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Prefácio
A tomada de decisões de negócio ou de investimento apoiada em informação
objetiva, abrangente, profunda e rigorosa é uma prática de gestão que se afirma
cada vez mais como corolário das boas práticas da vida empresarial.
Sendo a execução de investimentos uma das mais importantes e decisivas iniciativas para o futuro das empresas, coloca-se aos gestores, no momento de decidir, a
responsabilidade de estar a orientar a sua organização num determinado caminho e
direção, com consequências a longo prazo em termos da respetiva evolução e do
futuro posicionamento estratégico.
A análise de sensibilidade de um investimento, enquadra-se assim na estratégia
que pretende ser seguida, ponderando a adequação dos recursos disponíveis em
termos de capital, financeiros, logísticos, comerciais e humanos e da respetiva aplicação à consecução dos objetivos traçados.
Qualquer que seja o tipo de investimento projetado (expansão, modernização,
diversificação, inovação, social, ambiental) deverão ser tidas em consideração as
perspetivas em termos de retorno no seu sentido lato bem como a consequente
valorização da empresa e do seu negócio.
Assumem, assim, especial relevância, as ferramentas de gestão que possam
apoiar o dia a dia dos gestores, independentemente da sua formação de base e do
seu percurso específico no sentido de garantir que as decisões a tomar sejam as
mais acertadas em termos da alocação racional, eficaz e eficiente de recursos que,
sendo por definição económica escassos, são portanto sempre passíveis de aplicações alternativas com o respetivo custo de oportunidade.
A produção de informação sistematizada neste domínio, incrementando o rigor
necessário às tomadas de decisão informadas e bem suportadas torna-se por esta
via um valioso aliado das decisões de gestão empresarial, particularmente daquelas
que configuram apostas estratégicas de valorização de ativos como é o caso dos
projetos de investimento.
É, por isso, de todo o mérito e oportunidade a publicação pela Editora Sílabo
deste livro da autoria da Senhora Dra. Leonilde Megre, que virá certamente enrique-

cer o panorama da literacia financeira do país, contribuindo para uma melhor preparação do nosso tecido empresarial para enfrentar os desafios do competitivo e globalizado ambiente económico internacional, num momento em que Portugal se vira
de forma determinada para a abertura da sua economia, a internacionalização das
suas empresas e a captação de investimento privado, nomeadamente externo.

Dr. Pedro Reis
Presidente da AICEP
(Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal)

Introdução
É objeto de pesquisa e reflexão desta obra o estudo da análise económica –
micro e macro – e seleção de projetos de investimento, independentemente das
fontes de financiamento.
Entendeu-se dever deixar à área financeira especializada o estudo do financiamento do projeto de acordo com as capacidades e oportunidades do investidor, bem
como das condições do mercado financeiro. Também a gestão de projetos e a avaliação de empresas não foram matérias aprofundadas neste trabalho.
Foi preocupação presente a escrita simples e clara sobre matéria tão complexa.
No entanto, há conhecimentos mínimos de economia, estatística, análise financeira
e teoria das probabilidades, necessários à apreensão completa de alguns capítulos.
A importância desta obra radica no papel decisivo do investimento, quer para as
empresas, quer no que respeita às economias. «A decisão de maior importância de
todas as que se deparam a uma empresa é a de determinar o nível e a composição
dos seus investimentos».1
O investimento é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento económico. O investimento aumenta a capacidade produtiva, cria postos de trabalho,
promove o aperfeiçoamento tecnológico, cria valor acrescentado, atuando sobre o
nível global do rendimento, sobre a propensão à poupança e consequentemente ao
investimento. Por outro lado o investimento envolve meios financeiros consideráveis
que têm um caráter de irreversibilidade e que é necessário compreender em toda a
sua dimensão, porque os recursos de uma empresa, de um país, do mundo, quer
sejam materiais, humanos ou financeiros, são geralmente escassos. Resulta destes
dois aspetos – necessidade imperiosa de investimento e recursos escassos – a
imprescindibilidade de uma análise económica objetiva dos projetos de investimento
assente em critérios claramente definidos e rigorosos, quer pelas empresas, quer
pelos órgãos de decisão financeira e política, de forma a promover-se ao máximo o
desenvolvimento económico-social com o mínimo de recursos disponíveis.

(1)

Tavares, José Augusto – Avaliação de Projetos em Períodos de Inflação.
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Tem-se presente que sobre esta matéria muito ficará por dizer. Não obstante,
esta obra terá valido a pena se o leitor vier a contribuir para o êxito de um projeto de
investimento através da análise económica aqui desenvolvida.
Houve uma tentativa, não se sabe se conseguida, de respeitar o novo acordo
ortográfico.

Capítulo 1

Projeto
de investimento

Um processo de investimento reveste-se das seguintes caraterísticas:
1. Transformação material ou económica dos inputs (terra, trabalho, capital) em
outputs (bens ou serviços), dando-se o nome de custos aos primeiros e benefícios aos segundos;
2. Transformação temporal – recursos de hoje em recursos do futuro;
3. Heterogeneidade dos recursos entre si e em relação aos bens produzidos.
Estas caraterísticas apontam para um elevado grau de dificuldade na avaliação
económica de um projeto de investimento.
O projeto de investimento, objeto de análise deste livro, tanto pode ser a génese
de uma empresa, como uma das muitas oportunidades de aplicação de recursos que
se deparam a uma empresa já constituída, ou ainda a aquisição de uma empresa.
Existem várias definições de projeto de investimento, não havendo, no entanto,
nenhuma universalmente aceite. A seguir são apresentadas algumas delas:
• «O investimento é a aplicação de ativos financeiros de modo a rendibilizá-los».
• «O investimento é qualquer forma de aplicação de recursos com o objetivo da sua

recuperação integral e adicionalmente, de um excedente ou remuneração».1

(1)

Esperança, José Paulo – Análise de Projetos de Investimento.
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• «O investimento é uma aplicação de recursos produtivos escassos, no pre-

sente, com a intenção de gerar no futuro, bens ou serviços equivalentes e um
valor acrescido».
• «Um investimento é uma aplicação de fundos escassos que geram rendimento,

durante um certo tempo, de forma a maximizar a riqueza da empresa».1
• «Afetação de recursos com o fim de os ver acrescidos no futuro».
• «Conjunto de atividades que têm de ser desenvolvidas num certo timing e ao

menor custo».
• «Projeto de investimento é uma proposta de aplicação de certos recursos

produtivos na consecução de um objetivo, simples ou múltiplo, o qual pode
consistir na produção de bens, na prestação de serviços ou na realização de
tarefas».2
• «Investimento é toda a afetação de fundos feita com o objetivo de obter

determinados benefícios em termos de rendibilidade ou sob outra forma,
nomeadamente em termos de benefícios sociais, no caso de investimento de
caráter público, num prazo mais ou menos longo, mas relativamente próximo»;
• «Algo de criativo associado à deteção de uma oportunidade, ou seja aproveita-

mento de uma ideia».3
• «Conjunto complexo de atividades e operações que consomem recursos limita-

dos do qual se esperam rendimentos, ou outras vantagens monetárias ou não
monetárias».
• «Investimento é aplicar recursos (sacrificando consumo) a partir de ideias que

consubstanciam oportunidades de negócio».4
• «Pode-se falar de projeto sempre que se trate de coordenar um conjunto de

atividades de natureza muito diferente com vista a realizar com êxito uma missão complexa e específica, o mais rapidamente possível e ao menor custo».
• «Um projeto de investimento é uma troca entre uma formação de capital, no

presente, e uma corrente de bens finais (de consumo, de investimento, de
exportação), no futuro».

(1)

Barros, Carlos – Decisões de Investimento e Financiamento de projetos.

(2)

Pina, Amilcar – Análise de Projetos numa Perspetiva Social.

(3)

A deteção de uma ideia é tão importante para a execução dos projetos que tem havido iniciativas no
sentido da criação de Bolsas de Ideias de Investimento. Em Portugal foram abertos concursos de Ideias
Inovadoras de 1985 a 1988 pela CGD/IAPMEI/IEFP/IPE. Em 1996 o IAPMEI volta a abrir concurso de
Ideias. Em 1998 foi criada a Bolsa de Ideias de Investimento.

(4)

Roldão, Victor Sequeira, Guia para Preparação e Avaliação de Investimentos.
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• «Um projeto de investimento é um ato de gestão por excelência, é efetiva-

mente uma troca de uma soma certa do presente por uma esperança de benefícios futuros».1
• «A teoria do investimento situa-se nos confins, talvez ambíguos, do pensa-

mento e da ação».2
• «Para um diretor de empresa investir, é antes de mais, dar um passo no

desconhecido: desconhecido da evolução, desconhecido da concorrência,
desconhecido das novas técnicas e do seu preço de custo».3
• «Investir é sacrificar um capital imediato contra uma sequência de entradas

esperadas, mais ou menos próximas. É necessário comparar estes dois termos
do problema para se assegurar da sua viabilidade. Este é o objeto do cálculo
da rendibilidade».
• «Projeto é um processo específico utilizado por uma entidade, pública ou pri-

vada, para atingir objetivos por cuja fixação é responsável».4
• «O investimento pode ser visto como um sacrifício das possibilidades atuais de

consumo, com a esperança de se vir a realizar no futuro maiores possibilidades de consumo».5
• «Um investimento traduz-se na utilização de recursos (que sob certo aspeto

são consumidos ou destruídos) no sentido de conseguir bens ou serviços equivalentes a um volume de recursos maior».6
• «Investir corresponde a trocar a possibilidade de satisfação imediata e segura

traduzida num certo consumo pela satisfação diferida, instantânea ou prolongada, traduzida num consumo superior».7
• «Um investimento não é mais do que uma troca de recursos atuais por recur-

sos futuros. Aos primeiros chama-se custos. Aos segundos, ao resultado do
processo de investimento, associa-se a ideia de benefícios».

(1)

Gremillet, Alain, Selection et controle des investissements, 1972.

(2)

Massé, Pierre – Le choix des Investissements, 1963.

(3)

Stoleru, L. – Taux d’intérêt et taux d’actualization.

(4)

Espada, João M. – Conceção. Elaboração e Análise de Projetos.

(5)

Tavares, José Augusto – Avaliação de Projetos em Períodos de Inflação.

(6)

Cadilhe, Miguel – Elementos de Matemática Financeira.

(7)

Abecassis, Fernando e Cabral, Nuno – Análise Económica e Financeira de Projetos.
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Apresentadas algumas definições de investimento, pode-se abordar a questão
da seguinte forma:
O rendimento de uma entidade (indivíduo, empresa, ou comunidade), entendido
como recurso, pode ser utilizado quer na aquisição de bens de consumo – satisfação
de necessidades imediatas – quer em investimento. Quando essa entidade prefere
investir, está a preterir a satisfação de uma necessidade imediata a favor do objetivo
de vir a aumentar, no futuro, a sua capacidade de aquisição de bens de consumo.
A opção de investir implica a existência de um projeto de investimento. Quando
se executa um projeto de investimento incorre-se num determinado nível de custos
ao consumir um conjunto de recursos limitados ou mesmo até raros como mão de
obra qualificada, poupança, divisas, energia, na expectativa de se obter, com a execução desse projeto, um certo benefício – financeiro, económico ou social – superior
aos custos, durante um certo período de tempo.
Sintetizando, investimento é a aplicação, num dado momento, de fundos financeiros de forma a obter benefícios superiores a esses fundos, no futuro.
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