudio para a sala de conferências, equipamento de vídeo e
áudio para o anfiteatro, equipamento para o mini estúdio de televisão, equipamento
para o estúdio de fotografia, papeleiras, cinzeiros, floreiras, plantas, equipamento
de difusão sonora em todo o edifício, equipamento para o departamento
administrativo e equipamento de videovigilância para a totalidade do
empreendimento.

7 - PLANO OPERAÇÃO/CRONOGRAMA
PREVISÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO EM ESPAÇOS ARRENDADOS
1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

5º ano

Cave

100%

100%

100%

100%

100%

R/Chão

70%

80%

100%

100%

100%

1º Andar

50%

60%

80%

90%

90%

2º Andar

40%

50%

70%

90%

90%

3º Andar

30%

40%

60%

80%

90%
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8 - CONCLUSÃO
Embora sendo este um trabalho académico, ofereceu-me não só a
possibilidade de pôr em prática parte dos conhecimentos adquiridos durante o
semestre na unidade curricular de INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, como a
visão sobre a importância do planeamento e análise de todos os dados e
ferramentas de que dispomos, antes de tomar uma decisão em termos de
investimento. Foi com base nesses conhecimentos que "desenhei", planeei e
desenvolvi todo o trabalho.
Neste âmbito, foi importante perceber a realidade dos sectores
intervenientes,
mais propriamente o da promoção imobiliária e foi também
importante perceber a importância do conjunto de funcionalidades que possibilitam
à estratégia e ao marketing estabelecer uma relação mais eficaz entre as
organizações e todo o seu meio envolvente.
A análise à envolvente interna e externa da empresa, mais propriamente do
empreendimento, foi determinante para concluir que é possível encontrar forças e
oportunidades depois de sabermos as fraquezas e ameaças a que estamos
expostos. A aposta nas técnicas de apresentação e a imagem são práticas que
deverão ser muito bem exploradas, pois a primeira impressão é sempre a mais
importante.
As ameaças observadas nomeadamente as protagonizadas ao nível das ações
de marketing e publicidade são cada vez mais um importante instrumento a
encarar em qualquer estratégia de marketing que tem como objetivo promover
uma marca, um produto, um serviço ou uma empresa, principalmente, mas não só
na fase de lançamento, também nas fases seguintes de comunicação e divulgação
desses elementos.
Salienta-se ainda que o rigor, transparência, preocupação e responsabilidade
na preparação e análise das variáveis do marketing são de extrema importância
para o futuro de qualquer investimento. A capacidade, o empenho, o
profissionalismo de cada um dos intervenientes deve ser de extrema lisura, de
modo a garantir confiança por parte dos consumidores/investidores das marcas,
produtos, serviços ou empresas.
A ideia de negócio que se apresenta teve como ponto de partida o inicialmente
descrito, ou seja o desafio lançado pelo docente da U.C. paralelamente à parceria
protocolada com a Camara Municipal de Leiria para a regeneração urbana de
alguns pontos menos fruídos da cidade.
Assim e neste âmbito, caso seja entendido, o trabalho poderá ser apresentado
a concurso, pois visa a requalificação de um espaço de excelência da cidade de
Leiria bem como a regeneração de uma zona subaproveitada na cidade do Lis, em
nosso entender.
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9 - ANEXOS
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9.1 - PLANO DE PAGAMENTOS
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9.2 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
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