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Plano do Projeto 

 

O presente projeto foi desenvolvido tendo em conta as seguintes etapas: 

- Identificação do projeto (descrição sumária da ideia de negócio e sua justificação); 

- Desenvolvimento Plano de marketing (produto, mercado, concorrentes, meio envolvente 

contextual e transacional, posicionamento, e marketing-mix); 

- Exequibilidade ao nível das operações; 

- Impacto socio-económico; 

- Plano económico-financeiro. 

 

Pretende-se apresentar e desenvolver uma ideia de negócio e estudar a sua viabilidade 

económico-financeira. 
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Resumo 

 

 

Na atual sociedade é cada vez mais necessário, conhecer os aspetos de mudança e 

estrutura das populações. O trabalho de qualquer Gestor de Marketing é estar atento aos 

segmentos de mercado, que representam uma oportunidade de negócio. 

A preocupação das pessoas com a qualidade de vida é hoje uma realidade a ter em 

conta. Este é o segmento de maior crescimento e de grandes oportunidades em termos de 

negócios. 

Assim, pretende-se apresentar um plano de negócios que se focaliza na criação e 

comercialização de mobiliário de escritório, através de um conceito de produção por medida. É 

um projeto com linhas inovadoras e design único de modo a ir ao encontro das necessidades e 

bem-estar da população.  

 

 

 

Palavras-chave: Plano de negócio, Plano de Marketing, Plano económico-financeiro. 

JEL classification: M13 - New Firms; Startups; M31 – Marketing; M41 -Accounting 



Projeto Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Hugo Miguel Almeida Pereira Instituto Politécnico da Guarda 

 

v 

 

Índice Geral 

ÍNDICE DE FIGURAS ____________________________________________________________ ix 

ÍNDICE DE GRÁFICOS____________________________________________________________ x 

ÍNDICE DE TABELAS ____________________________________________________________ xi 

ÍNDICE DE ANEXOS ____________________________________________________________ xii 

GLOSSÁRIO _________________________________________________________________ xiii 

I-Enquadramento ______________________________________________________________ 1 

1.1 Introdução ______________________________________________________________ 1 

1.2 Objetivo ________________________________________________________________ 2 

1.3 O Grupo Visabeira ________________________________________________________ 4 

1.3.1 Breve Apresentação do Grupo Visabeira ___________________________________ 4 

1.3.2 Visão, Missão e Valores _________________________________________________ 5 

1.4 MOB Cozinhas, S.A. _______________________________________________________ 6 

1.4.1 Breve Apresentação da MOB Cozinhas ____________________________________ 6 

1.4.2 Principais Mercados ___________________________________________________ 7 

1.4.3 Objetivos e Estratégia da MOB ___________________________________________ 8 

II-O Plano de Negócios _________________________________________________________ 10 

2.1 Identificação do Plano de Negócios _________________________________________ 10 

2.2 Produtos _______________________________________________________________ 11 

2.3 Justificação do Projeto ____________________________________________________ 14 

2.3.1 A Importância do Escritório ____________________________________________ 14 

2.3.2 Qualidade de Vida ____________________________________________________ 15 

III- Análise Interna_____________________________________________________________ 16 



Projeto Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Hugo Miguel Almeida Pereira Instituto Politécnico da Guarda 

 

vi 

 

3.1 Recursos Financeiros _____________________________________________________ 16 

3.2 Recursos Humanos _______________________________________________________ 17 

3.3 Recursos tecnológicos ____________________________________________________ 18 

3.4 Avaliação da Atividade ___________________________________________________ 18 

3.5 Pontos Fortes e Pontos Fracos _____________________________________________ 20 

IV-Análise Externa _____________________________________________________________ 20 

4.1 Meio Envolvente Contextual _______________________________________________ 21 

4.1.1 Contexto Sócio-Cultural _______________________________________________ 21 

4.1.2 Contexto Político-Legal ________________________________________________ 23 

4.1.3 Contexto Tecnológico _________________________________________________ 23 

4.1.4 Contexto Económico __________________________________________________ 24 

4.2 Meio Envolvente Transacional _____________________________________________ 26 

4.2.1 Clientes ____________________________________________________________ 27 

4.2.2 Concorrentes ________________________________________________________ 33 

4.2.3 Fornecedores ________________________________________________________ 33 

4.2.4 Comunidade ________________________________________________________ 34 

4.3 Oportunidades e Ameaças_________________________________________________ 34 

V-Avaliação Competitiva Global _________________________________________________ 35 

5.1 Análise SWOT ___________________________________________________________ 35 

5.2 Conclusão ______________________________________________________________ 37 

VI-Orientação Estratégica ______________________________________________________ 37 

6.1 Segmentação ___________________________________________________________ 37 

6.2 Posicionamento _________________________________________________________ 38 

6.3 Objetivos de Marketing ___________________________________________________ 39 



Projeto Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Hugo Miguel Almeida Pereira Instituto Politécnico da Guarda 

 

vii 

 

6.4 Estratégias de Marketing __________________________________________________ 40 

VII-Marketing – Mix ___________________________________________________________ 40 

7.1-Política de Produto ______________________________________________________ 41 

7.1.1 Embalagem _________________________________________________________ 41 

7.1.2 Marca ______________________________________________________________ 42 

7.1.3 Estratégias de Produto/Mercado ________________________________________ 44 

7.1.4 Estratégia de Lançamento ______________________________________________ 45 

7.2 Política de Preço _________________________________________________________ 45 

7.3 Política de Distribuição ___________________________________________________ 46 

7.4 Política de Comunicação __________________________________________________ 47 

7.4.1 Objetivos da Comunicação _____________________________________________ 47 

7.4.2 Alvos da Comunicação ________________________________________________ 47 

7.4.3 MIX da Comunicação __________________________________________________ 48 

VIII – Controlo da Política de Marketing ___________________________________________ 51 

IX- Avaliação Financeira ________________________________________________________ 52 

9.1 Plano Plurianual de Investimentos __________________________________________ 52 

9.2 Gastos Previsionais ______________________________________________________ 53 

9.3 Ganhos Previsionais ______________________________________________________ 55 

9.4 Reservas de Tesouraria ___________________________________________________ 57 

9.5 Financiamento __________________________________________________________ 57 

9.6 Demonstração de Resultados ______________________________________________ 58 

9.7 Fluxos de Tesouraria _____________________________________________________ 58 

9.8 Autonomia Financeira ____________________________________________________ 59 

9.9 Saldo Tesouraria _________________________________________________________ 60 



Projeto Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Hugo Miguel Almeida Pereira Instituto Politécnico da Guarda 

 

viii 

 

9.10 VAL,TIR e Payback ______________________________________________________ 60 

9.11 Limitações _____________________________________________________________ 61 

Conclusão ___________________________________________________________________ 62 

Bibliografia __________________________________________________________________ 63 

Anexos ______________________________________________________________________ 64 

 

 

 

 



Projeto Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Hugo Miguel Almeida Pereira Instituto Politécnico da Guarda 

 

ix 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1 – Produtos Attraction __________________________________________ 11 

Figura 2 – Produto Lux _________________________________________________ 12 

Figura 3 – Produto Exclusive ____________________________________________ 13 

Figura 4 – Organograma para o Bem Estar ________________________________ 16 

Figura 5 – Organigrama da MOB OFFICE __________________________________ 18 

Figura 6 – Matriz BCG _________________________________________________ 19 

Figura 7 – Logótipo MOB Office _________________________________________ 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/hugo/Desktop/__projecto%20novo%202.docx%23_Toc330246584
file:///C:/Users/hugo/Desktop/__projecto%20novo%202.docx%23_Toc330246585


Projeto Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Hugo Miguel Almeida Pereira Instituto Politécnico da Guarda 

 

x 

 

 

 
Índice de Gráficos 

 

 

 

Gráfico 1 – Mercado MOB _______________________________________________ 7 

Gráfico 2 – Indicadores de Autonomia e Solvabilidade Financeira ______________ 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Hugo Miguel Almeida Pereira Instituto Politécnico da Guarda 

 

xi 

 

 

 

Índice de Tabelas 

 

 

Tabela 1 – Pontos Fortes da MOB ________________________________________ 20 

Tabela 2 – Pontos Fracos da MOB ________________________________________ 20 

Tabela 3 – Oportunidades ______________________________________________ 35 

Tabela 4 – Ameaças ___________________________________________________ 35 

Tabela 5 – Análise SWOT _______________________________________________ 36 

Tabela 6 – Mapa de Investimento ________________________________________ 53 

Tabela 7 – Mapa de FSE ________________________________________________ 54 

Tabela 8 – Mapa de Gastos com Pessoal __________________________________ 55 

Tabela 9 – Mapa do Volume de Negócios__________________________________ 56 

Tabela 10 – Mapa de Financiamento _____________________________________ 57 

Tabela 11 – Demonstração de Resultados _________________________________ 58 

Tabela 12 – Mapa dos Cash Flow ________________________________________ 59 

Tabela 13 – Mapa do Plano Financeiro ____________________________________ 60 



Projeto Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Hugo Miguel Almeida Pereira Instituto Politécnico da Guarda 

 

xii 

 

Índice de Anexos 

 

Anexo 1 - Tipo de Cozinhas fabricadas pela MOB _____________________ 65 

Anexo 2 - Inquérito ______________________________________________ 69 

Anexo 3 - Plano Financeiro _______________________________________ 74 

 



Projeto Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Hugo Miguel Almeida Pereira Instituto Politécnico da Guarda 

 

xiii 

 

Glossário 
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I-Enquadramento 

 

1.1 Introdução 

O presente relatório, enquadra-se no projeto final de conclusão do curso de Licenciatura em 

Marketing, lecionado no Instituto Politécnico da Guarda. Este Instituto, enquanto 

estabelecimento de ensino, centra a sua intervenção em dois eixos: qualificação de recursos 

humanos em diversas áreas do saber, e alcançar o desenvolvimento económico, social, 

científico e cultural na zona centro, através de uma Unidade de Investigação para o 

Desenvolvimento do Interior (UDI). 

Na Sociedade atual torna-se cada vez mais clara a necessidade de conhecer os aspetos de 

mudança na dimensão e estrutura das populações. Para os investidores, empreendedores e 

profissionais de Marketing é urgente estar atento àqueles que são os segmentos de mercado 

de elevado potencial. 

A intensidade da preocupação das pessoas com a qualidade de vida é uma realidade presente 

na cultura e nos hábitos das pessoas. Produtos ou serviços que garantam um aumento da 

qualidade de vida representam um segmento de grande crescimento e de grande 

oportunidade de negócio, apresentando mudanças no comportamento de consumo 

interessantes para as empresas. 

Neste sentido, pretende-se com este projeto analisar o potencial alargamento de negócios do 

Grupo Visabeira. A ideia é a criação de uma empresa que se dedicará à criação e 

comercialização de mobiliário de escritório, designada por Mob office. Será um projeto 

associado a um produto com linhas inovadoras, que vai ao encontro das atuais necessidades 

da população. O produto será produzido pela empresa MOB Cozinhas, empresa já existente no 

Grupo e com relevante posicionamento no mercado. Trata-se de uma expansão da marca 

MOB que irá proporcionar, de acordo com as suas características distintas, um reforço e 

desenvolvimento empresarial do Grupo Visabeira. 
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O presente projeto apresenta-se estruturado da seguinte forma:  

 Após um primeiro capítulo de enquadramento, a ponto II identifica o plano de 

negócios; 

 Do ponto III ao VIII desenvolve-se a componente de marketing do plano de 

negócios;  

 A componente financeira é tratada no ponto IX; 

 No final, apresentam-se as conclusões gerais do trabalho desenvolvido. 

 

1.2 Objetivo 

No mundo moderno, a variedade de profissões, os arquivos virtuais, a internet e a conexão 

wireless são alguns dos fatores que permitiram transformar os modelos de atuação 

profissional. Este cenário, garante mais liberdade, mais qualidade de vida, pois trabalhar em 

casa tornou-se uma boa opção para muitas pessoas. Assim, foi ganhando forma o novo 

conceito de home-office, tão importante que arquitetos e designers já reservam lugar para ele 

em todos os seus projetos de construção. O escritório acabou por se tornar o segundo habitat 

dos profissionais. Eles passam 8 a 10 horas por dia, 5 a 7 dias por semana no seu ambiente de 

trabalho. Tornou-se assim uma necessidade ter um escritório em casa, e não um luxo. 

Também as empresas começaram a dar grande importância ao mobiliário de escritório, no 

sentido de garantirem as melhores condições de ergonomia aos seus trabalhadores. O 

mobiliário de escritório nas empresas reflete muito a imagem da organização e dos seus 

gestores podendo influir até no resultado das vendas. Nenhum cliente gosta de entrar num 

escritório ou espaço de vendas, onde o ambiente é fechado, com mobiliário envelhecido ou 

seja com uma apresentação estética abaixo da crítica1.  

A ideia deste negócio será a comercialização de mobiliário de escritório, através de um 

conceito de produção por medida, que vá ao encontro das necessidades dos clientes. 

                                                           

1
 Adaptado do site www.reformafacil.com/arquitetos 
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A MOB OFFICE comercializará o seu produto, essencialmente para jovens casais, com um 

rendimento e qualidade de vida acima da média, informados e instruídos, com um nível de 

habilitações ao nível da Licenciatura. O fabrico deste produto terá lugar na unidade fabril da 

MOB Cozinhas, na Zona Industrial de Coimbrões, sendo esta considerada uma das unidades 

fabris mais modernas da Península Ibérica. A MOB OFFICE irá utilizar ainda os Showrooms da 

MOB Cozinhas, que poderão ser encontrados na Zona Industrial de Coimbrões, na Avenida da 

Boavista (Porto),e no Atrium Saldanha em Lisboa.  

Este projeto possui como promessa aos seus clientes: a garantia de uma melhor qualidade de 

vida, e uma maior motivação para alcançar os seus objetivos profissionais. 

Este plano pretende refletir sobre esta ideia de negócio, planeando o projeto do ponto de vista 

dos meios de investimento, dos custos envolvidos na prossecução da atividade e dos recursos 

necessários, com vista a iniciar o negócio num futuro próximo. 

A ideia diferencia-se da concorrência, pelo conceito inovador exigido para as linhas únicas de 

arquitetura deste tipo de produto, associado ao design inovador da marca MOB, bem como o 

conceito de produção por medida exigido pelo atual cliente. Pretende-se constituir uma 

proposta inovadora e vencedora uma vez que grande parte das empresas ligadas ao fabrico de 

mobiliário em Portugal não fabrica mobiliário de escritório. Apesar de ser demasiado fácil 

encontrar pontos de venda dedicados ao comércio de mobiliário de escritório, a verdade é que 

estes estabelecimentos oferecem um produto-padrão. 

Este plano tem um mercado potencial de cerca de 22.031 habitações (nº de habitações ao ano 

construído em Portugal2), sendo o seu objetivo uma taxa de penetração ao ano de 7%. Os 

maiores investimentos iniciais, ocorrerão com a aquisição de viaturas, e na divulgação 

(Comunicação/Marketing) do produto. Não será necessário adquirir qualquer equipamento 

técnico de elevado valor, uma vez que a empresa MOB Cozinhas já dispõe deste equipamento. 

Também as instalações fabris da MOB Cozinhas estão preparadas para iniciar a atividade de 

fabrico deste produto, não sendo assim também necessário adquirir um novo espaço. 

                                                           

2
 Fonte: www.ine.pt 
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1.3 O Grupo Visabeira 

1.3.1 Breve Apresentação do Grupo Visabeira3 

A Visabeira foi fundada em 1980 pelo Eng. Fernando Nunes, com atividade no sector das 

Telecomunicações e Eletricidade, fornecendo serviços de engenharia de redes, incluindo 

produção, instalação, gestão e manutenção de infraestruturas.  

Com o exponencial sucesso e crescimento dos seus negócios relativamente às áreas das 

Telecomunicações, Infraestruturas e Energia, o Grupo alargou a sua oferta e internacionalizou 

a sua atuação, garantindo hoje um posicionamento multinacional, multissectorial e 

multidisciplinar. 

  

Atualmente o Grupo Visabeira agrega um universo composto por mais de cinco dezenas de 

empresas, com uma atuação estruturadas em cinco sub-holdings:  

 Visabeira Global,  

 Visabeira Indústria, 

 Visabeira Imobiliária,  

 Visabeira Turismo, 

 Visabeira Participações. 

 

A Visabeira Indústria, área onde se vai enquadrar a nossa proposta de novo negócio, engloba o 

fabrico de mobiliário de cozinha, fabrico de cerâmica utilitária, extração e transformação de 

rochas ornamentais, produção de agregados e betão pronto, fabrico de tubos de PVC e 

polietileno, e fabrico de cabos elétricos e telefónicos, entre outros. Respondendo às exigências 

de clientes nacionais e internacionais, muitos deles líderes mundiais nos seus sectores de 

atividade, a Visabeira Indústria aposta fortemente nas tecnologias de ponta, de forma a 

viabilizar uma melhoria significativa na qualidade e no design dos seus produtos. 

Posicionando-se também nos mercados externos, a Visabeira Indústria possui unidades fabris 

em Portugal, Moçambique, Angola e nos Emiratos Árabes Unidos. 
                                                           

3
 Fonte: www.grupovisabeira.com 
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A nível internacional assume uma destacada presença em Moçambique, Angola, Espanha, 

França, Timor, Bélgica, África do Sul e Caraíbas, e os seus produtos estão presentes em mais de 

quatro dezenas de países nos quatro cantos do mundo. 

É uma empresa na vanguarda da tecnologia, com o contínuo objetivo de expandir o seu 

negócio, apostando na internacionalização como ferramenta para a divulgação da sua marca a 

nível mundial. 

 

1.3.2 Visão, Missão e Valores4 

Neste ponto pretende-se dar a conhecer a identidade organizacional do Grupo Visabeira, ou 

seja apresentar os seus princípios éticos, os seus sonhos e também a finalidade da sua 

existência. 

Visão 

A Visão da organização é aquilo que se espera ser num determinado tempo e espaço. A Visão é 

um plano, uma ideia mental que descreve o que a organização quer realizar objetivamente nos 

próximos anos da sua existência.  

Assim, o Grupo tem como Visão:  

Ser um grupo económico multinacional, procurando a liderança em todos os sectores e 

mercados onde atua, através de conceitos diferenciadores e soluções integradas que criam 

valor para clientes e acionistas.  

Missão 

A Missão a finalidade da existência de uma organização. É aquilo que define o significado da 

sua existência.  

                                                           

4
 Fonte: www.visabeiraglobal.com 
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No dia-a-dia as empresas do Grupo Visabeira procuram:  

Melhorar e inovar continuamente com o objetivo de exceder as expectativas dos clientes 

através de uma resposta antecipada às suas necessidades, visando a sua total satisfação e 

fidelização. Simultaneamente, assegurar o crescimento dos negócios através de uma 

consolidação orgânica e de aquisições, uma eficiente gestão de recursos (materiais e 

humanos), uma aposta constante na valorização dos seus colaboradores e a constituição de 

uma rede integrada e vencedora com os seus parceiros. 

Valores 

As empresas do Grupo assumem como pilares fundamentais da sua atuação, os seguintes 

valores:  

Criatividade;  

Inovação;  

Competitividade;  

Dinamismo;  

Ambição. 

 

1.4 MOB Cozinhas, S.A. 

1.4.1 Breve Apresentação da MOB Cozinhas 

Fundada em 1996 por um jovem universitário (Eng.º Madeira), a MOB iniciou a sua atividade 

no ramo da indústria das cozinhas. Dois anos mais tarde viria a ser integrada na Visabeira 

Indústria. 

Sucessivamente, galardoada desde 2001, com o prémio de melhor fabricante nacional de 

cozinhas, a MOB é líder de mercado nacional com elevada notoriedade junto dos 

consumidores e fornecedores.  
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No contexto Europeu, o seu reconhecimento é sustentado pela aposta nas novas tecnologias, 

possuindo uma das mais modernas unidades fabris (Unidade Industrial de Coimbrões) da 

Península Ibérica, equipada com um sistema Robotizado e CAD/COM. 

Detentora de duas unidades Fabris, uma localizada na zona Industrial de Coimbrões-Viseu 

(Fábrica e Showroom), e outra localizada em Angola, integra nos seus quadros 112 

colaboradores.  

Em termos de pontos de venda, possui um showroom na unidade industrial de Coimbrões e 

uma loja, situada na Avenida Duque Saldanha em Lisboa. Recentemente, abriu uma loja no 

Porto, localizada na Avenida da Boavista, junto à Casa da Música, uma das zonas mais nobres 

da cidade. O espaço apresenta um novo conceito open space com 300m2 de área, distribuídos 

por dois pisos e mezzanine, onde estão expostas 6 cozinhas de design exclusivo MOB, com as 

últimas inovações e soluções tecnológicas, tais como o sistema servo-drive que permite a 

abertura e fecho eletrónico de portas e gavetas com sensor tátil e que recorrem ainda, entre 

outros materiais, aos lacados, termolaminados, folheados e laminados. 

 

1.4.2 Principais Mercados 

No gráfico seguinte é possível verificar a distribuição em termos de mercados, onde a MOB 

opera. 

 

Gráfico 1 – Mercado MOB  
Fonte: Dados fornecidos pela MOB Cozinhas  
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1.4.3 Objetivos e Estratégia da MOB5 

Com a consciência que os objetivos a traçar deverão ser claros, reais e realistas para poderem 

ser comparados no futuro com os resultados alcançados, a MOB procura estabelecer objetivos 

quanto ao volume de vendas a alcançar (7.000.000€ ao ano), alcançar os níveis mais elevados 

em termos de satisfação dos seus clientes e colaboradores, aumentar a sua quota de mercado, 

rentabilidade e retorno do investimento.  

Também o investimento em nova tecnologia faz parte dos seus objetivos curtos/médio prazo, 

para que o seu reconhecimento no mercado não seja apenas pela qualidade dos seus 

produtos, mas também por ser uma empresa na vanguarda tecnológica. 

A Estratégia é a direção e o alcance de uma organização a longo prazo, através da 

configuração de recursos humanos e materiais, dentro de um ambiente desafiador, para 

atender às necessidades do mercado. Nesta perspetiva a MOB segue uma estratégia geral de 

especialista pela diferenciação e de crescimento por via do desenvolvimento da carteira de 

produtos e de internacionalização.  

Especialização por Diferenciação 

No sentido de alcançar os objetivos citados, a MOB tem desenvolvido opções estratégicas com 

base em escolhas comerciais e políticas de marketing apostando na estratégia de 

Especialização por Diferenciação, dado a grande aposta da empresa em termos de marketing e 

inovação de produtos.  

A inovação de produtos é uma das apostas fortes da MOB, já que conta com uma equipa de 

Arquitetura e Design, cujos objetivos propostos pela Administração são o desenho de novos 

modelos de Cozinhas, de acordo com as tendências do mercado. A inovação representa uma 

das características da MOB procurando assim surpreender constantemente a concorrência e o 

cliente.  

                                                           

5
 Fonte: Dados fornecidos pela empresa MOB Cozinhas 
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Assim, as escolhas estratégicas de crescimento, implementadas pela Administração da 

empresa têm sido: 

 Internacionalização 

Uma vez que o mercado Nacional se encontra em dificuldades desde 2004,levou a 

Administração a olhar seriamente para o mercado exterior.  

Neste sentido para dar a conhecer os seus produtos no mercado exterior, a MOB começou a 

participar em feiras de Mobiliário em Paris, onde muito rapidamente demonstrou a qualidade 

e inovação dos seus produtos, alcançando a notoriedade da marca MOB Cozinhas em França.  

Uma vez que o Grupo Visabeira, já possuía unidades de negócio em Angola (Hotéis, 

Construção), foi mais fácil a MOB entrar também neste mercado emergente, onde conseguiu 

alcançar um grande sucesso levando mesmo à construção de uma unidade Fabril em Luanda. 

Assim consegue fazer chegar os seus produtos ao mercado Angolano com menores custos de 

distribuição.  

Também o mercado capitalista do Dubai representa uma oportunidade para a MOB, onde 

recentemente ganhou um concurso para a instalação de 148 cozinhas num Complexo 

Turístico.  

Recentemente a aposta foi no Brasil, dado o potencial de crescimento deste País. A 

Administração espera que num futuro próximo este seja o principal mercado da MOB. 

 Crescimento Intensivo por via da Diversificação de Produto 

A MOB dispõe de uma diversificação em termos de produto (anexo 1): 

- Cozinha Linear; 

- Cozinha Paralela; 

- Cozinha em forma de U; 

- Cozinha em forma de L; 

- Cozinha Independente; 

- Cozinha em Ilha. 
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A juntar aos tipos de cozinhas, a MOB oferece ainda à sua clientela móvel fabricada em 

diversos tipos de materiais:  

Móveis em Madeira (Estilo Clássico);  

Móveis em INOX;  

Móveis em Lacado (Permite a escolha das mais variadas cores);  

 

II-O Plano de Negócios 

 

2.1 Identificação do Plano de Negócios 

Este plano de negócio tem como promotor o Hugo Miguel Almeida Pereira, data de 

nascimento 22-01-1988, atualmente a finalizar a Licenciatura em Marketing do IPG. Trabalha 

desde 2006 no Grupo Visabeira, exercendo atualmente a função de gestor administrativo. 

A presente proposta possui os seguintes aspetos identificativos:  

-Designação Social: MOB OFFICE, SA; 

-Forma jurídica: Sociedade Anónima; 

-Objeto Social: Comercialização de mobiliário de escritório; 

-Capital Social: 300.000€; 

-Sede e instalações: Viseu; 

-Ano de criação: 2013. 

A ideia geral é a extensão da marca MOB, para uma outra área de negócios, mobiliário de 

escritório, otimizando e aproveitando a capacidade instalada e os recursos técnicos. Em 

virtude da grave crise económica e financeira vivida no país, que tem impedido o consumo por 

parte das famílias, tem provocado uma quebra no volume de vendas por parte desta empresa. 

Com a introdução desta nova unidade de negócio pretende-se diminuir as flutuações 
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verificadas nas vendas, de modo a manter o volume de negócio da MOB crescente ao longo 

dos anos. Assim, pretende-se criar e comercializar Mobiliário de Escritório de marca MOB, 

reconhecida no mercado pelas suas características de qualidade, inovação, funcionalidade, e o 

seu design único. 

Este Mobiliário diferencia-se da concorrência, pelo conceito inovador, e pela oferta ajustada à 

população, que se irá refletir em benefícios ao consumidor a curto prazo. Com os seus recurso 

humanos qualificados no sector da indústria da madeira, e todo o know how adquirido ao 

longo dos anos de atividade, reúne todas as condições para ir ao encontro das necessidades e 

exigências deste segmento de mercado. 

Este produto estará disponível para venda, nas lojas MOB de Viseu, Porto e Lisboa de forma a 

captar de modo eficaz o target que pretende atingir, e algumas linhas serão ainda para 

comercialização em distribuidores deste tipo de materiais, como IKEA, Moviflor, Staples, AKI. 

2.2 Produtos 

A mob office pretende inicialmente, dedicar-se à comercialização de 3 linhas diferentes de 

produtos. Pra cada linha de produto foram estudadas as características intrínsecas do produto 

e escolhidos os materiais a utilizar. O preço de venda de referência, nos mercados nacional e 

internacional, resulta da análise dos gastos de compra (preço de aquisição à MOB 

Cozinhas),dos gastos associados ao mercado (interno e externo) e da margem de lucro 

estabelecida pela MOB OFFICE para satisfazer os seus objetivos, sem negligenciar a 

concorrência e as características de mercado. Nas figuras 1,2 e 3 apresenta-se os produtos a 

comercializar. 

Linha Attraction 
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-Secretária com Design Moderno, ergonómico e de fácil montagem. A venda deste 

produto será para a rede de distribuidores (IKEA, Moviflor, Staples, AKI); 

-Material MDF; 

-Cores disponíveis: Preto, Branco Rosa, Wengué e Azul; 

-Medidas LxAxP: 118x70x56; 

-Espessura: 40mm; 

-Peso: 33 Kg; 

-Preço no Mercado Nacional: 135.00€; 

-Preço no Mercado Internacional: 180.00€. 

 

Linha Lux 

 

 

 

- Linha moderna, com excelentes acabamentos, ideal para escritórios de empresas ou 

de casas particulares; 

- Artigo vendido em KIT, e inclui serviço de montagem; 

- Tipo: escritório de 3 peças; 

- Cores: preto, castanho; 

Figura 1 – Produtos Attraction 

 

 

Figura 2 – Produto Lux 
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- Tipo de material: Melanina Laminada; 

- Espessura: 40 mm; 

- Peça 1: Secretária 200x73x165 cm + Avançado; 

- Peça 2: Armário Baixo 80x80x42,8 cm; 

- Peça 3: Armário Médio 80x118,4x42,8 cm; 

- Preço Mercado Nacional: 780.00€; 

- Preço Mercado Internacional: 865.00€. 

 

Linha Exclusive 

 

  Figura 3 – Produto Exclusive 

 

-Produto fabricado em função das necessidades do cliente. É deslocada uma equipa de 

designer até junto do cliente, no sentido de apurar as linhas da sua habitação, para 

que possa ser traçado um esboço do produto ideal a oferecer ao cliente. Trata-se de 

um produto por medida, que de acordo com as escolhas do cliente poderá ser 
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constituído por diversos tipos de materiais, tamanhos e cores. Inclui serviço de 

montagem. 

-Poderá ser constituído até 4 peças; 

-Cores: à escolha do cliente; 

-Tipo de material: à escolha do cliente; 

-Espessura de 25mm a 50mm; 

-Preço Médio Mercado Nacional: 1260.00€; 

-Preço Médio Mercado Internacional: 1500.00€. 

 

2.3 Justificação do Projeto 

2.3.1 A Importância do Escritório6 

É no espaço chamado “escritório” que atividades profissionais são desenvolvidas. Seja este um 

local comercial ou residencial, a sua importância é a mesma: é um local de concentração, 

criatividade, produtividade e eficiência. É no escritório, comercial ou residencial, que passamos 

longas horas do dia. 

Pensar e planear a decoração exige atenção a detalhes e alguns conhecimentos técnicos que 

permitem criar um ambiente adequado para o trabalho. Acima de tudo o escritório deve ser 

ergonómico: ter móveis com medidas adequadas, acessórios que facilitem o apoio de pés e 

mãos e ter materiais e acabamentos que protejam a saúde de quem usa o ambiente. 

A estética do escritório também é importante: a imagem transmitida através da decoração 

reflete a personalidade de quem usa o espaço e no caso das empresas traduz através de uma 

imagem, os conceitos e a visão empresarial, interferindo diretamente no rendimento do 

trabalho dos funcionários e na credibilidade dos clientes que instintivamente irão sentir-se 

acolhidos no local.  

                                                           

6
 Fonte: www.clickobra.com 
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Resumindo, estes são os principais aspetos a considerar na criação de um escritório: 

 

 Conforto Físico (ser ergonômico): deve proteger a saúde de quem usa seu espaço; 

  Conforto Psicológico: deve estimular o trabalho, a produtividade e o bem-estar; 

 Transmitir corretamente conceitos relacionados a que se destina: imagem empresarial ou 

personalidade do usuário residencial; 

 Ter o espaço organizado de acordo com as atividades que serão realizadas neste local 

(mesas para computadores, mesas para reuniões, trabalho individual ou em equipa, etc.). 

Para ter sucesso profissional o espaço precisa permitir um trabalho eficiente e estimulante,  o 

que significa que os móveis devem ser adequados e a decoração ter cores, texturas e 

iluminação também bem planeadas. 

 

  2.3.2 Qualidade de Vida7 

A qualidade de vida é expressa através do bem-estar físico, mental, psicológico e emocional e 

está fortemente ligada aos relacionamentos sociais (família e amigos) e a um conjunto de 

fatores que tornam o dia-a-dia mais agradável e estimulante.  

As relações sociais e as atividades que desenvolvemos ocorrem dentro de espaços, sejam estes 

abertos (parques, ruas...) ou fechados (nossas residências, locais comerciais...). Interagimos 

com o ambiente e somos influenciados por ele. 

Estes ambientes quando harmoniosos, equilibrados e com características adequadas, atuam 

positivamente na rotina das pessoas. Um ambiente em casa bem planeado pode estimular 

uma relação saudável entre as pessoas, aumentando a produtividade e a satisfação de quem 

trabalha naquele espaço. 

                                                           

7
 Fonte: www.cliquearquitectura.com 

http://www.cliquearquitectura.com/
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Figura 4 – Organigrama para o Bem-estar 

Fonte: www.cliquearquitectura.com   

 

III- Análise Interna 

 

A análise interna visa identificar os principais pontos fortes e fracos da empresa para nortear o 

processo de planeamento, pois é a partir dessa análise que se saberá quais os recursos com 

que se pode contar e também quais são os pontos vulneráveis no momento de se 

estabelecerem as estratégias da empresa.  

3.1 Recursos Financeiros  

No que respeita aos Recursos Financeiros, a empresa Mob office, numa fase inicial espera 

alcançar um volume de faturação da ordem dos 717.000€. No ano de iniciação da sua 

atividade (2013) esta empresa irá efetuar grandes investimentos, nomeadamente na compra 

http://www.cliquearquitectura.com/
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de viaturas para o departamento comercial, e de matérias e utensílios para a equipa de 

montagem. 

Nos anos posteriores espera-se um volume de faturação na ordem do 1.500.000€,o que irá 

permitir a esta empresa recuperar os investimentos iniciais e gerar lucro a médio prazo. A 

alavancagem do volume de faturação deve-se em grande parte à entrada no mercado 

internacional que terá início em 2014. 

3.2 Recursos Humanos 

Com uma equipa de 3 comerciais profundamente conhecedores do mercado do mobiliário, a 

eles cabe o cumprimento dos objetivos propostos. Supervisionados e acompanhados por um 

chefe de vendas, a este é exigido uma estratégia comercial forte e coesa, bem como a 

motivação da força de vendas.  

À equipa comercial será atribuído um sistema de comissões (1% sobre o valor faturado),assim 

como diversos prémios (viagens) em função do cumprimento dos objetivos propostos em 

termos de vendas. 

Esta motivação da equipa comercial é realçada em reuniões mensais onde é proporcionada 

formação e atribuídos prémios de vendas.  

A MOB OFFICE contará ainda com uma equipa de montagem dos escritórios, afeta a todo o 

território português. 

A empresa contará ainda um Designer responsável pelo desenvolvimento dos produtos, face 

às tendências do mercado. 

Na figura 5 apresenta-se o organigrama da empresa MOB OFFICE que contará no seu primeiro 

ano de atividade (2013) com 8 colaboradores. 
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Figura 5 – Organigrama da MOB OFFICE 
Fonte: Elaboração própria 

 

3.3 Recursos tecnológicos 

Para a execução deste projeto não será necessário um grande investimento em equipamento 

tecnológico, uma vez que serão utilizados os meios afetos à MOB Cozinhas. Haverá apenas 

necessidade de compra de software informático, assim como algum material de escritório. 

 

3.4 Avaliação da Atividade 

Sendo o maior e mais galardoado fabricante Português de cozinhas, a MOB é já uma marca 

especializada na conceção e produção de conceitos topo de gama, modernos e ergonómicos.  

A cultura de controlo da qualidade que se vive dentro da empresa, leva-a a estar intensamente 

atenta aos mínimos pormenores, ao longo de todo o processo produtivo.  

Administração/Direcção 

Administrativo/Financeiro 
Diretor 

Comercial/Marketing 

Comercial/Marketing Comercial/Marketing Comercial/Marketing 

 

 Investigação e 
Desenvolvimento 

 Qualidade/Manutenção 
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Desde a conceção até ao produto final, todos os detalhes das cozinhas MOB são desenvolvidos 

com base num design apurado, com recursos as mais avançadas técnicas de fabrico, 

privilegiando sempre a incorporação de acessórios de ultima geração, com o objetivo de criar 

cozinhas perfeitas. 

A MOB está a atuar num mercado com uma forte posição competitiva, mas um mercado 

madura com baixo crescimento (estagnado), fazendo com que seja líder no mercado das 

cozinhas. Assim as Cozinhas MOB são atualmente um produto “Vacas Leiteiras”. 

 

Figura 6 – Matriz BCG 
      Fonte: Elaboração própria 

Analisando a matriz, é possível verificar que o produto se encontra na zona de Vaca Leiteira ou 

seja negócios com baixo crescimento e em que a empresa tem elevada quota de mercado. 

Geralmente geram fluxos financeiros muito significativos pois, o avanço na curva de 

experiência proporciona elevados retornos e o baixo crescimento do sector não obriga à 

realização de investimentos avultados. Assim, o objetivo estratégia da MOB passa por fortificar 

e defender a posição de Líder, bem como manter o negócio saudável. A posição na matriz do 

produto comercializado pela MOB permite-lhe ter uma fonte de financiamento para 

diversificar a sua carteira de produtos. 
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3.5 Pontos Fortes e Pontos Fracos 

Do estudo efetuado podemos concluir os seguintes pontos fortes e fracos da marca MOB e do 

negócio MOB Cozinhas, que estarão diretamente relacionados com o negócio MOB OFFICE: 

Pontos Fortes 
Impacto no negócio Tendência 

Elevado Médio Fraco   + = - 
Reputação da marca a nível Nacional e Internacional X       X   

Carácter de constante Inovação X     X     

Notoriedade da Marca no Mercado X       X   

Oferta Variada de produtos   X   X     

Tecnologia Avançada X       X   

Rentabilidade e liquidez elevada X 
    

X 

Forte Recursos Financeiros X       X   

Forte aposta em Marketing X       X   

Aposta forte na motivação dos colaboradores   X     X   

Investimento no desenvolvimento de novos produtos X       X   

Design/Qualidade do produto X       X   

Líder no mercado das Cozinhas X       X   

Tabela 1 – Pontos Fortes da MOB 
Fonte: Elaboração própria 

 

Pontos Fracos 
Impacto no negócio Tendência 

Elevado Médio Fraco   + = - 
Fixação de elevados preços do produto X       X   

Fabrico de um único tipo de mobiliário (Cozinhas)   X   X     

Capacidade de produção subaproveitada 
 

X 
  

X 
 

Serviço Pós-Venda MOB Cozinhas   X  
 

X     

Tabela 2 – Pontos Fracos da MOB 
Fonte: Elaboração própria 

IV-Análise Externa 
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O objetivo da análise externa é avaliar a relação existente entre a empresa e seu ambiente em 

termos de oportunidades e ameaças. Implica identificar os componentes relevantes do 

ambiente e, analisá-los quanto à situação de oportunidades ou ameaças para a empresa.  

O ambiente empresarial não é um conjunto estável, mas um conjunto muito dinâmico onde 

atuam forças de diferentes dimensões e naturezas, constantemente mutáveis, pois cada uma 

delas interfere, influencia e interage com as forças do ambiente. 

 

4.1 Meio Envolvente Contextual 

A finalidade da análise do meio envolvente contextual é a de tentar perceber quais os fatores 

do ambiente económico e social que em geral afetam a atividade da Empresa, tanto no 

momento atual como no futuro.  

O meio envolvente contextual é comum a todas as Organizações e pode ser dividido em 4 

contextos principais, distintos:  

  Sócio-Cultural;  

  Político-Legal;  

  Tecnológico; 

  Económico. 

4.1.1 Contexto Sócio-Cultural 

Esta análise reflete os valores, costumes e tradições da sociedade. Estes fatores podem 

influenciar o desempenho das empresas, afetando a sua produtividade e qualidade dos 

produtos.  

Verificou-se uma grande evolução no conceito de escritório. A verdade é que nos dias de hoje, 

muitas habitações dispõem de um compartimento ou área designado por escritório. O 

escritório é uma divisão que ganha cada vez mais importância numa casa, na medida em que a 
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carreira e a formação contínua acompanha-nos muito para além do horário de expediente. 

Para além disso, trabalhar a partir de casa, full-time ou em regime de freelancer, é uma opção 

cada vez mais válida nos dias que correm e, por isso mesmo, um escritório dentro de casa é 

fundamental, começando pela escolha dos móveis adequados, que devem ser funcionais, 

ergonómicos e contemporâneos. 

Também nas empresas o conceito de escritório foi alvo de modificação. Os empresários 

consideram que o mobiliário das suas empresas é um fator demasiado importante para ser 

deixado ao acaso. Desde as mesas das reuniões, passando pelas estantes e secretárias, tudo 

influência a produtividade e a qualidade no ambiente de trabalho. Assim a missão destas 

empresas é criar ambientes adequados ao trabalho dos seus funcionários, no sentimento de 

proporcionar um crescimento dinâmico destas mesmas empresas. É ainda considerado 

extremamente importante criar ambientes agradáveis e específicos, para que assim possam 

transmitir a verdadeira imagem da empresa aos seus clientes, e fornecedores. 

A decoração, o design a ergonomia e a funcionalidade da mesma, fazem despertar emoções 

nos seus utilizadores.  

As características que os consumidores mais apreciam no processo de decisão de compra de 

mobiliário de escritório são:  

-Qualidade do produto; 

-Preço; 

-Design;  

-Diversidade da oferta; 

-Notoriedade da Marca. 

A vigilância ao mercado dos escritórios, e às necessidades dos consumidores é a função chave 

para a criação de produtos únicos. 
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4.1.2 Contexto Político-Legal 

Neste âmbito verifica-se a regulamentação e providência do enquadramento legal da 

sociedade.  

 Uma vez que o País está a ser objeto de um programa de ajuda financeiro, Portugal tem a 

todo o custo cumprir o acordo com o Fundo Monetário Internacional, e com a União Europeia, 

para assim conseguir aumentar a sua credibilidade no exterior. 

O sector da construção civil, também não atravessa os melhores dias, devido ao fim dos 

incentivos à compra de Habitação. O mercado Imobiliário encontra-se em profunda 

estagnação.  

O imposto de valor acrescentado atingiu recordes na sociedade Portuguesa, ao ser aplicada 

uma taxa de 23% sobre os produtos, fazendo assim inflacionar os preços. 

A atribuição de incentivos fiscais do governo às empresas que criem emprego (redução da taxa 

social única), e com o mercado laboral mais flexível (redução dos feriados, banco de horas) 

constituem oportunidades a explorar pela MOB, para reforçar a sua competitividade e garantir 

a diferenciação dos seus produtos. Também é evidente o papel no governo Português na ajuda 

às empresas no processo de Internacionalização. 

4.1.3 Contexto Tecnológico 

As inovações tecnológicas são importantes fatores de diferenciação no mercado se forem 

exploradas devidamente. No fundo esta análise traduz o progresso técnico da sociedade.  

A tecnologia move o mundo, as empresas não sobreviriam sem ela. Atualmente uma empresa 

não consegue sobreviver ao mercado concorrente, sem tecnologia suficiente para inovar os 

seus produtos. As empresas devem utilizar a tecnologia de forma a ajudar a empresa a manter 

os seus níveis de qualidade, e a obter a credibilidade e valorização no Mercado.  

A tecnologia não veio substituir o homem, mas sim ajudar no processo produtivo e na 

diminuição dos custos de produção.  
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O desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação permite à MOB obter as 

matérias-primas aos melhores preços, com os melhores padrões de qualidade, com vista à 

satisfação do cliente. O desenvolvimento destes meios é essencial para a entrada em novos 

mercados. 

4.1.4 Contexto Económico8 

A evolução da economia portuguesa em 2011 foi decisivamente marcada pela interrupção do 

acesso a financiamento de mercado e pelo início da aplicação do Programa de Assistência 

Económica e Financeira. 

O Banco de Portugal indica um quadro de financiamento estável para o período 2011-2014 e 

uma estratégia de ajustamento dos desequilíbrios macroeconómicos da economia portuguesa 

e de aumento do seu potencial de crescimento assente em três pilares:  

- Consolidação durável das contas públicas,  

- Estabilidade do sistema financeiro; 

- Transformação estrutural da economia portuguesa.  

Estes elementos são fundamentais para evitar o ajustamento abrupto e desordenado que 

ocorreria num contexto de ausência de financiamento, bem como para criar condições de 

crescimento sustentado da economia portuguesa e de convergência com os níveis de 

rendimento per capita observados em média na área do euro. 

Este processo de ajustamento dos desequilíbrios acumulados na economia portuguesa 

traduziu-se, em 2011, numa queda de 1.6 por cento do Produto Interno Bruto (PIB). O 

comportamento do PIB reflete uma contração de todas as componentes da procura interna, 

parcialmente compensada por um crescimento robusto das exportações de bens e serviços. As 

atuais projeções para 2012-2013 apontam para a continuação deste processo, projetando-se 

uma contração da atividade de 3.4 por cento em 2012, seguida de uma estagnação em 2013. A 

redução da procura interna deverá prosseguir no corrente ano, traduzindo em particular, a 

                                                           

8
 Adaptado do Banco de Portugal e Instituto Nacional de Estatística, Maio de 2012 
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queda mais acentuada do consumo privado, num contexto de forte deterioração do 

rendimento disponível das famílias. Por seu turno, as exportações deverão manter um 

contributo determinante para sustentar a atividade, ainda que se anteveja um significativo 

abrandamento face ao crescimento robusto observado em 2011, em virtude da deterioração 

marcada das perspetivas de evolução da procura externa. O ajustamento dos balanços do 

setor público e dos agentes privados tem vindo a traduzir-se numa redução do desequilíbrio 

externo, refletida na melhoria expressiva do saldo da balança corrente e de capital em 2011, 

cuja continuação se projeta para os próximos anos. 

No caso do preço do petróleo em dólares, a informação implícita nos mercados de futuros 

aponta para um aumento temporário em 2012, já que para 2013 se antecipa um nível próximo 

do observado em 2011. Este aumento está associado à intensificação de tensões de natureza 

geopolítica. 

No que diz respeito às condições de financiamento, a hipótese técnica considerada para a taxa 

de juro de curto prazo (taxa EURIBOR a 3 meses) implícita nos contratos de futuros pressupõe 

a estabilidade da mesma ao longo do horizonte de projeção em níveis ligeiramente inferiores a 

1%. 

A inflação, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor, deverá permanecer 

relativamente estável em 2012 (taxa de variação média anual de 3.2 por cento, o que compara 

com 3.6 por cento em 2011), reduzindo-se para 0.9 por cento em 2013. 

Os últimos dados sobre o desemprego em Portugal são preocupantes: 14% da população que, 

cumulativamente, quer trabalhar procurou emprego e encontra-se disponível para trabalhar. 

O contraste destes números com um passado não muito distante é notório. Até ao final da 

década de 90, a taxa de desemprego mostrou um comportamento cíclico pronunciado, 

atingindo níveis invulgarmente baixos, de cerca de 4%, entre 1998 e 2001. Mas à medida que a 

economia ia sendo atingida por choques, a sua estrutura económica e institucional revelou-se 

incapaz de se ajustar e a taxa natural de desemprego aumentou continuamente. A natureza 

estrutural do desemprego questiona a capacidade da economia de reduzir a taxa de 

desemprego para além do efeito típico, mas limitado, de uma viragem positiva do ciclo 

económico. Para reduzir a taxa de desemprego para níveis socialmente aceitáveis, o país 
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necessita de reformas estruturais profundas nos mercados do trabalho e do produto. Eliminar 

a segmentação do mercado de trabalho é prioritário. O desemprego de longa duração esteve 

sempre presente no mercado de trabalho português: cerca de 40% dos desempregados 

procuram emprego há pelo menos 12 meses. Em diferentes graus, isso deveu-se aos baixos 

níveis de escolaridade da maior parte dos trabalhadores desempregados, e a um sistema de 

subsídio de desemprego dos mais generosos na Europa. 

O indicador qualitativo do consumo, baseado nas opiniões dos empresários do comércio a 

retalho, e disponível até abril de 2012, estabilizou pelo segundo mês no mínimo histórico da 

série, na sequência do perfil negativo iniciado em julho de 2010. Por sua vez, o indicador de 

confiança dos consumidores recuperou entre fevereiro e abril de 2012, contrariando o 

movimento descendente observado desde finais de 2009. 

Em virtude do apoio do Governo às exportações, e ao desenvolvimento de economias 

emergentes, as empresas têm que a todo o custo iniciar fortemente um processo de 

Internacionalização, dada a estagnação do mercando nacional. Só assim conseguirão prosperar 

e manter os seus postos de trabalho. 

Perante este cenário económico, a MOB encara o futuro como um desafio a vencer. O espírito 

de inovação da sua equipa de criativos, permitirá o sucesso dos seus produtos no mercado, a 

criação de postos de trabalho e um aumento de valor da marca MOB. 

 

4.2 Meio Envolvente Transacional 

A análise do meio envolvente transacional incide sobre um conjunto de elementos e fatores 

que têm uma influência direta sobre a empresa.  

O meio envolvente transacional é específico de cada indústria e tem quatro elementos 

principais que o integram: 

  Clientes;  

  Concorrentes;  

  Fornecedores;  
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  Comunidade. 

 

4.2.1 Clientes 

Os diferentes clientes apresentam características distintas, consoante os seus objetivos e 

necessidades. Sendo assim é necessário agrupá-los em segmentos de mercado, de forma a 

adequar a gestão da empresa às tendências específicas de cada grupo de clientes.  

A ideia de expansão da marca MOB, tendo por base um produto com características únicas, e 

um conceito inovador, espera-se que venha a ter um grande sucesso no mercado. A 

recetividade, gostos e interesses dos seus potenciais clientes contribui para uma análise mais 

precisa da viabilidade deste projeto, por isso foi elaborado um estudo de mercado, que teve 

por base a aplicação de um questionário (anexo 2).  

Análise do Estudo de Mercado 

Descrição do estudo: 

 A amostra é caracterizada por adultos com idade superior a 20 anos, residentes na zona de 

Viseu e inseridos na classe média/alta; 

 O local de aplicação do questionário foi o Centro Comercial Palácio do Gelo. Realizou-se 

durante o mês de Abril de 2012; 

 Quanto à amostragem, esta não foi aleatória. Houve uma seleção em termos de faixa etária, 

e classe social; 

 Quanto à dimensão da amostra esta foi, por restrições de tempo e custo, de 23 pessoas que 

responderam ao inquérito; 

 Os indivíduos foram selecionados pela facilidade do contato; 
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 O processo de recolha de informação foi através de um inquérito presencial. Existiu 

presença física do entrevistador e comunicação entre este e o inquirido, de forma a esclarecer 

dúvidas. 

 

Análise das respostas: 

Q1- Sexo dos Inquiridos 

 

Q3-Classe etária 

 

 

 

 

Q2-Estado Civil 

 

 

Q4-Qualificações 
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Q5-Rendimento líquido mensal dos inquiridos 

 

 

Q8-Importância atribuída a uma área de escritório 

 

0% 
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Projeto Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Hugo Miguel Almeida Pereira Instituto Politécnico da Guarda 

 

30 

 

Q9-Importância das características a ter em conta no momento da 

compra 

 

 

Q10-Recomendaria um 

produto da marca MOB a um amigo 

ou familiar? 

 

Q11-Já alguma vez adquiriu 

produtos de marca MOB? 
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25 
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94% 

6% 

Sim  

não 

70% 

30% 

Sim  

Não 



Projeto Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Hugo Miguel Almeida Pereira Instituto Politécnico da Guarda 

 

31 

 

Q12-Nível de satisfação face ao produto adquirido 

  

 

Q13-Aceitação do público para comercialização de mobiliário de escritório

 

0% 0% 

38% 38% 

25% 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

E uma ótima 
ideia visto 

que há pouca 
variedade em 

termos de 
design 

È uma boa 
ideia pois ter 
um escritório 

em casa 
representa 

qualidade de 
vida 

Pode ser uma 
oportunidade 
uma vez que 
cada vez se 

dá maior 
importância a 
este espaço  

Pode ser uma 
oportunidade 
uma vez que 
as empresas 
optam cada 
vez mais por 

uma boa 
apresentação 

para poder 
partilhar com 

os clientes 

A marca MOB 
não se 

enquadra 
neste 

conceito de 
negócio 

Concordo totalmente 

Concordo 

Indiferente 

Discordo 

Discordo totalmente 



Projeto Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Hugo Miguel Almeida Pereira Instituto Politécnico da Guarda 

 

32 

 

Q14-Caso pretendesse adquirir mobiliário de escritório optaria pela 

marca MOB? 

 

Analisando os resultados deste estudo de mercado consta-se que grande parte deste público 

inquirido atribui uma grande importância à área do escritório. As principais características do 

produto que as pessoas têm em conta no momento da compra, são o design, a qualidade e a 

diversidade da oferta. 

Conclui-se com este estudo a aceitação por parte das pessoas a esta expansão de 

negócio/marca MOB. 

Os principais clientes MOB, são e serão sobretudo casais jovens (faixa etária dos 30 anos), 

pertencentes à classe média/alta, com qualificações ao nível médio e superior, e recetivos à 

inovação e tecnologia. São também seus clientes (Obriverca, Egonmater, EPUL, FDO), 

empresas do ramo da Construção, de imóveis de Luxo e outros construtores.  

O espaço para executar tarefas profissionais perto da família ganha cada vez mais adeptos. 

Para isso, é preciso pensar no conforto, na boa iluminação e na funcionalidade dos 

equipamentos indispensáveis. Nos tempos correntes, qualquer projeto de construção de 

habitação, é equipado de um escritório. Representa assim uma oportunidade para a MOB 

OFFICE, pois ao instalar-se uma cozinha, poderá logo recomendar-se os produtos MOB OFFICE. 

 

Sim 

Não 

Talvez 

74% 

4% 

22% 
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4.2.2 Concorrentes 

Os concorrentes são os competidores atuais e potenciais, bem como produtos substitutos, que 

satisfazem as necessidades do mercado.  

A atuar no mercado, a MOB OFFICE está sujeita a concorrência direta e indireta de empresas 

que satisfazem o mesmo tipo de necessidades dos clientes. Assim, como concorrência indireta 

pode considerar-se as microempresas, existentes no mercado tradicional, e as empresas de 

comercialização de artigos para o lar (AKI; Moviflor; BRICOMARCHÉ), que vendem escritórios, 

sem um conceito de produção por medida.  

Estima-se que neste tipo de negócio exista uma dificuldade de entrada de novos concorrentes, 

dado o investimento inicial exigido para este negócio que associado à dificuldade de acesso ao 

crédito por parte das empresas, e ao conhecimento exigido para este setor, torna 

praticamente nula a entrada de novos concorrentes. 

Dada a estagnação do mercado Nacional, é previsível que aconteça uma “guerra de preços” 

entre as diversas empresas deste setor, no sentido de evitarem a todo o custo uma quebra em 

termos de vendas. 

São concorrentes diretos da MOB OFFICE empresas como a FORMEOFFICE, VTC, e a 

HAWORTH. 

 

4.2.3 Fornecedores 

Os fornecedores são os agentes económicos que prestam serviços ou vendem produtos à 

indústria e que assim contribuem para o desenvolvimento da oferta.  



Projeto Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Hugo Miguel Almeida Pereira Instituto Politécnico da Guarda 

 

34 

 

O grande fornecedor da empresa MOB OFFICE será a empresa MOB Cozinhas. Os produtos 

serão fornecidos se acordo com as encomendas da MOB OFFICE obedecendo aos rigorosos 

critérios de qualidade. 

 

4.2.4 Comunidade 

A comunidade é constituída por organizações, indivíduos e fatores que partilham recursos e 

têm interesses direta ou indiretamente relacionados com o mercado e a indústria.  

A MOB gere a sua atividade dentro do contexto da comunidade em que se insere. Atenta às 

tendências gerais da localidade e País onde a empresa opera, permite antecipar o impacto 

dessa mesmas tendências no desempenho da empresa.  

Ao longo da sua atividade a MOB OFFICE pretende adquirir grande importância a nível social, 

nomeadamente na criação de emprego. A cidade de Viseu depende muito do Grupo Visabeira 

no diz respeito ao desenvolvimento da região, bem como na geração de emprego. Assim, com 

este projeto pretende-se continuar a manter a responsabilidade social do Grupo ativa. 

 

4.3 Oportunidades e Ameaças 

 

Os tempos estão incertos para os negócios em todo o Mundo. Cabe à equipa de Gestão traçar 

um diagnóstico estratégico de aspetos positivos da envolvente com potencial para fazer 

crescer a vantagem competitiva da empresa (Oportunidades), e os aspetos negativos da 

envolvente com o potencial de comprometer a vantagem competitiva da empresa (Ameaças). 

No entanto, uma Ameaça não pode ser encarada como uma má notícia, esta pode provocar o 

aparecimento de um novo ponto forte na empresa, desde que a empresa possua uma visão 

estratégica capaz de avaliar corretamente as ameaças como sendo oportunidades escondidas. 
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Oportunidades 

Oportunidades 
Impacto no negócio Tendência 

Elevado Médio Fraco + = 
Diversidade de fornecedores de matérias-primas X       X   

Desenvolvimento das tecnologias de Informação e 
Comunicação 

X     X     

Incentivos e Apoio do Governo às Exportações   X       X 

Dificuldade de entrada de novos concorrentes   X     X   

Alteração de Leis Laborais (Aumento do horário de 
trabalho) 

  X     X   

Atratividade do sector do Mobiliário de escritório X       X   

Internacionalização X     X     

Desenvolvimento de economias emergentes   X     X   

 
Tabela 3 – Oportunidades 

                Fonte: Elaboração própria 

Ameaças 

Ameaças 
Impacto no negócio Tendência 

Elevado Médio Fraco + = 

Estagnação do sector da Construção Civil X     X     

“Guerra de Preços” entre concorrentes X     X     

Crise Financeira Mundial X       X   

 
Tabela 4 – Ameaças 
Fonte: Elaboração própria 

 
V-Avaliação Competitiva Global 

5.1 Análise SWOT 

A análise SWOT é uma ferramenta de gestão empresarial bastante utilizada, que consiste no 

estudo do cenário externo e da realidade interna de uma organização. Este tipo de estudo é 
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importante, para criar ações estratégicas nos momentos de incerteza, porque permite 

conhecer os fatores favoráveis e desfavoráveis que o mercado apresenta, além de situar a 

organização dentro do seu real contexto. É preciso tomar decisões com qualidade e colocar em 

prática as boas ideias, no entanto, tudo deve ser feito com cautela e com a estratégia 

adequada. 

  Pontos Fortes Pontos Fracos 

  -Reputação da marca MOB;  
-Constante Inovação;  
-Notoriedade da Marca MOB;  
-Oferta variada de produtos;  
-Tecnologia Avançada;  
-Forte Recursos Financeiros 
(MOB Cozinhas);  
-Forte Aposta em Marketing;  
-Motivação dos colaboradores;  
-Investimento no 
desenvolvimento de novos 
produtos;  
-Design e qualidade do produto 
MOB;  
-Líder Nacional no mercado das 
Cozinhas;  
-Rentabilidade e liquidez elevada 
(MOB Cozinhas). 
 

-Fixação de elevados preços do 
produto;  
-Fabrico de um único tipo de 
mobiliário (cozinhas); 
-Serviço pós-venda (MOB 
Cozinhas); 
-Capacidade de produção 
subvalorizada (MOB Cozinhas). 
  

O
p

o
rt

u
n

id
ad

e
s 

-Diversidade de fornecedores de 
matérias-primas;  
-Internacionalização;  
-Desenvolvimento de economias 
emergentes;  
-Desenvolvimento das tecnologias de 
Informação e Comunicação;  
-Incentivos e Apoio do Governo às 
Exportações;  
-Alteração de Leis Laborais;  
-Dificuldade de entrada de novos 
concorrentes;  
-Atratividade do sector do mobiliário de 
escritório. 

Sugestões:  
 
-Continuar com o Investimento 
em Tecnologia, inovação e 
Marketing;  
-Continuar com a posta na 
diversidade de produto;  
-Apostar na abertura de novas 
Lojas. 

Sugestões:  
 
-Fabrico de novos Produtos 
(Mobiliário de escritório);  
-Entrada em novos mercados.  
- Apostar no Serviço pós-venda. 

A
m

ea
ça

s -Estagnação do sector da Construção 
Civil;  
-Crise Financeira Mundial;  
-“Guerra de Preços” entre concorrentes.  
  

Sugestões:  
-Angariar novos Clientes e 
fidelizar os clientes atuais;  
-Continuar com a posição de 
Líder.  

Sugestões: 
-Comunicação ao mercado da 
relação qualidade/preço.  

 
Tabela 5 – Análise SWOT 
Fonte: Elaboração própria 
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5.2 Conclusão 

Pela análise dinâmica a estes quatro fatores, verifica-se a necessidade de a Administração da 

empresa começar em pensar numa nova gama de produtos, nomeadamente na produção e 

comercialização de mobiliário de escritório, uma vez que a marca MOB é detentora de 

vantagens e a oportunidade de negócio é real.  

 

VI-Orientação Estratégica 

 

6.1 Segmentação 

Segmentação é essencialmente a identificação de subconjuntos de compradores dentro de um 

mercado, o qual divide necessidades similares e que demonstra atitudes similares de 

compradores. 

Para a MOB o desenvolvimento da sua carteira de produtos, com a introdução da 

comercialização do Mobiliário de escritório, terá como público-alvo, empresas, estudantes, 

escolas assim como o consumidor individual. Para segmentar o setor mobiliário de escritório, 

optou-se por escolher os seguintes critérios: 

  Critério Demográfico: População de ambos os sexos, com idade compreendida entre os 20 e 

os 30 anos; 

  Critério Geográfico (nesta fase inicial): População residente na área de Viseu, Porto e Lisboa. 

  Critérios económicos: Classe Social Média/Alta; 

  Critérios de personalidade e estilo de Vida: Pessoas confiantes, que dominam as suas 

escolhas, e que consideram a qualidade de vida um fator essencial a considerar; 
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  Critério socioculturais: Casais jovens em início de vida, com um nível de instrução superior 

ao nível da licenciatura; 

Assim, a MOB procurará ajustar os seus produtos em função das necessidades dos seus 

consumidores. 

 

6.2 Posicionamento 

Em marketing, posicionamento é a técnica na qual os Gestores tentam criar uma imagem ou 

identidade para um produto, marca ou empresa. É o espaço que um produto ocupa na mente 

do consumidor num determinado mercado. O posicionamento de um produto é como os 

compradores potenciais o veem e é expressado pela relação de posição entre os 

competidores. 

O posicionamento da MOB está fortemente ligado à qualidade dos seus produtos, ao seu 

design único, e à relação qualidade/preço. O eixo de posicionamento é essencialmente o 

produto, e também a imagem da marca MOB. 

Uma vez que este tipo de produto a lançar já existe no mercado, e será objeto de comparação 

com a concorrência, irá ser adotada uma estratégia de Posicionamento Competitivo, que 

permita realçar a sua qualidade e design. Pretende-se também proporcionar a máxima 

satisfação aos seus clientes, através de produtos de excelência. O objetivo a médio prazo é que 

estes novos produtos consigam alcançar a mesma notoriedade, que a MOB conquistou no 

mercado das Cozinhas.  

Para este produto, como método de posicionamento optou-se por utilizar:  

-Superioridade do produto (Inovação tecnológica);  

-Atributos da Empresa. 

O método de superioridade do produto consiste em posicionar o produto a partir de uma 

característica que possa ser encarada como uma vantagem sobre a concorrência. A MOB ao 

longo do tempo tem desvendado os novos modelos de cozinhas, executadas em folheados 
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termolaminados lacados de alto brilho e em melanina de alto brilho, aos quais se aliam a 

funcionalidade dos novos sistemas eletrónicos embutidos, que permitem a abertura 

automatizada com um simples toque (Inovação tecnológica).  

Também os atributos da empresa, representam um método de Posicionamento, onde a 

notoriedade da marca apresenta valor. A preocupação da MOB em criar produtos de 

excelência, com vista a proporcionarem a satisfação das necessidades dos clientes, torna a 

MOB uma marca valorizada no mercado. 

 

6.3 Objetivos de Marketing 

Os objetivos deste plano de negócios são por um lado, estudar exaustivamente todas as 

variáveis do negócio de forma a determinar a viabilidade do projeto, e por outro ser a carta de 

apresentação dos empreendedores e do projeto perante terceiras pessoas (bancos, 

organismos públicos e outros agentes implicados na altura de pedir qualquer tipo de 

colaboração e apoio). 

 Assim, a curto prazo (1 ano) os objetivos para a MOB OFFICE são: 

-Obter uma forte rentabilidade a curto prazo; 

-Alcançar a liderança de mercado (sector do mobiliário de escritório); 

-Satisfação dos clientes; 

-Fidelização de clientes; 

-Reconhecimento da marca; 

-Conquistar o novo segmento de mercado. 

 

Os objetivos a Médio/Longo prazo (3 anos) são: 

-Conquistar grandes grupos de clientes (IKEA, AKI): desenvolver circuito/canal de distribuição;  
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-Apostar numa comunicação eficaz para a fidelização de clientes. 

 

6.4 Estratégias de Marketing 

As atuais exigências do contexto Político, Económico e Social, cada vez mais marcadas por 

fatores de turbulência e instabilidade, implicam a adoção de estratégias fortemente 

inovadoras e agressivas, capazes de garantir a conquista de vantagens concorrenciais.  

Uma estratégia é o conjunto de meios de ação, utilizados conjuntamente que permitem atingir 

certos objetivos. 

Neste âmbito a MOB seguirá a estratégia concorrencial e de fidelização, com vista a alcançar 

os objetivos anteriormente apresentados.  

Uma vez que no mercado das cozinhas a MOB apresenta o estatuto de Líder de mercado, o 

mesmo feito quer alcançar no mercado de mobiliário de escritório, que resultará num 

conjunto de vantagens a diversos níveis (maior notoriedade, maior agressividade na 

comunicação, etc.). Então quer entrar neste mercado com uma atitude de líder ou seja uma 

empresa com uma postura desafiadora face ao líder.  

No que diz respeito às estratégias de Fidelização, a MOB considera o cliente como alguém que 

necessita de algo inovador, e com qualidade, de forma a suprimir as suas necessidades. Esta 

estratégia requer um conjunto de ações vitais, que permitam um melhor relacionamento com 

cada cliente, aumentando assim a credibilidade e confiança na empresa.  

A implementação da estratégia de Fidelização é a base principal para o crescimento de uma 

organização, através de relações afetivas com os clientes. 

 

VII-Marketing – Mix 
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7.1-Política de Produto 

Do ponto de vista de marketing é importante conhecer a definição que os clientes fazem do 

produto através dos atributos e funções que desempenham, mas também se deve definir o 

produto por meio das suas características técnicas.  

A política de produto é a componente principal da estratégia de marketing, e verifica-se duas 

razões para tal acontecer. A primeira fazer “bom marketing” com um mau produto, ou seja, 

com um produto que não corresponde as expectativas dos consumidores. A segunda é que 

muitas vezes a política de produto implica investimentos muito elevados, em que os erros são 

muito caros e mais difíceis de corrigir. 

Para este novo produto, pretende-se criar uma linha moderna, um design único e inovador de 

mobiliário de escritório. Este será ainda conciliado, com uma variedade de formas, tamanhos e 

cores, permitindo assim uma disposição criativa e eficiente dos postos de trabalhos dos seus 

clientes. Os acabamentos deste poderão ser em madeira, contraplacados ou laminados como 

já anteriormente apresentado. 

7.1.1 Embalagem 

O objetivo básico de qualquer embalagem é garantir ao produto a proteção necessária, a fim 

de preservá-lo de todos os estragos e diferentes riscos a que ficará exposto, durante a 

armazenagem, transporte e distribuição, para que finalmente chegue ao destino final em 

condições satisfatórias de comercialização.  

Deve ter-se em conta o sistema através do qual o produto deve ser transferido, em termos de 

tempo, distância, condições de armazenagem, prováveis métodos de manuseamento, e 

possíveis veículos ou métodos de exportação.  

Qualquer sistema de distribuição está sujeito a uma série de riscos. Mobiliário e produtos afins 

tendem a ser particularmente propícios a danos.  

Os principais riscos associados ao processo de distribuição do mobiliário são:  
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 Impactos e choques;  

 Compressão;  

 Vibração;  

 Condições atmosféricas. 
 

A aparência de um produto quando desembalado é fundamental para a satisfação do cliente, o 

comprador não espera ter de limpar completamente uma peça nova de mobiliário, antes de 

usá-la ou expô-la.  

No sentido de evitar estes riscos, considerou-se que era extremamente necessário, que o 

produto chegasse a casa do cliente nas devidas condições, adotando para isso um sistema 

inovador de embalagem designado ISOPOR. Este sistema de embalagem moldada é 

constituído por um conjunto de cantoneiras que protege o produto contra choques e 

impactos, bem como a proteção contra as condições climatéricas adversas. O exterior da 

embalagem é revestida em cartão, contendo o logótipo da marca MOB. Salienta-se o facto de 

todo este conjunto de materiais para além de garantir as condições necessárias de satisfação 

do cliente, pensa também no meio ambiente, ou ser totalmente reciclável. 

7.1.2 Marca 

A marca não é mais do que um símbolo que identifica o produto perante o comprador, 

procurando transmitir os valores em que o fabricante acredita: Qualidade, Imagem, Garantia, 

Confiança, Responsabilidade, Continuidade e Preço. São estas as referências que a marca deve 

transmitir quando o comprador/consumidor procura um determinado produto.  

Uma marca é um património muito importante para qualquer empresa e como tal tem de ser 

criada, tratada e acompanhada muito de perto, para que possa continuar a valorizar-se à 

medida que vai crescendo no mercado e ganhando posição em relação às marcas 

concorrentes.  
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Na construção de uma Marca, há vários sectores da empresa que contribuem para o êxito da 

Marca, sendo a qualidade um dos seus pilares principais, porque não há marca que se sustente 

sem qualidade, por mais meios que se utilizem na sua promoção.  

Para este novo produto, e uma vez que se trata de um produto diferente irá manter-se o 

prefixo MOB associado a um novo sufixo: MOB OFFICE. Trata-se assim de uma marca Umbrella 

com uma estratégia contínua e de proximidade, em virtude de uma extensão da gama de 

produtos, mas mantendo a mesma orientação de Marketing. Se futuramente o negócio se 

expandir internacionalmente, terá o mesmo posicionamento e os mesmos valores. 

Nome 

O nome escolhido para este negócio engloba duas componentes, sendo que nenhuma delas 

funciona separadamente para efeitos de marca. Desta forma, os dois componentes são: 

 MOB - Abreviatura da palavra mobiliário. A MOB é uma marca de cozinhas reconhecida no 

mercado, como um produto claramente definido pelas suas características de qualidade e 

inovação. Optou-se assim por utilizar o prefixo MOB também no negócio de mobiliário de 

escritório, no sentido de associar a este novo produto, uma marca com notoriedade no 

mercado. 

 OFFICE - Palavra que em Português significa escritório. Esta palavra combina com o tipo de 

produto comercializado pela empresa. Optou-se por uma palavra inglesa, uma vez que a 

estratégia da empresa passa por um processo de Internacionalização, que irá permitir 

facilmente a identificação no mercado do sector de atividade desta empresa. 

 

Elementos básicos da Marca 

No logótipo da MOB OFFICE a existência de cor e dinamismo é fundamental. A nível de 

tonalidades as cores vivas foram adotadas para que reflita poder e personalidade à marca. A 

cor laranja será uma constante em todas as peças de comunicação. Esta cor reflete alegria, 

entusiasmo, esperança e boa disposição. O logótipo mais utilizado nos momentos de 
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comunicação será o logótipo vermelho com laranja. O vermelho remete à paixão, força, calor e 

vitalidade. É uma cor que desperta o senso de competitividade. O logótipo de marca 

apresentará a possibilidade a preto e branco para documentos formais da empresa, onde seja 

necessária esta utilização. Pode assumir diversos tamanhos desde que seja aumentado ou 

diminuído pela altura e comprimento, mantendo, deste modo, a forma original. As cores têm 

de ser respeitadas, bem como o tipo de letra.  

Quanto ao estilo fotográfico em toda a comunicação dos produtos da MOB OFFICE, as imagens 

alusivas serão sempre com os produtos únicos da empresa, associados a pessoas saudáveis, 

que aparentam boa qualidade de vida.  

 

Figura 7 – Logótipo Mob office 
                Fonte: Elaboração própria 

 

7.1.3 Estratégias de Produto/Mercado 

Com base na Matriz Produto/Mercado este permite determinar, oportunidades de 

crescimento, de unidades de negócio de uma organização. 

No caso do produto mobiliário de escritório, numa primeira fase (2013) é a partir de um 

desenvolvimento do produto, e com a aposta numa estratégia de crescimento intensivo que a 

empresa dará a conhecer o seu novo produto, no mercado interno. 

O ano de 2014 é marcado pela aposta da empresa na Internacionalização. 
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7.1.4 Estratégia de Lançamento 

Existem duas estratégias que permitem a introdução de um produto no mercado:  

Audácia;  

Prudência; 

Para o lançamento do Mobiliário de Escritório, justifica-se uma estratégia de Audácia, com um 

forte recurso ao Marketing (Comunicação, distribuição), no sentido de alcançar rapidamente 

uma maior notoriedade do produto. 

7.2 Política de Preço 

O Preço é uma parte muito importante da estratégia de marketing da empresa. O segredo será 

sempre conseguir estabelecer um preço que seja apelativo, do ponto de vista dos clientes, e 

que permita uma boa entrada no mercado e uma margem de negócio rentável. Para a 

definição do preço a empresa deve ter em consideração todos os custos associados aos 

produtos, a concorrência e a procura.  

O preço distingue-se das outras variáveis do mix devido a ser uma variável mais abstrata 

(enquanto as outras têm programas bem definidos), a alteração de um preço tem um efeito 

imediato no comportamento do consumidor ou na sua atitude perante o produto, enquanto 

uma campanha publicitária pode demorar alguns meses.  

Verifica-se ainda que as vantagens de uma política de preços não são protegidas e é possível a 

qualquer instante ser-se imitado ou ultrapassado pela concorrência. Por tudo isso pode-se 

afirmar que o preço é o elemento mais volátil de um programa de Marketing.  

Fixar o preço de um produto, no momento do seu lançamento é uma decisão estratégica 

muito importante.  

Após análise da concorrência, procura e custo, relativo ao novo produto irá ser adotada uma 

estratégia de Desnatação, em virtude do posicionamento da MOB: qualidade, design e 
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inovação dos produtos comercializados, que se distinguem muito facilmente dos produtos da 

concorrência.  

 

7.3 Política de Distribuição 

Distribuição é o sistema que permite a entrega do produto certo, no momento certo, nas 

quantidades certas e com os serviços que são necessários para a venda, consumo e 

manutenção do produto. Pode-se ainda dizer que distribuir um produto é entregá-lo nos locais 

certos, no momento exato e com serviços necessários à sua venda e consumo. 

Os canais de distribuição são os meios através dos quais os produtos ou serviços chegam aos 

locais onde são adquiridos ou consumidos. Estes canais de distribuição proporcionam a 

distribuição física dos produtos de um modo mais económico e eficaz do que o fabricante 

poderia fazer.  

O circuito de distribuição é uma cadeia constituída por Grossistas, Retalhistas e /ou outros 

intermediários que permite fazer chegar um determinado bem ao consumidor final. 

Para a Linha LUX e EXCLUSIVE o circuito utilizado pela MOB é o circuito direto, fazendo com 

que os produtos saiam da fábrica diretamente para o consumidor final. Também é utilizado 

um circuito curto envolvendo intermediários nomeadamente quando abastece grupos 

importantes de clientes (IKEA, AKI,MOVIFLOR), essencialmente na comercialização da linha 

ATTRACTION. 

No que respeita ao método de distribuição, é utilizada uma Distribuição Seletiva, uma vez 

que o produto apenas estará disponível nas lojas MOB, e em lojas da especialidade. 

Serão escolhidos as cidades de Viseu, Lisboa e Porto para a implementação de pontos de 

Venda do produto MOB OFFICE9:  

                                                           

9
 Decisão com base em informações recolhidas no Instituto Nacional de Estatistica 
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-A zona Centro, Grande Lisboa e Grande Porto, são as zonas do País com maior poder de 

compra; 

-Estas regiões são constituídas por uma população com uma taxa mais elevada, em termos 

de qualificação ao nível superior no país; 

- Possuem o maior índice de desenvolvimento social, e de qualidade de vida do País. 

 

7.4 Política de Comunicação 

A Política da Comunicação é uma das variáveis do Marketing Mix. O seu objetivo é o de 

despertar o interesse pelo produto ou serviço junto do público-alvo e demonstrar as suas 

características, benefícios e vantagens, estimulando o consumidor a comprar. A comunicação 

tem como funções informar, persuadir e relembrar. 

7.4.1 Objetivos da Comunicação 

Para este novo produto os objetivos de comunicação serão:  

- Criar notoriedade ao produto;  

- Levar ao seu consumo;  

- Aumentar o número de consumidores; 

-Estimular a procura;  

- Aumentar a notoriedade da qualidade da Marca (reforçar posicionamento). 

7.4.2 Alvos da Comunicação 

Para muitos produtos, a mais importante escolha a fazer, em matéria de alvos diz respeito aos 

consumidores ou seja em escolher as pessoas ou organizações, para quem dirigimos os nossos 

esforços no sentido de os levar a consumir o nosso produto.  
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Para o Mobiliário de Escritório, podemos definir como alvo de comunicação sobretudo jovens 

casais, da classe média/alta, e com um nível de qualificações de nível Superior. 

7.4.3 MIX da Comunicação 

Nos nossos dias as tecnologias de informação e comunicação estão em constante evolução, 

permitindo atingir mais rápido e com mais eficácia os alvos de comunicação. 

A aposta em comunicação será bastante forte ao longo dos anos do projeto de forma a atingir 

os objetivos propostos. Os meios de comunicação serão a publicidade, marketing direto, 

relações públicas, força de vendas, e merchandising . Em qualquer dos meios utilizados, a 

comunicação será ao nível comercial, comunicando as características objetivas do Produto. A 

proposta de comunicação será mantida ao longo dos 3 anos do projeto com os necessários 

reajustamentos. 

i) Publicidade 

A estratégia de publicidade da MOB OFIICE servirá de elemento pivot de toda a estratégia 

de comunicação. Os meios a utilizar serão a internet, a publicidade exterior e a imprensa. 

Internet 

Serão colocados banners nos sites associados a produtos de decoração e mobiliário, durante 1 

mês, devido ao crescente número de utilização de internet pelos jovens. Estes banners irão 

remeter para o site da Mob office, colocados na lateral direita dos sites, em formato flash com 

300 x 250 pixel. 

Outdoors / indoors em zonas estratégicas  

Esta publicidade será realizada em zonas estratégicas, para que seja vista pelo target que se 

pretende atingir. Deste modo, serão colocados dentro do concelho de Viseu, Porto e Lisboa, 

outdoors/mupis e 25 indoors (Palácio do Gelo, Norte Shopping e Centro comercial Colombo), 

durante 2 semanas. 

Revistas de Mobiliário 
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 Participação com os seus produtos em revistas de mobiliário, catálogos, assim como a 

introdução dos seus produtos em Novelas, filmes ou programas de televisão, à semelhança do 

processo realizado com as Cozinhas. 

ii)  Marketing Direto 

Os objetivos do marketing relacional serão efetuar a captação e retenção dos clientes, dar a 

conhecer o novo conceito e informar, sendo os alvos principais os utilizadores atuais, 

potenciais e os prescritores. 

Direct Mail 

Serão enviadas cartas para os potenciais compradores com catálogos onde se realçam as 

vantagens e benefícios do produto de forma simples, transmitindo emoção, utilizando os 

dados do remetente e o nome do mesmo em várias passagens da mensagem de forma a 

transmitir confiança, utilizando uma assinatura manuscrita de um responsável da empresa, um 

primeiro parágrafo cativante e efeitos visuais de forma a tornar apelativa a sua leitura.  

Estas cartas serão enviadas uma semana antes do início da comercialização deste produto 

convidando os potenciais clientes para o dia de inauguração, onde além de assistirem à 

cerimónia de abertura, poderão beneficiar de brindes e descontos em produtos de marca 

MOB. 

Serão ainda enviadas cartas para empresas que se dedicam à comercialização de mobiliário de 

escritório. Esta carta deverá ser de conteúdo igualmente simples e direto, informando neste 

caso, dos principais benefícios de forma mais técnica e convidando estes a futuras 

negociações.  

Site Institucional 

O site institucional funcionará como um elo de ligação entre a empresa e o cliente de forma 

rápida, acessível e disponível 24h. Contribuirá para a divulgação da empresa e de todos os seus 

serviços.  
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O site terá informação atualizada, onde o cliente terá a possibilidade de efetuar pedidos de 

orçamentação on-line , visualizar as últimas promoções e efetuar o Dowload do catálogo da 

MOB. 

Será uma forma de comunicação também para públicos que vão além do target, como os 

órgãos de comunicação social, líderes de opinião, prescritores e o público em geral. 

iii) Força de Vendas 

A MOB OFFICE contará inicialmente com 3 técnicos de vendas devidamente informados sobre 

todas as características do produto, de modo a esclarecer o cliente no momento da compra. 

Com comissões de venda da ordem de 1% sobre o valor faturado, e com prémios de vendas 

em função do cumprimento dos objetivos propostos, a equipa de vendas reúne todas as 

condições para sentir-se motivada para a criação de valor com o cliente. 

iv)  Relações públicas 

Os objetivos das relações públicas serão aumentar a credibilidade e a notoriedade da empresa, 

criar um sentimento de pertença do público interno e externo e informar e desenvolver uma 

atmosfera de confiança com o público geral. Os alvos serão o público em geral, os utilizadores 

atuais e potenciais, os prescritores e os líderes de opinião. 

 

Participação em Feiras 

A participação em feiras referentes ao sector do mobiliário é importante para aumentar a 

credibilidade e confiança junto dos vários públicos e divulgar a marca. A feira mais importante 

do sector é a Feira da Tecktónica – Feira Internacional de Construção e Obras Públicas. O 

objetivo será ter um stand com duas promotoras a distribuir folhetos e vouchers para os 

potenciais clientes. Estes serão incentivados a visitar os produtos MOB OFFICE. 

 

Associativismo com a AICEP 
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O associativismo com AICEP trará inúmeros benefícios para a MOB OFFICE, como a 

possibilidade de participação em feiras, congressos, seminários internacionais, dar-se a 

conhecer a outras instituições, organismos e associações internacionais, e a ter informação 

atualizada sobre o sector. 

 

Associativismo com Figuras Públicas 

Pretende-se com a apresentação deste novo produto no mercado, aliar uma Figura Públic de 

maneira a atrair os meios de comunicação social, permitindo assim aumentar a notoriedade 

do produto e da marca. 

 

v)  Merchandising 

O espaço moderno e amplo do seu show room, das lojas de Viseu, Lisboa e Porto, com um 

novo conceito de Open space, constituídos por uma decoração única, permitem dinamizar e 

tornar interativa a sua relação com os clientes. 

 
VIII – Controlo da Política de Marketing 

 

Independentemente do controlo que se deve exercer sobre a política de marketing no seu 

todo devem ser efetuados controlos sobre certos aspetos particulares. Os controlos parciais 

deverão incidir nas seguintes áreas:  

1- Controlo da política de publicidade:  

 Controle da campanha publicitária prevista, verificando se os anúncios foram publicados 

nas datas e nos suportes previstos;  

 Impacto da publicidade de acordo com o número de pessoas contactadas e controle de 

custos de acordo com o custo por contacto;  
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 Realização dos objetivos específicos das campanhas, através do aumento das vendas e da 

taxa de retenção dos clientes;  

2- Controlo da política de serviço: deverão ser realizados inquéritos para avaliar e comparar o 

grau de satisfação dos utentes face produtos que são oferecidos. Deverá ser feito um inquérito 

de satisfação aos clientes nos primeiros 6 meses.  

3- Controle das vendas: definidos os objetivos em termos de vendas, deverão existir 

comparações constantes com a realidade, tomando as necessárias medidas corretivas.  

 
IX- Avaliação Financeira  

 

A MOB OFFICE será uma sociedade anónima, com sede em Viseu (Repeses), tendo como o 

objeto social a comercialização de Mobiliário de Escritório. As análises de âmbito financeiro, 

são importantes para os acionistas e possíveis entidades bancárias na medida em que, destas 

dependem a viabilidade do projeto e a sobrevivência da empresa. O anexo 3 contém o projeto 

de investimentos na sua vertente económico-financeira, onde constam quer os pressupostos 

da sua elaboração (anexo 3 pág. 1) quer os ganhos e gastos previsionais. 

De seguida será apresentada uma análise dos principais documentos previsionais. 

 

9.1 Plano Plurianual de Investimentos 

O Plano prevê nos investimentos a seguintes rubricas (Tabela 6): 

 Compra de Viaturas para a equipa comercial, equipa de montagem e para 

a Administração (6 viaturas); 

 Equipamento administrativo para início do projeto (computadores, 

mobiliário necessário) 

 Compra de Licenças de programas informáticos certificados; 
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Investimento por ano 2013 2014 2015 

Propriedades de investimento       

Terrenos e recursos naturais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Edifícios e Outras construções 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Outras propriedades de investimento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total propriedades de investimento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ativos fixos tangíveis       

Terrenos e Recursos Naturais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Edifícios e Outras Construções 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Equipamento Básico 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Equipamento de Transporte 135.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Equipamento Administrativo 4.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

Equipamentos biológicos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Outros ativos fixos tangíveis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total Ativos Fixos Tangíveis 143.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ativos Intangíveis       

Goodwill 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Projetos de desenvolvimento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Programas de computador 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Propriedade industrial 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Outros ativos intangíveis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total Ativos Intangíveis 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total Investimento 153.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

IVA 35.305,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
Tabela 6 – Mapa de Investimento  
Fonte: Elaboração própria 

9.2 Gastos Previsionais 

Na análise dos montantes que compõem as diversas rubricas de gastos destacam-se os 

Fornecimentos e Serviços Externos e os Gastos com o Pessoal.  

Na rubrica de FSE estimam-se os seguintes Gastos: 

 Consumos de eletricidade, água e comunicações para os quais se preveem os 

montantes mensais de 600€, 79€ e 800€ respetivamente. Estes evoluem ao 

longo dos anos de acordo com a taxa de inflação;  

 Material de escritório necessário ao bom funcionamento das operações; 

 Artigos de oferta (canetas, calendário); 
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 Serão disponibilizados 7200€ mensais para publicidade e propaganda para 

implementar o mix de comunicação no subponto 7.3.4; 

 Aluguer do espaço com o valor mensal de 1486,50€ (contabilizando10 o preço 

do m2 em Lisboa em 13,50€/m2, em Viseu 2,00€/m2 e no Porto a 7,40€ /m2). 

FSE Valor mensal 2013 2014 2015 

Serviços especializados         

Trabalhos especializados 800,00 € 9.600,00 € 9.792,00 € 9.987,84 € 

Publicidade e propaganda 7.200,00 € 86.400,00 € 88.128,00 € 89.890,56 € 

Vigilância e segurança 300,00 € 3.600,00 € 3.672,00 € 3.745,44 € 

Conservação e reparação 100,00 € 1.200,00 € 1.224,00 € 1.248,48 € 

Materiais         

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 150,00 € 1.800,00 € 1.836,00 € 1.872,72 € 

Livros e documentação técnica 120,00 € 1.440,00 € 1.468,80 € 1.498,18 € 

Material de escritório 70,00 € 840,00 € 856,80 € 873,94 € 

Artigo para oferta 100,00 € 1.200,00 € 1.224,00 € 1.248,48 € 

Energia e fluidos     0,00 €   

Eletricidade 600,00 € 7.200,00 € 7.344,00 € 7.490,88 € 

Combustíveis 1.500,00 € 18.000,00 € 18.360,00 € 18.727,20 € 

Água 79,00 € 948,00 € 966,96 € 986,30 € 

Deslocações, estadas e transportes         

Deslocações e Estadas 500,00 € 6.000,00 € 6.120,00 € 6.242,40 € 

Transportes de mercadorias 500,00 € 6.000,00 € 6.120,00 € 6.242,40 € 

Serviços diversos         

Rendas e alugueres 1.486,50 € 17.838,00 € 18.194,76 € 18.558,66 € 

Comunicação 800,00 € 9.600,00 € 9.792,00 € 9.987,84 € 

Seguros 300,00 € 3.600,00 € 3.672,00 € 3.745,44 € 

Contencioso e notariado 200,00 € 2.400,00 € 2.448,00 € 2.496,96 € 

Despesas de representação 350,00 € 4.200,00 € 4.284,00 € 4.369,68 € 

Limpeza, higiene e conforto 300,00 € 3.600,00 € 3.672,00 € 3.745,44 € 

Outros serviços         

Total FSE 185.466,00€  189.175,32 € 192.958,83 € 

 
Tabela 7 – Mapa de FSE 
Fonte: Elaboração própria 

 

No que diz respeito aos gastos com pessoal previsiona-se para o primeiro ano de atividade o 

montante de 141.407,43€ com um total de 8 colaboradores, aumentando este valor em 2015 

para 201.588,34€, em virtude do aumento de trabalhadores para 12 colaboradores. Este 

aumento deve-se à evolução da atividade no mercado externo. 

                                                           

10
 Índice CI revista Confidencial Imobiliária 
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Considera-se cerca de 1% para acidentes de trabalho, e 5,12€ de valor de subsídio de 

alimentação por dia / trabalhador. Considera-se ainda um valor de formação anual para todos 

os trabalhadores na ordem dos 1500€.Os gastos com o pessoal são relativos a 14 meses de 

salários e com uma variação de 2% ao ano a partir de 2014. 

Remuneração base anual - totais colaboradores 
 

2013 2014 2015 

Administração / Direção 35.000,00 € 35.700,00 € 36.414,00 € 

Administrativa Financeira 6.790,00 € 13.851,60 € 21.192,78 € 

Comercial / Marketing 25.200,00 € 34.272,00 € 43.696,80 € 

Produção / Operacional 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Qualidade 11.410,00 € 11.638,20 € 11.871,02 € 

Manutenção 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Aprovisionamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Investigação & Desenvolvimento 12.600,00 € 12.852,00 € 13.109,04 € 

Outros 6.790,00 € 6.925,80 € 7.064,26 € 

TOTAL 97.790,00 € 115.239,60 € 133.347,90 € 

Outros gastos 2013 2014 2015 

Segurança Social       

Órgãos Sociais 21,25% 7.437,50 € 7.586,25 € 7.737,98 € 

Pessoal 23,75% 16.616,31 € 21.041,71 € 26.798,52 € 

Seguros Acidentes de Trabalho 1,00% 977,90 € 1.152,40 € 1.333,48 € 

Subsídio Alimentação 112,64 € 9.912,32 € 12.390,40 € 14.868,48 € 

Comissões & Prémios       

Órgãos Sociais         

Pessoal 1,00% 7.173,40 € 9.057,09 € 15.901,99 € 

Formação    1.500,00 € 1.550,00 € 1.600,00 € 

Outros custos com pessoal         

TOTAL 43.617,43 € 52.777,85 € 68.240,44 € 

TOTAL GASTOS COM PESSOAL 141.407,43 € 168.017,45 € 201.588,34 € 

 
Tabela 8 – Mapa de Gastos com Pessoal 
Fonte: Elaboração própria 

 

No anexo 3 (página 5) encontra-se o quadro de pessoal, onde consta o número de 

trabalhadores por área e a sua evolução ao longo dos 3 anos do projeto. 

9.3 Ganhos Previsionais 

A MOB OFFICE dedica-se à venda de mobiliário, sendo desta forma os seus níveis de inventário 

zero dado que a empresa compra os produtos de acordo com as encomendas dos seus 

clientes. O prazo de recebimento dos seus clientes foi considerado 30 dias.  
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A empresa espera obter volumes de negócios crescentes, com o seu primeiro ano de atividade 

(2013) com um valor de 717.340,38 € e no final do terceiro ano (2015) com um valor total de 

1.590.198,60 € no mercado interno e externo. Assume-se que o seu maior valor de vendas 

advém do produto da Linha Lux em qualquer um dos mercados. 

Vendas no mercado nacional 2013 2014 2015 

Linha Attraction       

Quantidades vendidas 879  1.028  1.126  

Taxa de crescimento das unidades vendidas   17,00% 9,50% 

Preço Unitário  135,00 € 137,70 € 140,45 € 

 em euros  118.669,98 € 141.620,76 € 158.176,22 € 

Linha Lux       

Quantidades vendidas 493  565  655  

Taxa de crescimento das unidades vendidas   14,50% 16,00% 

Preço Unitário  780,00 € 795,60 € 811,51 € 

 em euros  384.925,63 € 449.554,65 € 531.913,06 € 

Linha Exclusive       

Quantidades vendidas 170  203  249  

Taxa de crescimento das unidades vendidas   19,50% 23,00% 

Preço Unitário  1.260,00 € 1.285,20 € 1.310,90 € 

 em euros  213.744,76 € 260.533,49 € 326.865,32 € 

Exportações 2013 2014 2015 

Linha Attraction       

Quantidades vendidas 0  300  540  

Taxa de crescimento das unidades vendidas     80,00% 

Preço Unitário    180,00 € 183,60 € 

 em euros  0,00 € 54.000,00 € 99.144,00 € 

Linha Lux       

Quantidades vendidas 0  0  340  

Taxa de crescimento das unidades vendidas       

Preço Unitário    0,00 € 865,00 € 

 em euros  0,00 € 0,00 € 294.100,00 € 

Linha Exclusive       

Quantidades vendidas 0  0  120  

Taxa de crescimento das unidades vendidas       

Preço Unitário    0,00 € 1.500,00 € 

 em euros  0,00 € 0,00 € 180.000,00 € 

TOTAL VENDAS MERCADO NACIONAL 717.340,38 € 851.708,89 € 1.016.954,60 € 

TOTAL VENDAS EXPORTAÇÕES 0,00 € 54.000,00 € 573.244,00 € 

TOTAL VENDAS 717.340,38 € 905.708,89 € 1.590.198,60 € 

IVA VENDAS 164.988,29 € 195.893,05 € 233.899,56 € 

TOTAL 882.328,66 € 1.101.601,94 € 1.824.098,15 € 

 
Tabela 9 – Mapa do Volume de Negócios 
Fonte: Elaboração própria 
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9.4 Reservas de Tesouraria 

Consideram-se para este plano de negócios 2.000€ anuais de reserva de segurança de 

tesouraria, valor mínimo de disponibilidades necessário para a empresa enfrentar, sem 

dificuldades, eventuais atrasos na ocorrência dos seus recebimentos e/ou antecipações 

forçadas dos seus pagamentos (anexo 3 pág. 6). 

9.5 Financiamento 

Com um valor de necessidade de financiamento de 143.900,00€ no 1º ano de atividade, este 

montante irá ser financiamento com 40% de capital próprio e 60% com um empréstimo 

bancário (Apesar da dificuldade de acesso ao crédito a MOB OFFICE insere-se num grupo de 

empresas de sucesso). Este valor de necessidade financeira engloba todo o valor de 

investimento no seu primeiro ano conjuntamente com o investimento em fundo de maneio 

necessário e 2% de margem de segurança. A taxa de juro associada ao empréstimo é de 7% e 

pretende-se o reembolso do mesmo no prazo de 6 anos. 

  2013 2014 2015 

Investimento  141.037,14 € -5.308,28 € 27.589,66 € 

Margem de segurança 2% 2% 2% 

Necessidades de financiamento 143.900,00 € -5.400,00 € 28.100,00 € 

Fontes de Financiamento       

Meios Libertos 20.241,58 € 83.660,99 € 393.015,56 € 

Capital  50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Outros instrumentos de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Empréstimos de Sócios  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Financiamento bancário e outras Inst. Crédito 82.006,21 € 0,00 € 0,00 € 

Subsídios 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  152.247,79 € 83.660,99 € 393.015,56 € 

 
2013 2014 2015 

Capital em dívida (início período) 82.006,21 € 82.006,21 € 68.338,51 € 

Taxa de Juro 7% 7% 7% 

Juro Anual 5.740,43 € 5.740,43 € 4.783,70 € 

Reembolso Anual   13.667,70 € 13.667,70 € 

Imposto Selo (0,4%) 22,96 € 22,96 € 19,13 € 

Serviço da dívida 5.763,40 € 19.431,10 € 18.470,53 € 

Valor em dívida 82.006,21 € 68.338,51 € 54.670,81 € 

Nº anos de reembolso 6 
  

Tabela 10 – Mapa de Financiamento 

Fonte: Elaboração própria 
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9.6 Demonstração de Resultados 

Na tabela 11,pode observar-se que em média a MOB OFFICE espera obter uma margem de 

lucro bruta de 50% (relação entre CMVMC e vendas). O valor inscrito no CMVMC foi obtido 

através do quadro que consta no anexo 3 (pág.3). No primeiro ano (2013) a empresa terá um 

resultado líquido negativo pois o seu volume de negócios é inferior a todos os gastos 

envolvidos (FSE, custos com pessoal, e custos financeiros). A partir do 2º ano de atividade, a 

empresa conseguirá atingir um resultado líquido positivo. O mesmo acontece no ano de 2015 

onde o resultado será de 286.872,32 €. 

  2013 2014 2015 

Vendas e serviços prestados 717.340,38 € 905.708,89 € 1.590.198,60 € 

CMVMC 375.672,61 € 464.855,13 € 802.635,87 € 

Fornecimento e serviços externos 185.466,00 € 189.175,32 € 192.958,83 € 

Gastos com o pessoal 141.407,43 € 168.017,45 € 201.588,34 € 

Imparidade de inventários (perdas/reversões) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Provisões (aumentos/reduções) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis 
(perdas/reversões) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Aumentos/reduções de justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Outros rendimentos e ganhos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Outros gastos e perdas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

EBITDA (Resultado antes de depreciações, gastos de 
financiamento e impostos) 14.794,33 € 83.660,99 € 393.015,56 € 

Gastos/reversões de depreciação e amortização 36.583,33 € 36.583,33 € 36.583,33 € 

Imparidade de ativos depreciáveis/amortizáveis 
(perdas/reversões) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

EBIT (Resultado Operacional) -21.789,00 € 47.077,66 € 356.432,22 € 

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 € 5.234,06 € 30.867,03 € 

Juros e gastos similares suportados 5.763,40 € 5.763,40 € 4.802,83 € 

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS -27.552,40 € 46.548,32 € 382.496,42 € 

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 € 11.637,08 € 95.624,11 € 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO -27.552,40 € 34.911,24 € 286.872,32 € 
 
Tabela 11 – Demonstração de Resultados 
Fonte: Elaboração própria 

9.7 Fluxos de Tesouraria 

No 1º ano de atividade a empresa apresenta um cash flow negativo. O que significa que no 1º 

ano, a empresa tem um fluxo financeiro gerado pela atividade de exploração do projeto 
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negativo. A partir do 2º ano esta tendência altera-se, acabando o 3º ano de atividade com 

333.599.61€. 

  2013 2014 2015 

Meios Libertos do Projeto       

Resultados Operacionais (EBIT) x (1-IRC) -16.341,75 € 47.077,66 € 356.432,22 € 

Depreciações e amortizações 36.583,33 € 36.583,33 € 36.583,33 € 

Provisões do exercício 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  20.241,58 € 83.660,99 € 393.015,56 € 

Investim./Desinvest. em Fundo Maneio       

   Fundo de Maneio 12.462,86 € 5.308,28 € -27.589,66 € 

CASH FLOW de Exploração 32.704,44 € 88.969,27 € 365.425,90 € 

Investim./Desinvest. em Capital Fixo       

   Capital Fixo -153.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

Free cash-flow -120.795,56 € 88.969,27 € 365.425,90 € 

CASH FLOW acumulado -120.795,56 € -31.826,30 € 333.599,61 € 
 
Tabela 12 – Mapa dos Cash Flow 
Fonte: Elaboração própria 

9.8 Autonomia Financeira 

A autonomia financeira cresce ao longo dos anos do projeto sendo que no ano de 2013 

apresenta um rácio de 10% e no ano de 2015 de 49% (anexo 3). Sendo que este rácio compara 

os capitais próprios com os capitais alheios (passivo), podemos afirmar o seguinte:  

 No ano de 2013 existe uma maior dependência face a terceiros, o que significa que existe um 

maior risco financeiro;  

 A empresa vai aumentando o seu grau de solvabilidade, sendo assim maior a sua capacidade 

de fazer face aos compromissos financeiros de longo prazo;  

 

 
Gráfico 2 – Indicadores de Autonomia e Solvabilidade Financeira 

  Fonte: Elaboração própria 
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9.9 Saldo Tesouraria 

No ano de 2015 a empresa atinge um saldo acumulado de 440.957,54 € o que permite dizer 

que existe um grande equilíbrio financeiro. A empresa tem sempre capacidade para face aos 

seus compromissos e obrigações a curto prazo.  

  2013 2014 2015 

ORIGENS DE FUNDOS       

Meios Libertos Brutos 14.794,33 € 83.660,99 € 393.015,56 € 

Capital Social (entrada de fundos) 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Outros instrumentos de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Empréstimos Obtidos 82.006,21 € 0,00 € 0,00 € 

Desinvest. em Capital Fixo       

Desinvest. em FMN 12.462,86 € 5.308,28 € 0,00 € 

Proveitos Financeiros 0,00 € 5.234,06 € 30.867,03 € 

Total das Origens 159.263,40 € 94.203,32 € 423.882,58 € 

APLICAÇÕES DE FUNDOS       

Inv. Capital Fixo 153.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

Inv Fundo de Maneio 0,00 € 0,00 € 27.589,66 € 

Imposto sobre os Lucros    0,00 € 11.637,08 € 

Pagamento de Dividendos        

Reembolso de Empréstimos 0,00 € 13.667,70 € 13.667,70 € 

Encargos Financeiros 5.763,40 € 5.763,40 € 4.802,83 € 

Total das Aplicações 159.263,40 € 19.431,10 € 57.697,27 € 

Saldo de Tesouraria Anual 0,00 € 74.772,22 € 366.185,32 € 

Saldo de Tesouraria Acumulado 0,00 € 74.772,23 € 440.957,54 € 

Aplicações / Empréstimo Curto Prazo   74.772,23 € 440.957,53 € 
 
Tabela 13 – Mapa do Plano Financeiro 
Fonte: Elaboração própria 

9.10 VAL,TIR e Payback 

Tanto na perspetiva do projeto como na perspetiva do investidor, o valor da TIR é sempre 

superior à taxa de atualização, o que implica que o VAL seja sempre superior a zero. Logo, este 

projeto consegue gerar uma taxa de rendibilidade superior ao custo de oportunidade do 

capital, pelo que estamos perante um projeto economicamente viável.  

O Payback deste projeto é de 2 anos, o que quer dizer que, no final do 2º ano de atividade o 

lucro líquido acumulado iguala ao valor do investimento inicial do projeto (anexo3 pág.15). 
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Nos anos 2014 e 2015, também os indicadores de risco de negócios apresentam valores que 

sustentam a viabilidade do projeto (anexo 3 pág. 14). 

 

9.11 Limitações 

A principal limitação identificada neste projeto é a rúbrica dos gastos (FSE) em 2015 que 

reflete um aumento proporcional a 2% nos gastos gerais. Esta taxa poderá ser superior tendo 

em conta que o mercado internacional exige maiores gastos, no entanto uma variação da taxa 

entre 2 e 5% não compromete a viabilidade do projeto.  

Por outro lado, os custos de financiamento foram estimados com as informações disponíveis 

nesta data. No caso de se verificar alguma dificuldade de acesso ao financiamento de médio 

prazo ou de se registar uma evolução crescente das taxas, a empresa MOB OFFICE equaciona 

recorrer à outras formas de financiamento como o reforço dos capitais próprios ou a 

conversão do empréstimo em leasing (nomeadamente o equipamento de transporte). 
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Conclusão 

 

Este projeto teve como objetivo a elaboração de um plano de marketing e de um 

plano financeiro para uma nova unidade de negócio da Visabeira Indústria. Foi necessário 

estudar o mercado realizando uma pesquisa para identificar a perceção dos clientes MOB em 

relação à proposta de um novo produto, e identificar as suas necessidades e desejos. Após 

análise aos inquéritos verificou-se uma forte recetividade do público face ao novo produto. 

Perante esta análise ao mercado, foi elaborado um plano de marketing, onde é 

apresentado todo o plano estratégico da empresa bem como a as suas linhas de atuação. 

Foi ainda elaborado um plano financeiro no sentido de se obter uma estimativa de 

todos os gastos envolvidos neste projeto, investimentos assim como os Ganhos. Efetuando 

uma análise a este plano, é possível verificar a viabilidade económica e financeira desta 

unidade de negócio. 

Com esta ideia de negócio, pretendo contribuir para a continuidade do sucesso do 

Grupo Visabeira no mercado, numa atitude continuada de diversificação, mantendo a sua 

responsabilidade social sempre ativa, no que diz respeito à geração de postos de trabalho. 
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Anexo 1 
Tipos de cozinhas fabricadas pela MOB cozinhas 



Tipos de Cozinhas fabricadas pela MOB Cozinhas 

 

Cozinha linear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cozinha Paralela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cozinha em forma de U 

 

 

 

 

Cozinha em L 

 

 

 

 



Cozinha independente 

 

 

 

Cozinha em ilha 

 

 



Projeto Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Hugo Miguel Almeida Pereira Instituto Politécnico da Guarda 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 
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Tema 

 

MOB Escritório 

 

Objetivo  

 

Este questionário insere-se num projeto que visa analisar a recetividade dos clientes MOB 

Cozinhas, à introdução de um novo produto pela empresa (comercialização de mobiliário de escritório) 

 

 Questionário  

 

Todos os dados recolhidos no questionário são única e simplesmente para tratamento estático 

não existindo modo de associar os participantes às suas respostas, garantindo assim o anonimato e a sua 

confidencialidade. Agradecemos a sua colaboração. 

 

Assinale com um X a opção que achar mais adequada. 

 

Grupo I – Escritório 

1.1 – A sua habitação ou empresa dispõe de uma área de escritório? 

1 - Sim  
2 - Não  

 

Caso a resposta seja negativa, qual o motivo para não ter? 

 

1- Já pensei em ter, mas não tenho uma divisão para poder usar como tal   

2- Já pensei em ter, mas não tenho meios financeiros para o poder fazer    

3 – Prefiro usar outros compartimentos ou espaços disponíveis   

4 – Não acho necessário   

5- Nunca pensei nessa possibilidade   

6 – Outro motivo. Qual ?_______________________________________________________   

 

1.2 - Qual a importância que atribui a uma área de escritório? 

 

1- Nenhuma   

2- Pouca   

3- Moderada   

4- Muita   

5 - Elevada   
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1.3 -No caso de pretender adquirir mobiliário de escritório, refira a importância das características 

que teria em conta no momento da compra. 

 

 1 Nenhum 2 Pouco 3 Moderado 4 Muito 5 Elevado 

Qualidade do produto                

Notoriedade da marca                

Preço                

Design                

Facilidade de aquisição em módulos                

Modo de entrega/instalação                

Localização geográfica do ponto de venda                

Diversidade de oferta                

 

 

Grupo II – Produto MOB 

 

2.1 – Já alguma vez adquiriu um produto de marca MOB? 

 

1 - Sim  
2 - Não  

 

Caso negativo, passe para o Grupo III. 

 

2.2 - Qual o seu nível de satisfação, face ao produto adquirido? 

 

  

1- Muito Fraco    

2- Fraco    

3-Satisfatório    

4- Bom    

4- Excelente    

 

2.3 – Recomendaria um produto de marca MOB, a um amigo ou familiar? 

 

1 - Sim  
2 - Não  
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Grupo III – Mobiliário de Escritório MOB 

 

 

3.1 - A ideia de fabricar e comercializar mobiliário de escritório de marca MOB, com linhas 

inovadoras e à medida das necessidades do cliente, assinale a sua concordância com as seguintes 

afirmações:  

 

 1 Discordo 

totalmente 

2 Discordo 3 Indiferente 4 Concordo 5 Concordo 

totalmente 

 

E uma ótima ideia visto que há pouca variedade em 

termos de design 
               

È uma boa ideia pois ter um escritório em casa 

representa qualidade de vida 
               

Pode ser uma oportunidade uma vez que cada vez se dá 

maior importância a este espaço  
               

Pode ser uma oportunidade uma vez que as empresas 

optam cada vez mais por uma boa apresentação para 

poder partilhar com os clientes 

               

A marca MOB não se enquadra neste conceito de 

negócio 
               

 

3.2 – Caso pretendesse adquirir Mobiliário de escritório, optaria pela marca MOB? 

 

1 - Sim  
2 - Não  
3 - Talvez  

 

 

GRUPO IV – Dados pessoais 

 

 

4.1- Sexo 

 

1 - Feminino  2 - Masculino  

 

 

4.2 – Idade 

 

1 – 20 a 30 anos   4 – 51 a 60 anos  

2 – 31 a 40 anos   5 – mais que 60 anos  

3 – 41 a 50 anos     
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4.3 – Estado civil 

 

1 - Solteiro   4 - Casado  

2 - Viúvo   5 -Divorciado  

3 - União de facto     

 

 

4.4 – Nível de qualificações 

 

4 - Licenciatura  

5 - Grau superior  

 

 

 

4.5 – Situação profissional 

 
5 - Reformado  

6 – Serviço militar  

7 – Outro, qual?__________________________ 

 

 

 

4.6 – Rendimento líquido mensal 

1 – Menos de 500€   4 –  [1000€ ; 2000€[  
2 – [500€ ; 1000€[   5 –Mais de 2000€  

 

 

 

Fim do Inquérito 

 

Obrigado pela colaboração! 

1 – Sem qualificações  

2 – Ensino primário  

3 – Ensino básico  

1 – Estudante  

2 – Trabalhador por conta própria  

3 – Trabalhador por conta de outrem  

4 – Reformado  
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Empresa: MOB OFFICE SA

Unidade monetária Euros

1º Ano actividade 2013

Prazo médio de Recebimento (dias) / (meses) 30 1,0
Prazo médio de Pagamento (dias) / (meses) 60 2,0
Prazo médio de Stockagem (dias) / (meses) 30 1,0

Taxa de IVA - Vendas 23%
Taxa de IVA - CMVMC 23%
Taxa de IVA - FSE 23%
Taxa de IVA - Investimento 23%

Taxa de Segurança Social - entidade - órgãos sociais 21,25%
Taxa de Segurança Social - entidade - colaboradores 23,75%
Taxa de Segurança Social - pessoal - órgãos sociais 10,00%
Taxa de Segurança Social - pessoal - colaboradores 11,00%
Taxa média de IRS 10,00%
Taxa de IRC 25,00%

Taxa de Aplicações Financeiras Curto Prazo 7,00%
Taxa de juro de empréstimo Curto Prazo 8,00%
Taxa de juro de empréstimo ML Prazo 7,00%

Taxa de juro de activos sem risco - Rf 1,60%
Prémio de risco de mercado - (Rm-Rf)* ou pº 10,00%
Beta empresas equivalentes 100,00%    - Beta = 100%
Taxa de crescimento dos cash flows na perpetuidade 0,05

Pressupostos Gerais

NOTA: Quando não se aplica Beta , colocar: 
   - O prémio de risco (pº) adequado ao projecto 

==> R(Tx actualização) = Rf + pº

1 
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2013 2014 2015 Ano 2013 Potenciais clientes
2,00% 2,00% Mercado Nacional 22.031 7%

Exportações 200.000 0,50%
Vendas no mercado nacional 2013 2014 2015

Linha Attraction
Quantidades vendidas 879 1.028 1.126
Taxa de crescimento das unidades vendidas 17,00% 9,50%
Preço Unitário 135,00 € 137,70 € 140,45 €

em euros 118.669,98 € 141.620,76 € 158.176,22 €
Linha Lux

Quantidades vendidas 493 565 655
Taxa de crescimento das unidades vendidas 14,50% 16,00%
Preço Unitário 780,00 € 795,60 € 811,51 €

em euros 384.925,63 € 449.554,65 € 531.913,06 €
Linha Exclusive

Quantidades vendidas 170 203 249
Taxa de crescimento das unidades vendidas 19,50% 23,00%
Preço Unitário 1.260,00 € 1.285,20 € 1.310,90 €

em euros 213.744,76 € 260.533,49 € 326.865,32 €

Exportações 2013 2014 2015
Linha Attraction

Quantidades vendidas 0 300 540
Taxa de crescimento das unidades vendidas 80,00%
Preço Unitário 180,00 € 183,60 €

em euros 0,00 € 54.000,00 € 99.144,00 €
Linha Lux

Quantidades vendidas 0 0 340
Taxa de crescimento das unidades vendidas
Preço Unitário 0,00 € 865,00 €

em euros 0,00 € 0,00 € 294.100,00 €
Linha Exclusive

Quantidades vendidas 0 0 120
Taxa de crescimento das unidades vendidas
Preço Unitário 0,00 € 1.500,00 €

em euros 0,00 € 0,00 € 180.000,00 €

TOTAL VENDAS MERCADO NACIONAL 717.340,38 € 851.708,89 € 1.016.954,60 €
TOTAL VENDAS EXPORTAÇÕES 0,00 € 54.000,00 € 573.244,00 €
TOTAL VENDAS 717.340,38 € 905.708,89 € 1.590.198,60 €
IVA VENDAS 164.988,29 € 195.893,05 € 233.899,56 €
TOTAL 882.328,66 € 1.101.601,94 € 1.824.098,15 €

Taxa de variação dos preços

2
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Compras Mercadorias 2013 2014 2015
Linha Attraction
Compras mercadorias 879 1.328 1.666
P. unit 60,00 € 61,20 € 62,42 €
Total compras 52.742,21 € 81.302,56 € 104.009,50 €
Linha LUX
Compras mercadorias 493 565 995
P unit 400,00 € 408,00 € 416,16 €
Total compras 197.397,76 € 230.540,84 € 414.270,33 €
Linha Exclusive
Compras mercadorias 170 203 369
P. unit 740,00 € 754,80 € 769,90 €
Total compras 125.532,64 € 153.011,73 € 284.356,04 €

TOTAL COMPRAS 375.672,61 € 464.855,13 € 802.635,87 €
IVA COMPRAS 86.404,70 € 106.916,68 € 184.606,25 €
TOTAL 462.077,31 € 571.771,82 € 987.242,12 €

3
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12 12 12
2,00% 2,00%

FSE CF CV Valor mensal 2013 2014 2015
Serviços especializados

Trabalhos especializados 80% 20% 800,00 € 9.600,00 € 9.792,00 € 9.987,84 €
Publicidade e propaganda 80% 20% 7.200,00 € 86.400,00 € 88.128,00 € 89.890,56 €
Vigilância e segurança 100% 0% 300,00 € 3.600,00 € 3.672,00 € 3.745,44 €
Conservação e reparação 20% 80% 100,00 € 1.200,00 € 1.224,00 € 1.248,48 €

Materiais
Ferramentas e utensilios de desgaste rápido 80% 20% 150,00 € 1.800,00 € 1.836,00 € 1.872,72 €
Livros e documentação técnica 80% 20% 120,00 € 1.440,00 € 1.468,80 € 1.498,18 €
Material de escritório 50% 50% 70,00 € 840,00 € 856,80 € 873,94 €
Artigos para oferta 100% 0% 100,00 € 1.200,00 € 1.224,00 € 1.248,48 €

Energia e fluidos 0,00 €
Electricidade 90% 10% 600,00 € 7.200,00 € 7.344,00 € 7.490,88 €
Combustíveis 70% 30% 1.500,00 € 18.000,00 € 18.360,00 € 18.727,20 €
Água 90% 10% 79,00 € 948,00 € 966,96 € 986,30 €

Deslocações, estadas e transportes
Deslocações e Estadas 10% 90% 500,00 € 6.000,00 € 6.120,00 € 6.242,40 €
Transportes de mercadorias 10% 90% 500,00 € 6.000,00 € 6.120,00 € 6.242,40 €

Serviços diversos
Rendas e alugueres 100% 0% 1.486,50 € 17.838,00 € 18.194,76 € 18.558,66 €
Comunicação 80% 20% 800,00 € 9.600,00 € 9.792,00 € 9.987,84 €
Seguros 100% 0% 300,00 € 3.600,00 € 3.672,00 € 3.745,44 €
Contencioso e notariado 0% 100% 200,00 € 2.400,00 € 2.448,00 € 2.496,96 €
Despesas de representação 0% 100% 350,00 € 4.200,00 € 4.284,00 € 4.369,68 €
Limpeza, higiene e conforto 100% 0% 300,00 € 3.600,00 € 3.672,00 € 3.745,44 €

Outros serviços
185.466,00 € 189.175,32 € 192.958,83 €

138.703,20 € 141.477,26 € 144.306,81 €
46.762,80 € 47.698,06 € 48.652,02 €
42.496,02 € 43.345,94 € 44.212,86 €

227.962,02 € 232.521,26 € 237.171,69 €
IVA
FSE + IVA

Nº meses
Taxa de crescimento

Total FSE

Total Custos fixos
Total Custos variaveis

4
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14 14 14
2,00% 2,00%

2013 2014 2015 Remuneração base mensal 2013 2014 2015
1 1 1 Administração / Direcção 2.500,00 € 2.550,00 € 2.601,00 €
1 2 3 Administrativa Financeira 485,00 € 494,70 € 504,59 €
3 4 5 Comercial / Marketing 600,00 € 612,00 € 624,24 €
0 0 0 Produção / Operacional 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1 1 1 Qualidade 815,00 € 831,30 € 847,93 €
0 0 0 Aprovisionamento 515,00 € 525,30 € 535,81 €
1 1 1 Investigação & Desenvolvimento 900,00 € 918,00 € 936,36 €
1 1 1 Outros 485,00 € 494,70 € 504,59 €
8 10 12 TOTAL

Remuneração base anual - total colaboradores 2013 2014 2015
35.000,00 € 35.700,00 € 36.414,00 €

6.790,00 € 13.851,60 € 21.192,78 €
25.200,00 € 34.272,00 € 43.696,80 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €
11.410,00 € 11.638,20 € 11.871,02 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €

12.600,00 € 12.852,00 € 13.109,04 €
6.790,00 € 6.925,80 € 7.064,26 €

97.790,00 € 115.239,60 € 133.347,90 €

2013 2014 2015

Órgãos Sociais 21,25% 7.437,50 € 7.586,25 € 7.737,98 €
Pessoal 23,75% 16.616,31 € 21.041,71 € 26.798,52 €

Seguros Acidentes de Trabalho 1,00% 977,90 € 1.152,40 € 1.333,48 €
Subsídio Alimentação 112,64 € 9.912,32 € 12.390,40 € 14.868,48 €

Órgãos Sociais
Pessoal 1,00% 7.173,40 € 9.057,09 € 15.901,99 €

Formação 1.500,00 € 1.550,00 € 1.600,00 €
Outros custos com pessoal

43.617,43 € 52.777,85 € 68.240,44 €

141.407,43 € 168.017,45 € 201.588,34 €

2013 2014 2015

Órgãos Sociais 10,00% 3.500,00 € 3.570,00 € 3.641,40 €
Pessoal 11,00% 6.906,90 € 8.749,36 € 10.662,73 €

Retenção IRS colaborador 15,00% 14.668,50 € 17.285,94 € 20.002,19 €
25.075,40 € 29.605,30 € 34.306,31 €TOTAL RETENÇOES

Comissões & Prémios

TOTAL GASTOS COM PESSOAL

TOTAL

Retençoes colaboradores
Segurança Social

Nº meses
Taxa de crescimento

Quadro de Pessoal
Administração / Direcção
Administrativa Financeira
Comercial / Marketing
Produção / Operacional
Qualidade / Manutenção
Aprovisionamento

Outros
Investigação & Desenvolvimento

Administrativa Financeira
Administração / Direcção

TOTAL

Comercial / Marketing

TOTAL
Outros
Investigação & Desenvolvimento
Aprovisionamento

Segurança Social
Outros gastos

Manutenção
Qualidade
Produção / Operacional

5
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2013 2014 2015

Reserva Segurança Tesouraria 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Clientes 73.527,39 € 91.800,16 € 152.008,18 €
Inventários 31.306,05 € 38.737,93 € 66.886,32 €
Estado 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 106.833,44 € 132.538,09 € 220.894,50 €

Fornecedores 115.006,56 € 134.048,85 € 204.068,97 €
Estado 4.289,74 € 16.260,38 € 7.007,01 €

TOTAL 119.296,30 € 150.309,22 € 211.075,98 €

Fundo Maneio Necessário -12.462,86 € -17.771,13 € 9.818,52 €

Investimento em Fundo de Maneio -12.462,86 € -5.308,28 € 27.589,66 €

SS 2.871,73 € 3.412,28 € 4.070,05 €
IRS 1.222,38 € 1.440,50 € 1.666,85 €
IVA 195,64 € 11.407,61 € 1.270,11 €

TOTAL 4.289,74 € 16.260,38 € 7.007,01 €

ESTADO

Necessidades Fundo Maneio

Recursos Fundo Maneio

6
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Investimento por ano 2013 2014 2015 Valores acumulados 2013 2014 2015

Propriedades de investimento Propriedades de investimento

Terrenos e recursos naturais 0,00 € 0,00 € 0,00 € Terrenos e recursos naturais 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Edificios e Outras construções 0,00 € 0,00 € 0,00 € Edificios e Outras construções 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Outras propriedades de investimento 0,00 € 0,00 € 0,00 € Outras propriedades de investimento 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total propriedades de investimento 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total propriedades de investimento 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Activos fixos tangíveis Activos fixos tangíveis

Terrenos e Recursos Naturais 0,00 € 0,00 € 0,00 € Terrenos e Recursos Naturais 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Edificios e Outras Construções 0,00 € 0,00 € 0,00 € Edificios e Outras Construções 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Equipamento  Básico 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € Equipamento  Básico 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

Equipamento de Transporte 135.000,00 € 0,00 € 0,00 € Equipamento de Transporte 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 €

Equipamento Administrativo 4.500,00 € 0,00 € 0,00 € Equipamento Administrativo 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €

Equipamentos biológicos 0,00 € 0,00 € 0,00 € Equipamentos biológicos 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Outros activos fixos tangiveis 0,00 € 0,00 € 0,00 € Outros activos fixos tangiveis 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total Activos Fixos Tangíveis 143.500,00 € 0,00 € 0,00 € Total Activos Fixos Tangíveis 143.500,00 € 143.500,00 € 143.500,00 €

Activos Intangíveis Activos Intangíveis

Goodwill 0,00 € 0,00 € 0,00 € Goodwill 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Projectos de desenvolvimento 0,00 € 0,00 € 0,00 € Projectos de desenvolvimento 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Programas de computador 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € Programas de computador 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

Propriedade industrial 0,00 € 0,00 € 0,00 € Propriedade industrial 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Outros activos intangíveis 0,00 € 0,00 € 0,00 € Outros activos intangíveis 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total Activos Intangíveis 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € Total Activos Intangíveis 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

Total Investimento 153.500,00 € 0,00 € 0,00 € Total Investimento 153.500,00 € 153.500,00 € 153.500,00 €

IVA 35.305,00 € 0,00 € 0,00 €

Depreciações e amortizações 2013 2014 2015

TOTAL 36.583,33 € 36.583,33 € 36.583,33 €

Depreciações & Amortizações acumuladas 2013 2014 2015

Propriedades de investimento 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Activos fixos tangíveis 33.250,00 € 66.500,00 € 99.750,00 €

Activos Intangíveis 3.333,33 € 6.666,67 € 10.000,00 €

TOTAL 36.583,33 € 73.166,67 € 109.750,00 €

Valores Balanço 2013 2014 2015

Propriedades de investimento 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Activos fixos tangíveis 110.250,00 € 77.000,00 € 43.750,00 €

Activos Intangíveis 6.666,67 € 3.333,33 € 0,00 €

TOTAL 116.916,67 € 80.333,33 € 43.750,00 €

7
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2013 2014 2015
Investimento 141.037,14 € -5.308,28 € 27.589,66 €
Margem de segurança 2% 2% 2%
Necessidades de financiamento 143.900,00 € -5.400,00 € 28.100,00 €

Fontes de Financiamento
Meios Libertos 20.241,58 € 83.660,99 € 393.015,56 €
Capital 50.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Outros instrumentos de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Empréstimos de Sócios 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Financiamento bancário e outras Inst. Crédito 82.006,21 € 0,00 € 0,00 €
Subsidios 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 152.247,79 € 83.660,99 € 393.015,56 €

N.º de anos reembolso 6
Taxa de juro associada 7,00%

0 2013 2014 2015
Capital em dívida (início período) 82.006,21 € 82.006,21 € 68.338,51 €
Taxa de Juro 7% 7% 7%
Juro Anual 5.740,43 € 5.740,43 € 4.783,70 €
Reembolso Anual 13.667,70 € 13.667,70 €
Imposto Selo (0,4%) 22,96 € 22,96 € 19,13 €
Serviço da dívida 5.763,40 € 19.431,10 € 18.470,53 €
Valor em dívida 82.006,21 € 68.338,51 € 54.670,81 €

8
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2013 2014 2015

Vendas e serviços prestados 717.340,38 € 905.708,89 € 1.590.198,60 €

Variação nos inventarios da produção 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CMVMC 375.672,61 € 464.855,13 € 802.635,87 €

FSE Variáveis 138.703,20 € 141.477,26 € 144.306,81 €

Margem Bruta de Contribuição 202.964,56 € 299.376,49 € 643.255,92 €

Ponto Crítico 794.349,54 € 763.284,05 € 709.059,37 €

9
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2013 2014 2015
Vendas e serviços prestados 717.340,38 € 905.708,89 € 1.590.198,60 €
CMVMC 375.672,61 € 464.855,13 € 802.635,87 €
Fornecimento e serviços externos 185.466,00 € 189.175,32 € 192.958,83 €
Gastos com o pessoal 141.407,43 € 168.017,45 € 201.588,34 €
Imparidade de inventários (perdas/reversões) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Provisões (aumentos/reduções) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Aumentos/reduções de justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Outros rendimentos e ganhos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Outros gastos e perdas 0,00 € 0,00 € 0,00 €
EBITDA (Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos) 14.794,33 € 83.660,99 € 393.015,56 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização 36.583,33 € 36.583,33 € 36.583,33 €
Imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
EBIT (Resultado Operacional) -21.789,00 € 47.077,66 € 356.432,22 €
Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 € 5.234,06 € 30.867,03 €
Juros e gastos similares suportados 5.763,40 € 5.763,40 € 4.802,83 €
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS -27.552,40 € 46.548,32 € 382.496,42 €
Imposto sobre o rendimento do período 0,00 € 11.637,08 € 95.624,11 €
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO -27.552,40 € 34.911,24 € 286.872,32 €

10
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2013 2014 2015
Meios Libertos do Projecto

Resultados Operacionais (EBIT) x (1-IRC) -16.341,75 € 47.077,66 € 356.432,22 €
Depreciações e amortizações 36.583,33 € 36.583,33 € 36.583,33 €
Provisões do exercício 0,00 € 0,00 € 0,00 €

20.241,58 € 83.660,99 € 393.015,56 €
Investim./Desinvest. em Fundo Maneio

   Fundo de Maneio 12.462,86 € 5.308,28 € -27.589,66 €
CASH FLOW de Exploração 32.704,44 € 88.969,27 € 365.425,90 €
Investim./Desinvest. em Capital Fixo

   Capital Fixo -153.500,00 € 0,00 € 0,00 €
Free cash-flow -120.795,56 € 88.969,27 € 365.425,90 €
CASH FLOW acumulado -120.795,56 € -31.826,30 € 333.599,61 €

11



Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Instituto Politécnico da Guarda

Hugo Miguel Almeida Pereira

Projecto

2013 2014 2015

ORIGENS DE FUNDOS
Meios Libertos Brutos 14.794,33 € 83.660,99 € 393.015,56 €
Capital Social (entrada de fundos) 50.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Outros instrumentos de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Empréstimos Obtidos 82.006,21 € 0,00 € 0,00 €
Desinvest. em Capital Fixo
Desinvest. em FMN 12.462,86 € 5.308,28 € 0,00 €
Proveitos Financeiros 0,00 € 5.234,06 € 30.867,03 €

Total das Origens 159.263,40 € 94.203,32 € 423.882,59 €

APLICAÇÕES DE FUNDOS
Inv. Capital Fixo 153.500,00 € 0,00 € 0,00 €
Inv Fundo de Maneio 0,00 € 0,00 € 27.589,66 €
Imposto sobre os Lucros 0,00 € 11.637,08 €
Pagamento de Dividendos 
Reembolso de Empréstimos 0,00 € 13.667,70 € 13.667,70 €
Encargos Financeiros 5.763,40 € 5.763,40 € 4.802,83 €

Total das Aplicações 159.263,40 € 19.431,10 € 57.697,27 €

Saldo de Tesouraria Anual 0,00 € 74.772,22 € 366.185,32 €

Saldo de Tesouraria Acumulado 0,00 € 74.772,23 € 440.957,54 €

Aplicações / Empréstimo Curto Prazo 74.772,23 € 440.957,54 €

Soma Controlo 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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2013 2014 2015

ACTIVO

Activo Não Corrente

Activos fixos tangíveis 110.250,00 € 77.000,00 € 43.750,00 €

Propriedades de investimento 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Activos Intangíveis 6.666,67 € 3.333,33 € 0,00 €

Investimentos financeiros

Total activo não corrente 116.916,67 € 80.333,33 € 43.750,00 €

Activo corrente

Inventários 31.306,05 € 38.737,93 € 66.886,32 €

Clientes 73.527,39 € 91.800,16 € 152.008,18 €

Estado e Outros Entes Públicos 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Accionistas/sócios

Outras contas a receber

Diferimentos

Caixa e depósitos bancários 2.000,00 € 76.772,23 € 442.957,54 €

Total activo corrente 106.833,44 € 207.310,32 € 661.852,04 €

TOTAL ACTIVO 223.750,11 € 287.643,65 € 705.602,04 €

CAPITAL PRÓPRIO

Capital realizado 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €

Acções (quotas próprias) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Outros instrumentos de capital próprio 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Reservas 0,00 € -27.552,40 € 7.358,84 €

Excedentes de revalorização 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Outras variações no capital próprio 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Resultado líquido do período -27.552,40 € 34.911,24 € 286.872,32 €

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 22.447,60 € 57.358,84 € 344.231,15 €

PASSIVO

Passivo não corrente

Provisões 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Financiamentos obtidos 82.006,21 € 68.338,51 € 54.670,81 €

Outras Contas a pagar 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total passivo não corrente 82.006,21 € 68.338,51 € 54.670,81 €

Passivo corrente

Fornecedores 115.006,56 € 134.048,85 € 204.068,97 €

Estado e Outros Entes Públicos 4.289,74 € 27.897,46 € 102.631,12 €

Accionistas/sócios 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Financiamentos Obtidos 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Outras contas a pagar 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total passivo corrente 119.296,30 € 161.946,30 € 306.700,09 €

TOTAL PASSIVO 201.302,51 € 230.284,81 € 361.370,89 €

TOTAL PASSIVO + CAPITAIS PRÓPRIOS 223.750,11 € 287.643,65 € 705.602,05 €
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INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS 2013 2014 2015

Return On Investment (ROI) -12% 12% 41%

Rendibilidade do Activo -10% 16% 51%

Rotação do Activo 12446% 15715% 33110%

Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) -123% 61% 83%

INDICADORES FINANCEIROS 2013 2014 2015

Autonomia Financeira 10% 20% 49%

Solvabilidade Total 111% 125% 195%

Cobertura dos encargos financeiros -378% 817% 7421%

INDICADORES DE RISCO NEGÓCIO 2013 2014 2015

Margem Bruta 156.202 251.678 594.604

Grau de Alavanca Operacional -717% 535% 167%

Grau de Alavanca Financeira 79% 101% 93%
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Na perspectiva do Investidor 2013 2014 2015

Free Cash Flow do Equity -44.553 69.538 346.955

CF Cf acumulado
Taxa de juro de activos sem risco 1,60% 1,63% 1,66% 2012 -44.553 -44.553 FALSO
Prémio de risco de mercado 10,00% 10,00% 10,00% 2013 17.649 -26.904 FALSO
Taxa de Actualização 11,76% 11,80% 11,83% 2014 295.165 268.260 10,906206

Factor actualização 1 1,118 1,250

Fluxos Actualizados -44.553 62.201 277.516

-44.553 17.649 295.165

Valor Actual Líquido (VAL) 295.165

#NÚM! 56% 268%

Taxa Interna de Rentibilidade 267,81%

Pay Back period 2 Anos

Na perspectiva do Projecto 2013 2014 2015

Free Cash Flow to Firm -120.796 88.969 365.426 CF Cf acumulado
2012 -120.796 -120.796 FALSO

WACC 6,82% 8,52% 11,66% 2013 -38.810 -159.605 FALSO
Factor de actualização 1 1,085 1,212 2014 262.757 103.152 4,7109144

Fluxos actualizados -120.796 81.986 301.567

-120.796 -38.810 262.757

Valor Actual Líquido (VAL) 262.757

#NÚM! -26% 115%

Taxa Interna de Rentibilidade 114,61%

Pay Back period 2 Anos

Cálculo do WACC 2013 2014 2015
Passivo Remunerado 68.339 54.671 0
Capital Próprio 22.448 57.359 344.231
TOTAL 90.786 112.030 344.231
% Passivo remunerado 75,27% 48,80% 0,00%
% Capital Próprio 24,73% 51,20% 100,00%

Custo
Custo Financiamento 7,00% 7,00% 7,00%
Custo financiamento com efeito fiscal 5,25% 5,25% 5,25%
Custo Capital 11,60% 11,63% 11,66%
Custo ponderado 6,82% 8,52% 11,66%

15


	capa
	Agradecimentos
	_ficha
	plano projecto
	resumo
	indice geral
	indices
	Indice anexos
	glossario
	corpo-1.pdf
	capa anexos
	Capa anexo 1
	Tipos de Cozinhas fabricadas pela MOB Cozinhas
	Capa anexo 2
	Inquerito
	Capa anexo 3
	Projectoexcel
	Pressupostos
	VN
	CMVMC3
	FSE4
	Gastos com pessoal 5
	FM6
	investimento7
	Financiamento8
	Ponto critico9
	dr10
	cf11
	Plano financeiro 12
	balanço13
	indicador14
	avaliaçao15


