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Fase de Preparação – Como atrair os investidores 

O sucesso no mercado está intimamente ligado com a capacidade das 

empresas procederem a uma reestruturação operacional e financeira como 

forma de optimizarem a sua atractividade a futuros investidores.

- Restruturação Financeira

- Restruturação Operacional

• O retorno deverá provir da distribuição de dividendos e não de outras formas que 

possam perigar o princípio da igualdade de tratamento dos accionistas

Maximizar o 

Retorno do 

Accionista
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Reestruturação Financeira

■ Enquadramento da Empresa, incluindo as suas diversas áreas de negócio;

■ Análise financeira histórica da Empresa e da sustentabilidade das diversas 
áreas de negócio;

■ Identificação e análise dos factores chave para a recente perfomance
financeira da Empresa;

■ Análise crítica do plano de negócios da Empresa, ao nível dos pressupostos 
operacionais e financeiros assumidos;

■ Definição e avaliação de potenciais opções estratégicas;

■ Necessidade de equacionar diversas opções e avaliar e preparar a empresa 
para o cumprimento dos KPI de mercado para o sector onde se integra;

■ Foco na estrutura adequada de capitais, alavancagem, solvabilidade, 
liquidez, peso do juros no EBITDA, entre outros.
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Os Pontos chave da vertente financeira

Identificação dos drivers de custo e  

respectivos pressupostos de evolução

Vendas

Custos 

Operacionais

Análise da estrutura de 

custos

EBITDA

Diagnóstico 

Comercial

Posicionamento 

estratégico

Caracterização 

da estrutura 

competitiva

Análise de 

Mercado
Identificação dos 

factores de risco
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Fundo de 

Maneio

CAPEX & 

Impostos 

Serviço da 

Dívida

Cash-Flow

Final

■ Revisão crítica do processo de cobranças e pagamentos na Empresa;

■ Análise crítica do ciclo de fundo de maneio da Empresa, e respectivos pressupostos de evolução

previstos no plano de negócios apresentado;

■ Identificação dos clientes cruciais para o negócio (nível de dívida, concentração e potencial de

imparidade);

■ Descrição e análise do impacto dos principais riscos identificados no plano de negócios;

■ Análise do plano de investimento para os próximos anos;

■ Consideração das possíveis contingências fiscais identificadas durante o projecto;

■ Relação actual com o Estado;

■ Revisão do plano de serviço de dívida de acordo com o processo de reestruturação financeira;

■ Análise integrada do serviço da dívida por fonte de financiamento / subsidios;

■ Descrição e análise do impacto dos principais riscos identificados no plano de negócios;

■ Adaptação do Serviço da Dívida aos fluxos gerados pelo plano de negócios futuro da Empresa.
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Análise financeira histórica

Plano de Negócio – Base (Business Case)

Opções estratégicas Projecções financeiras

Preparação do Modelo Financeiro

Análise de Sensibilidade

Análise crítica ao plano de 

negócios inicial

Plano de Reestruturação Financeira
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ENQUADRAMENTO DO SECTOR 

PÚBLICO EMPRESARIAL (SPE)
• O Estado deve colocar à disposição das empresas públicas, no momento 

da sua criação, o capital adequado ao exercício da sua actividade, a 

realizar em dinheiro ou espécie” (artigo 42º/2 da Lei 11/13);

• Princípio da Autonomia e rentabilidade financeira (artigo 21º da Lei 11/13);

• Necessidade de identificação e avaliação de activos – processo ainda em 

cursos em muitas das empresas;

• Necessidade de estabelecer contratos-programa entre o Estado/entidades 

públicas e as empresas públicas (artigo 28º da Lei 11/13, de 3 de 

Setembro);

• Possibilidade de estabelecer contratos de concessão (artigo 6º/2 da Lei 

11/13);

• Necessidade de elaboração de Plano Estratégico e de Plano de Negócios 

(artigo 22º da Lei 11/13).
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Reestruturação Operacional

■ Definição da orientação estratégica da organização e dos processos de 

negócio e suporte;

■ Análise à estrutura orgânica e ao dimensionamento de recursos humanos;

■ Análise dos macro-processos críticos, com identificação dos principais 

constrangimentos verificados nas diferentes fases da cadeia de valor;

■ Formulação de hipóteses de melhoria (cenários alternativos) para o modelo 

futuro (modelo orgânico, relações e processos, mecanismos de controlo,…);

■ Selecção do cenários e definição de Plano de Implementação.
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Reforçar a excelência organizacional

• Ajustar a estrutura orgânica 
(unidades orgânicas, hierarquia,  
responsabilidades, 
dimensionamento, etc);

• Implementar um Modelo de 
relacionamento entre os órgãos 
(relações verticais e horizontais) e 
com clientes, parceiros e 
fornecedores;

• Definir os perfis e competências 
críticas dos recursos humanos.

Para as diversas áreas de 

actuação da Empresa, 

durante a revisão do plano 

de negócio, é necessário 

definir o papel que 

pretende assumir junto do 

mercado, designadamente 

em termos das diferentes 

fases da cadeia de valor, à 

luz da sua actuação e de 

práticas nacionais e 

internacionais relevantes.

Posicionamento 

futuro

I. Adequar a Estrutura 

Organizacional

(Unidades orgânicas e 

Recursos Humanos)

II. Assegurar a eficiência 

operacional 

(Processos e Sistemas 

de Informação)

• Especificar o modelo funcional 
(blueprint) para:

• os processos core  assegurando 
elevados níveis de consistência 
operacional, integração e agilidade 
na tomada de decisão;

• processos de suporte, garantindo 
níveis de eficiência competitivos 
face ao mercado;

• Avaliar a arquitectura aplicacional 
(back-office e operacionais).


