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resumo 

 

 

A globalização da economia associada à grande competitividade do setor 
cerâmico em Portugal obriga as empresas a estarem em constante adaptação 
ao meio envolvente. Daí ser fulcral a apresentação de produtos diferenciados, 
inovadores e com uma boa relação qualidade/preço. Nesse sentido, a Gresart, 
S.A. pretende investir numa nova linha de produção de grés porcelânico. O 
objetivo principal da presente análise é aferir a viabilidade económica e 
financeira do projeto de investimento “Grés Porcelânico”, ou seja, averiguar se 
a empresa conseguirá aumentar o seu mercado e o seu valor de vendas. 
Numa primeira parte do trabalho posicionamos o setor cerâmico no mundo e 
em Portugal e explicamos as principais caraterísticas a ter em conta num 
projeto de investimento. Posteriormente, realizámos um estudo de viabilidade 
sobre o projeto de investimento “Grés Porcelânico” para percebermos se a sua 
implementação seria efetivamente vantajosa para a Gresart, S.A.. 
Concluímos que a empresa deverá aceitar este projeto de investimento uma 
vez que os indicadores vendas líquidas, resultado líquido e meios líquidos 
apresentam um crescimento gradual acompanhados de uma redução do 
passivo. O que demonstra que o investimento permite o crescimento da 
empresa. Porém, os seus resultados apenas serão visíveis a longo prazo.  
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abstract 

 

The globalization of the economy associated with the great competitiveness of 
the ceramic sector in Portugal forces the companies to be in constant 
adaptation to the surrounding environment. This is why it is essential to present 
differentiated, innovative and good price ratio products. In this sense, Gresart, 
S.A. intends to invest in a new porcelain stoneware production line. The main 
goal of the present analysis is to assess the economic and financial viability of 
the "Porcelain Stoneware" investment project, in other words, to determine if 
the company will be able to increase its market and its sales value. In a first 
part of the work we present the ceramic sector in the world and in Portugal and 
explain the main characteristics to be taken into account in an investment 
project. Subsequently, we carried out a viability study on the investment project 
"Porcelain Stoneware" to see if its implementation would be effectively 
advantageous for Gresart, S.A. 
We conclude that the company should accept this investment project since the 
indicators net sales, net income and net assets show a gradual growth 
accompanied by a reduction of liabilities. This shows that the investment allows 
the company to grow. However, the results will only be visible in the long term. 
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1. Introdução 

Atualmente estamos perante uma economia globalizada e, como tal, onde existe elevada 

concorrência. De facto, nenhum setor de atividade pode afirmar que a competitividade 

não seja relevante. Estes dois fenómenos obrigam as empresas a estarem em constante 

adaptação ao meio envolvente (preferências dos clientes, concorrência, novas 

tecnologias, etc.). Só assim a empresa se poderá diferenciar dos seus rivais e conquistar 

vantagem competitiva nos mercados nacional e internacional. 

O setor cerâmico é um dos mais competitivos em Portugal  e também aquele onde as 

entidades se encontram mais orientadas para o mercado externo. Daí ser de extrema 

importância a apresentação de produtos diferenciados, inovadores e com uma boa 

relação qualidade/preço, conseguindo, assim, dar resposta às necessidades dos seus 

clientes de uma forma mais eficaz do que as empresas desse mercado. 

Estando a Gresart, S.A. inserida no setor cerâmico e apresentando um valor 

considerável de vendas para mercados externos, a necessidade de inovação de processos 

e produtos é essencial. De modo que a entidade decidiu dar início a um novo projeto de 

investimento, designado “Porcelanato técnico” e cujo objetivo é a criação de uma nova 

linha de produção para, tal como o nome indica, porcelanato técnico. 

O objetivo principal da presente análise é aferir a viabilidade económica e financeira do 

projeto de investimento referido anteriormente e, desta forma, contribuir não só para o 

enriquecimento da literatura nesta área como também para o apoio à tomada de decisão 

da gestão. Face ao exposto, o problema em causa reside em averiguar se com a criação 

desta nova linha de produção e, consequentemente, de um novo produto, a Gresart, S.A. 

conseguirá aumentar o seu mercado e o seu valor de vendas.  

Por conseguinte definimos como objetivos específicos: Caraterizar o setor cerâmico 

mundial, Europeu e Português (particularmente na região de Aveiro); Apresentar a 

situação da Gresart, S.A. antes da implementação do projeto; Definir em que consiste 

um projeto de investimento; Apresentar detalhadamente o projeto a que a entidade se 

candidata; Analisar a situação da Gresart, S.A. após a implementação do projeto.  

Com este estudo pretendemos responder às seguintes questões: Quais são as principais 

caraterísticas do setor cerâmico Mundial e Europeu? Quais as particularidades do setor 

cerâmico português e de que forma se relaciona com o mercado externo? Qual a posição 

da Gresart, S.A. face às restantes empresas do setor, a nível nacional? Como deve ser 

elaborado e analisado um projeto de investimento? Quais os dados a ter em conta na 

elaboração e apresentação do projeto “Porcelanato técnico”? Qual o contributo do 

projeto para o desenvolvimento da Gresart, S.A.? 

Há várias razões que fundamentam a escolha deste tema. Em primeiro lugar, a 

motivação para estudar esta temática resulta do nosso interesse pela área financeira, 

nomeadamente, o impacto que um investimento pode ter não só para a empresa como 

também na sociedade. Além disso, a cerâmica foi durante vários anos uma das áreas de 

maior relevância na Universidade de Aveiro em resultado de a zona de Aveiro possuir 

um forte peso deste tipo de indústria. Em segundo, o facto de exercer funções numa 
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empresa deste ramo de atividade permitiu perceber que a mesma, para fazer face à 

concorrência das outras empresas teria que inovar e isso passaria pela instalação do seu 

próprio processo produtivo de porcelanato técnico. 

Apresenta-se neste documento o estudo da viabilidade económico-financeira do projeto 

de investimento “Porcelanato técnico” promovido pela Gresart, S. A. A Gresart foi 

constituída em 1981, para fabricar e comercializar pavimentos e revestimentos 

cerâmicos em grés. Simultaneamente, o mesmo grupo de onze acionistas constituiu a 

Azugrés para fabricar e comercializar revestimentos cerâmicos. Em 1990 foi efetuada a 

fusão das duas sociedades mantendo-se a designação de Gresart. Na data da realização 

desta dissertação o capital social da sociedade correspondia a 7.750.000,00€. 

As instalações fabris, comerciais e administrativas situam-se na zona industrial de Vila 

Verde em Oliveira do Bairro e ocupam uma área total superior a 100.000 m2, 

correspondendo cerca de 50.000 m2 a área coberta, e têm sido sucessivamente 

ampliadas e melhoradas. A Gresart emprega atualmente 163 pessoas, opera no mercado 

nacional e nos mercados externos, e o volume de negócios anual ronda os 12 milhões de 

Euros. 

A gestão global da empresa é assegurada pelo conselho de administração, liderado pelo 

Dr. Diamantino Lopes, detentor de uma longa experiência profissional em gestão de 

empresas e no sector da cerâmica. A empresa dispõe também de uma equipa de gestores 

de topo com muita experiência em gestão e no sector da cerâmica, a maioria dos quais 

com formação ao nível do ensino superior. As contas da empresa são certificadas pela 

sociedade de revisores oficiais de contas P. Matos Silva, Garcia Jr, P. Caiado & 

Associados, SROC e a sociedade encontra-se certificada pela APCER (Associação 

Portuguesa de Certificação) de acordo com a norma ISO (International Organization 

for Standardization, ou Organização Internacional para Padronização) 9001:2000. 

Desde a sua criação que a Gresart, S.A. tem realizado diversos projetos de investimento. 

No início da década de noventa, o diagnóstico e análise estratégica da empresa conduziu 

a um plano de investimento a médio prazo que previa a modernização tecnológica, a 

conversão para gás natural, a redefinição da imagem, a implementação do sistema de 

garantia da qualidade e certificação, o desenvolvimento de novos produtos, a 

informatização, o reforço da capacidade de gestão e a formação dos recursos humanos. 

Em 1994, a empresa começou a executar o referido plano com um projeto de 

investimento que rondou os oito milhões de Euros, abrangeu todas as áreas funcionais, e 

foi contemplado com incentivos financeiros no âmbito do PEDIP II (Programa 

Específico de Desenvolvimento da Indústria Portuguesa) e Programa RETEX (Regiões 

Dependentes das Indústrias Têxteis e do Vestuário). 

Em 1998, a adesão ao contrato de adaptação à legislação ambiental obrigou a realizar 

investimentos não produtivos de proteção do meio ambiente interno e externo da 

empresa. Aqueles investimentos, bem como os previstos no plano a médio prazo, não 

incluídos no projeto anterior, e outros entretanto diagnosticados para aumentar a 

produtividade, internacionalização, qualidade, eficiência energética e qualificação dos 

recursos humanos, foram integrados num novo plano. Este projeto foi iniciado em 1999, 

o montante global de investimento rondou os 4 milhões de Euros, e foi contemplado 
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com os incentivos financeiros do SIME (Sistema de Incentivos à Modernização 

Empresarial) no âmbito do POE (Programa Operacional da Economia). 

Para responder ao forte ambiente concorrencial do subsector de pavimentos e 

revestimentos cerâmicos, a administração da Gresart tem procurado constantemente 

melhorar a competitividade e consolidar a posição da empresa no mercado, de forma a 

assegurar um desenvolvimento rentável e sustentado. O novo projeto de investimento 

visa implantar uma linha de produção de pavimento em porcelanato técnico e libertar 

capacidade produtiva instalada para produzir revestimento cerâmico em monoporosa
1
, 

de modo a defender a posição já conquistada pela Gresart no mercado interno e 

aumentar a penetração nos mercados externos. 

O investimento total previsto ascende a 12.880.510 Euros, dos quais 10.000.000 Euros 

respeitam a capital fixo. Prevê-se financiar o projeto com prestações acessórias, com 

autofinanciamento da empresa, com empréstimos bancários de médio e longo prazo no 

montante de 5.000.000€ e com crédito de fornecedores de médio e longo prazo. O início 

do projeto de investimento deu-se em janeiro de 2017 e a sua conclusão está 

programada para dezembro de 2018.  

Quanto à metodologia a aplicar, Gil (2002) classifica a pesquisa em três grandes grupos: 

 Pesquisa exploratória – visa definir e proporcionar auto-observação sobre o 

problema, descrever comportamentos ou definir e classificar factos e variáveis; 

 Pesquisa aplicada ou descritiva - tem como objetivo aplicar leis, teorias e 

modelos na descoberta de soluções ou no diagnóstico de realidades estabelecendo as 

relações entre as variáveis; 

 Pesquisa explicativa ou teórica – identificar os fatores que determinam ou 

contribuem para a ocorrência de fenómenos, aprofundando o conhecimento da realidade 

e explicando a razão e o porquê dos acontecimentos. 

Uma vez que este trabalho se baseia na análise de um estudo de caso, os seus 

fundamentos foram obtidos através de uma pesquisa exploratória. O presente estudo 

encontra-se distribuído, para além da introdução e da conclusão, em cinco capítulos. No 

primeiro capítulo, fazemos a apresentação da empresa Gresart, nomeadamente 

localização, clientes, fornecedores, caraterização económica e financeira, entre outros. 

No capítulo seguinte, expomos sumariamente a caraterização do setor cerâmico no 

Mundo, na Europa e em Portugal (com particular destaque para a região de Aveiro). No 

terceiro capítulo, e de informações obtidas sobre a empresa, procedemos a uma 

exposição mais detalhada da mesma, nomeadamente, ao nível das áreas comercial, 

produtiva e económico-financeira. 

De seguida, no quarto capítulo, focamo-nos no tema principal deste estudo. Assim 

sendo, iniciamos este ponto com uma breve explicação sobre projetos de investimento 

(definição, classificação, ciclo de vida, gestão e seleção) passado depois à apresentação 

                                                 
1 “A monoporosa pode ser definida como o procedimento de fabricação de revestimento cerâmicos porosos através de 

prensagem a seco e ciclo de monoqueima rápida” . Por outras palavras, a monoporosa consiste num azulejo cerâmico 

para revestimento interno, especialmente nas paredes, e cujas principais caraterísticas são a sua leveza, 

permeabilidade à água e variada gama de cores. 
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do projeto de investimento “Porcelanato técnico”, com base em dados fornecidos pela 

própria empresa. No seguimento destes dados e informações fazemos uma análise da 

viabilidade da empresa pós-projeto. Finalizando, retiramos as principais conclusões 

deste estudo, expomos as limitações do mesmo e propomos ideias para estudos futuros. 
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2. A empresa Gresart 

Neste capítulo serão dadas a conhecer algumas informações relevantes por forma a 

mostrar a realidade da empresa em estudo. Assim sendo, destacam-se a apresentação e 

caraterização da Gresart (localização, órgãos sociais, dados históricos mais marcantes, 

etc.), principais etapas do processo produtivo. Estatísticamente, verificar-se-á a 

evolução da mesma no mercado nacional e externo através da apresentação do volume 

de negócios. 

 

 

2.1. Descrição da empresa 

A empresa promotora do presente projeto de investimento denomina-se Gresart – 

Cerâmica Industrial, S. A. e pertence ao sector cerâmico, mais propriamente, ao 

subsector de pavimentos e revestimentos cerâmicos. Por outras palavras, a entidade 

pertence ao Grupo 23312 – Fabricação de ladrilhos, mosaicos e placas de cerâmica da 

CAE Rev. 3 (aprovada pelo Decreto-Lei n.º 381/2007 e em vigor desde 1 de janeiro de 

2008). 

A Gresart foi constituída em 1981, como Sociedade Anónima, para se dedicar ao 

fabrico e comercialização de pavimentos e revestimentos cerâmicos. A empresa está 

registada na Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro sob o n.º 36. 

Possui o NIPC 501 197 630 e a CAE 26302 – Fabricação de ladrilhos, mosaicos e 

placas de cerâmica. 

A Gresart está localizada numa região de forte tradição cerâmica, próxima dos 

principais fornecedores de matérias e das principais vias de comunicação, servida pela 

rede de gás natural. As suas instalações fabris, comerciais e administrativas situam-se na 

zona industrial de Vila Verde em Oliveira do Bairro (ver Figura 1), ocupam uma área 

total superior a 100.000 m
2
, com cerca de 50.000 m

2
 de área coberta, têm sido 

sucessivamente ampliadas e melhoradas, e atualmente são modernas e adequadas ao 

desenvolvimento e prossecução da atividade da empresa. No Quadro 1 constam os 

principais contactos da empresa. 
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Quadro 1 - Contactos da Gresart, S.A. 

Contactos 

Instalações Fabris: Zona Industrial de Vila Verde, Apartado 39 

Código Postal: 3770-954 Oliveira do Bairro 

Telefone: 234 740 200 

Fax: 234 747 462 

Pessoas a contactar: Dr. Diamantino Lopes / Sr. Orlando Abrantes 

E-mail: gresart@gresart.pt 

Home page: www.gresart.pt 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 1 – Localização espacial da Gresart, S.A. 

 

 

O capital social da Gresart, no montante de 7.750.000,00 Euros, reparte-se pela 

estrutura acionista conforme se apresenta na tabela 2. 

 

Tabela 1 - Estrutura acionista da Gresart, S.A. 

Acionistas % 

Diamantino Neves Lopes 34 

Orlando Gaudêncio Abrantes 32 

Mário Oliveira Dias 26 

António Joaquim Ferreira 8 

Total 100% 

Fonte: Elaboração própria 

 



7 

A estrutura orgânica da Gresart é composta pelo Conselho de Administração, Fiscal 

Único e Assembleia Geral. A composição atual dos órgãos sociais apresenta-se de 

seguida no quadro 2. 

 

Quadro 2 - Órgãos sociais da Gresart, S.A. 

Órgãos Sociais 

Conselho de Administração 

Dr. Diamantino Neves Lopes – Presidente 

Sr. Orlando Gaudêncio Abrantes 

Sr. Mário Oliveira Dias 

Conselho Fiscal P. Matos Silva, Garcia Jr, P. Caiado & Associados, SROC 

Mesa da Assembleia Geral 
Dr. José Alberto Mamede de Almeida Cruz 

Sr. Manuel Marques Oliveira 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

2.2. Evolução histórica 

Em 1981, foi dado o primeiro passo para a criação de uma das empresas nacionais com 

maior afirmação no mercado português e de elevado reconhecimento nacional e 

internacional nos dias de hoje. Neste ano, a Gresart foi constituída como sociedade 

anónima para fabricar e comercializar pavimentos e revestimentos cerâmicos em grés. 

Simultaneamente, o mesmo grupo de onze acionistas constituiu também a Azugrés, S.A. 

para fabricar e comercializar revestimentos cerâmicos. 

Devido a problemas técnicos só foi possível iniciar a laboração em 1983, ano de entrada 

em recessão dos mercados da cerâmica, o que afetou negativamente a exploração das 

duas empresas. Estas ocorrências aliadas ao facto de o investimento real ter sido muito 

superior ao previsto, provocaram sérias dificuldades ao nível económico e financeiro 

que acabaram por motivar alterações na estrutura acionista das duas empresas. Deste 

modo, em 1986, a estrutura acionista da empresa ficou reduzida a cinco elementos, 

tendo-se procedido à renovação da equipa de gestão que passou a ser liderada pelo Dr. 

Diamantino Lopes. 

Em 1990 foi efetuada a fusão das duas sociedades mantendo-se a designação de Gresart 

e fixando-se o capital social em 170.000 contos. O capital social da Gresart foi 

aumentado por diversas vezes ao longo dos últimos anos, tal como se pode constatar na 

Figura 2 que se apresenta de seguida. 
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Figura 2 - Cronologia dos aumentos de capital da Gresart  

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O volume de negócio anual da Gresart ronda os 14 milhões de euros. Sendo de referir 

que a sociedade opera não só no mercado nacional como também no mercado externo, 

tal como será explicado mais à frente neste trabalho. 

Ao nível dos recursos humanos, a empresa é composta por 163 colaboradores. A gestão 

global da empresa é assegurada pelo conselho de administração, liderado pelo Dr. 

Diamantino Lopes, detentor de uma longa experiência profissional em gestão de 

empresas e no sector da cerâmica. A empresa dispõe também de uma equipa de gestores 

de topo com muita experiência em gestão e no sector da cerâmica, a maioria dos quais 

com formação ao nível do ensino superior. As contas da empresa são certificadas pela 

sociedade de revisores oficiais de contas P. Matos Silva, Garcia Jr, P. Caiado & 

Associados, SROC. 

No início da década de noventa, a administração da Gresart providenciou a elaboração 

de um diagnóstico e análise estratégica da empresa, donde resultou um plano a médio 

prazo que previa os seguintes investimentos:  

 Reestruturação total do layout fabril; 

 Modernização tecnológica dos equipamentos produtivos; 

 Conversão para gás natural; 

 Modernização do laboratório de controlo de qualidade; 

 Reformulação da estratégia de marketing; 

 Redefinição da imagem da empresa com criação de novo logotipo; 

 Implementação de um sistema de garantia da qualidade; 

 Certificação da empresa; 

 Desenvolvimento de novos produtos; 

 Informatização de todas as áreas funcionais; 

 Reforço da capacidade de gestão; 

 Formação dos recursos humanos.  
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Este plano visava transformar a empresa num dos mais modernos produtores de 

pavimentos e revestimentos cerâmicos a nível nacional e até internacional. Em 1994, a 

empresa começou a executar o referido plano com um projeto de investimento que 

rondou os oito milhões de euros, abrangeu todas as áreas funcionais, e foi contemplado 

com incentivos financeiros no âmbito do PEDIP II e RETEX. 

A referida aplicação de capitais projetou a Gresart para níveis de competitividade 

superior, através da incorporação de tecnologias avançadas de produção com recurso 

intensivo à automação e à informática, para além da promoção da produtividade e da 

eficiência industrial, e ainda da redução do conteúdo energético dos produtos através da 

incorporação de equipamentos de elevado conteúdo tecnológico. 

Em 1998, a Gresart aderiu ao contrato de adaptação à legislação ambiental celebrado 

entre a Direção Geral do Ambiente e a APICER (Associação Portuguesa da Indústria 

Cerâmica). Esta adesão obrigou à realização de investimentos não produtivos visando a 

proteção do meio ambiente interno e externo da empresa. Aqueles investimentos de 

proteção do meio ambiente, bem como os previstos no plano a médio prazo, mas não 

incluídos no projeto iniciado em 1994, e ainda outros investimentos entretanto 

diagnosticados para aumentar a produtividade e a competitividade da empresa, 

mormente para incremento do potencial tecnológico, reforço da internacionalização, 

melhoria da qualidade, eficiência energética e qualificação dos recursos humanos, foram 

integrados num novo projeto. De referir que este segundo projeto foi iniciado em 1999, 

cujo montante global de investimento rondou os 4 milhões de euros, e foi contemplado 

com os incentivos financeiros do SIME (Sistema de Incentivos à Modernização 

Empresarial) no âmbito do POE Programa Operacional da Economia). 

Para responder ao forte ambiente concorrencial do subsector de pavimentos e 

revestimentos, a administração da Gresart tem procurado constantemente melhorar a 

competitividade e consolidar a posição da empresa no mercado, por forma a assegurar 

um desenvolvimento rentável e sustentado. A Gresart já possui a certificação do seu 

sistema de garantia qualidade segundo a norma NP EN ISO 9001:2000. 

A boa relação qualidade/preço dos produtos fabricados pela Gresart têm gerado uma 

boa aceitação nos mercados, interno e externos. Apesar da conjuntura desfavorável e da 

forte competitividade do sector em que se insere, a atividade da empresa tem-se mantido 

estável nos últimos anos. De referir o grande esforço ao nível da internacionalização da 

empresa, quer para países da União Europeia quer para países fora da União Europeia, 

quer ainda para países da América do Norte e de África. De realçar também que a 

situação económica e financeira da empresa melhorou substancialmente a partir do 

momento em que se começaram a fazer sentir os efeitos do projeto de investimento 

iniciado em 1994. 

Finalmente, no que concerne às suas perspetivas de evolução, para consolidar o negócio 

e defender a sua posição nos mercados onde opera, a Gresart necessita de complementar 

as suas linhas de pavimentos cerâmicos, pavimentos em grés porcelânico vidrado e 

revestimentos cerâmicos com porcelanato técnico. Deste modo, deve prosseguir a sua 

política de utilização de tecnologias de elevado conteúdo tecnológico para produção de 

pavimentos e revestimentos cerâmicos. 
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A empresa é ainda hoje uma referência no setor dos revestimentos e pavimentos 

cerâmicos tanto no mercado nacional como no mercado internacional. Esta posição de 

destaque só é possível devido ao investimento contínuo na internacionalização, 

formação profissional, melhoria das relações com clientes e fornecedores, na 

preocupação com o meio ambiente e na diferenciação dos seus produtos. 

 

2.3. Referências externas 

Para que a Gresart prossiga com o seu bom funcionamento, esta necessita da 

participação de outras entidades externas, nomeadamente, instituições bancárias, 

sociedades de contabilidade e auditoria e, obviamente, clientes e fornecedores. No que 

diz respeito às instituições bancárias, a sociedade trabalha com a Caixa Geral de 

Depósitos, Banco Comercial Português, Banco Espírito Santo (atual Novo Banco), 

Banco Português de Investimento, e Banco Totta. É através destas instituições que a 

empresa consegue obter os meios financeiros necessários ao desenvolvimento das suas 

atividades. As contas da empresa são certificadas pela sociedade de Revisores Oficiais 

de Contas P. Matos Silva, Garcia Jr, P. Caiado & Associados, SROC. 

Quanto aos principais colaboradores (clientes e fornecedores), apresentam-se nas 

tabelas seguintes alguns dos principais clientes, dos mercados interno e externo, bem 

como os principais fornecedores de bens e serviços. 

No que diz respeito aos clientes da Gresart, temos empresas consumidoras finais, tais 

como empresas de construção civil, e também empresas de consumo 

intermédio/revenda. Na Figura 3 são apresentados os principais clientes, tanto no 

mercado nacional como no mercado estrangeiro. 

 

Figura 3 - Principais clientes da Gresart, S.A. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Sendo a Gresart uma empresa produtora de pavimentos e revestimentos cerâmicos, isso 

significa que depende de outras entidades para obter as matérias-primas de que precisa 

Portugal 

•BCM - Bricolage, S.A. 

•Ferreira, Lda. 

•Afonso de Oliveira, Lda. 

•Abílio Rodrigues Peixoto 
& Filhos, S.A. 

•Seguraja - Comércio de 
Equipamentos, Seg. e Mat. 
de Construção, Lda. 

Europa 

•Alemanha - Vabene 
Keramik 

•Espanha - Juventino 
Alvarez 

Países terceiros 

•Angola - Trading Contrói; 
Manuel Pedro & Irmão 

•Cabo Verde - Sicor 

•Canadá - Ciot; Holten 
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para garantir a continuidade do seu processo produtivo. Quando obtém o produto 

acabado procede ao seu embalamento o que, por sua vez, requer a aquisição de caixas 

de cartão, material plástico, etc. Tendo em conta o tipo de indústria e a dimensão das 

suas instalações, a Gresart tem um elevado consumo tanto em energia elétrica como em 

gás natural. Na Figura 4 estão ordenadas as principais empresas fornecedoras da Gresart. 

 

Figura 4 - Principais fornecedores da Gresart, S.A. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Relativamente a empresas pertencentes ao mesmo subsetor da Gresart, isto é, ao 

subsetor de pavimentos e revestimentos cerâmicos, as principais concorrentes constam 

listadas na Figura 5. Pela análise dessa figura podemos constatar que a sua maioria se 

localiza no distrito de Aveiro, tal como a Gresart, pelo facto de uma das principais 

caraterísticas do distrito ser a da elevada concentração de empresas do setor cerâmico. 

 
Figura 5 - Principais concorrentes da Gresart, S.A. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Portugal 

•Avance Cartão Canelado, L.da  

•Canel - Fábrica de Cartão Canelado, Lda  

•Esmalglass Portugal, S.A.  

•Esmalticer - Esmaltes Cerâmicos, Lda  

•Empresa Madeiras Bairradense, Lda  

•Felmica – Minerais Industriais, S.A.  

•José Aldeia Lagoa & Filhos, Lda   

•Quimicer Portugal, S. A.  

•Torrecid Portugal, Lda Torrecid Portugal, Lda  

•Transgás – Soc. Portuguesa Gás Natural, S.A.  

•Transportes Silva Neves, L.da  

•Unipasta – Pastas Cerâmicas, S. A.  

Espanha 

•Endesa Energia, S.A. 
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3. Análise do meio envolvente 

Apresenta-se a seguir a análise da envolvente externa da Gresart, nomeadamente a 

evolução da indústria cerâmica, em particular, de pavimentos e revestimentos, a nível 

internacional e a nível nacional (CAE 26301 - Fabricação de azulejos e CAE 26302 - 

Fabricação de ladrilhos, mosaicos e placas de cerâmica). 

 

 

3.1. Indústria cerâmica Mundial e Europeia 

A indústria cerâmica carateriza-se pela sua grande dinâmica ao nível das inovações 

tecnológicas e do design (Meyer-Stamer, Maggi & Seibel, 2001), dando origem ao 

aumento da competitividade entre empresas. Esta competição é ainda sustentada pelo 

crescimento da produção e das exportações. 

O setor cerâmico é predominantemente composto por PMEs (Coelho, 2009). Porém, 

quando analisamos o subsetor dos pavimentos e revestimentos cerâmicos, concluímos 

que a tendência recente é para a fusão entre PMEs. Logo, os grandes grupos 

empresariais existentes são na verdade um conjunto de PMEs. 

Relativamente à produção cerâmica na UE, tal como demonstra o Gráfico 1, a maioria 

centra-se precisamente no subsetor de pavimentos e revestimentos cerâmicos 

(aproximadamente 10 biliões de euros, em 2015). Sendo que no total, o setor cerâmico 

contribuiu com 27,8 biliões de euros para a economia europeia. 

 

Gráfico 1 - Produção cerâmica, por subsector, na UE (2016) 

 

Fonte: Cerame-Unie (2016) 

 

De acordo com Coelho (2009), ao nível do emprego na indústria cerâmica na UE, na 

última década, tem-se verificado um decréscimo devido, principalmente, à existência de 
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países concorrentes com custos mais baixos, à redução da procura e à automatização dos 

processos. Ainda assim, é no subsetor dos pavimentos e revestimentos cerâmicos que se 

regista o maior número de trabalhadores (ver Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Emprego na Cerâmica na UE, por subsetor 

 

Fonte: Coelho (2009, p.21) 

 

Ainda de acordo com a mesma autora, relativamente ao comércio internacional a UE 

destaca-se como a maior exportadora de produtos cerâmicos (1/4 da produção é 

destinada à exportação), comprovando a elevada competitividade e qualidade destes 

produtos noutros mercados, nomeadamente nos EUA (Estados Unidos da América) que 

são o principal destino das exportações, representando ¼ das mesmas e sendo na sua 

maioria de pavimento e revestimento, mas também louças (ver Gráfico 3).  

As exportações da UE são predominantemente de cerâmicas finas devido à sua elevada 

qualidade e valor acrescentado. De facto, metade das exportações são de pavimentos e 

revestimentos cerâmicos, com destino a diferentes países, demonstrando o bom 

desempenho deste subsetor nos mercados mundiais. Contrariamente, a cerâmica de 

menor valor acrescentado (tal como tijolos e telhas) não é tão exportada para grandes 

distâncias fundamentalmente por causa dos elevados custos unitários de transporte. 

 

Gráfico 3 - Exportações de pavimentos e revestimentos cerâmicos da UE 

 

Fonte: Coelho (2009, p. 22) 

 

30% 

26% 
17% 

13% 
14% 

Pavimentos e Revestimentos

Cerâmica Estrutural

Cerâmicas Especiais

Louça Sanitária

Cerâmica Utilitária e Decorativa
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Nos últimos anos, no que diz respeito às importações na UE, tem-se assistido a um 

crescimento das mesmas. O país com maior quota nas importações europeias é a China 

cujos valores passaram de 1,5 milhões de euros para 316 milhões de euros (600 mil 

toneladas), em 2000 e 2007, respetivamente (Coelho, 2009). Dentro destes valores, 

temos os pavimentos e revestimentos a representarem 45% do valor total (126,4 milhões 

de euros) e 40% do volume (240 mil toneladas). 

A perda de competitividade da UE face a outros mercados fica a dever-se a três fatores 

principais: aumento do volume de importações de economias emergentes, níveis 

relativamente elevados de regulamentação da UE e grande dependência da energia 

(Coelho, 2009). O aumento do volume de importações de cerâmica de baixo custo 

proveniente de economias emergentes conduz, por um lado, à perda de vantagem 

competitiva com base no custo e, por outro, afeta os canais de distribuição e a 

competitividade das indústrias cerâmicas europeias. 

Um outro obstáculo que a UE tem de enfrentar relaciona-se com o seu principal 

“comprador”, os EUA. Isto porque, na última década, a UE tem vindo a perder terreno 

nas exportações para este destino muito devido à entrada da China que consegue 

exportar uma maior quantidade de produtos cerâmicos comparativamente à UE, porém 

com um valor mais baixo do que esta. Isto permite-nos concluir que apesar de a China 

ser mais competitiva na produção, uma vez que possui valores monetários mais baixos, 

a UE consegue ser superior quanto ao valor da produção cerâmica pois os seus produtos 

são de elevada qualidade . Esta “luta” pela conquista do mercado americano não se 

restringe apenas à China. O México também tem vindo a conquistar quota de mercado 

nos EUA quanto aos produtos cerâmicos . 

O segundo fator da perda de competitividade das indústrias cerâmicas europeias 

relaciona-se com a elevada regulamentação da UE quanto a questões ambientais (por 

exemplo, o regime de efeitos de estufa, prevenção e controlo da poluição) e de higiene e 

segurança. No que diz respeito ao primeiro, existem normas sobre, por exemplo, o 

regime de efeitos de estufa ou a prevenção e controlo da poluição que obrigam as 

empresas a realizar investimentos, o que, por sua vez, faz aumentar os custos de 

produção. Com as alterações climáticas a tendência é para este cenário se agravar. Por 

outras palavras será criada mais regulamentação ambiental e o setor não tem capacidade 

para melhorar a eficiência energética no curto prazo. 

Outro obstáculo que a indústria cerâmica enfrenta relaciona-se com o aumento do custo 

da energia nos últimos anos. Este setor é um dos maiores consumidores de energia uma 

vez que o funcionamento do seu processo produtivo a isso obriga. A agravar esta 

situação existe o facto de os preços variarem entre os Estados-Membros e também a 

instabilidade nos países de origem da mesma. Segundo a EuroCERAM , “no curto 

prazo, se a subida dos preços do gás se mantiver, o sector cerâmico não terá escolha a 

não ser elevar os preços do produto final, com a consequente perda de competitividade”. 

Existem outros entraves à competitividade tais como a concorrência por materiais 

substitutos e a elevada dependência do setor da construção. Quanto ao último, após 

alguns anos de recessão como resultado da crise económica e financeira mundial, as 

previsões apontam para um crescimento do mesmo. Logo, conduzirá a uma redução da 



16 

procura pelos produtos de cerâmica o que, por outras palavras quer dizer uma redução 

na produção cerâmica. 

No entanto, a globalização também cria vantagens para o sector cerâmico, 

nomeadamente no que diz respeito à criação de um leque de oportunidades de 

exportação . Também a existência de uma maior concorrência (especialmente com base 

no preço), obrigou todos os países da UE produtores de cerâmica a repensar as suas 

estratégias, como forma de sobreviver e prosperar. Muitas empresas tornaram-se mais 

produtivas e eficientes para competirem com a nova concorrência. A globalização 

incentiva a especialização do produto e do processo produtivo, criando novas 

oportunidades para os produtores de cerâmica (ECORYS, 2008).  

Com isto, a inovação mostra-se, então, como um elemento diferenciador entre as 

empresas, que se torna muito importante quando queremos ter em conta o nível de 

competitividade das empresas. Altos níveis de inovação por parte dos produtores de 

cerâmica fizeram com que a UE seja cada vez mais um grande jogador mundial na 

produção de cerâmica de alta qualidade (ECORYS, 2008). Empresas assim são capazes 

de atender nichos de mercado altamente diferenciados e proporcionam os níveis 

desejados de qualidade, originalidade e criatividade. A sua flexibilidade permite 

também adequar os seus produtos para atender à procura nos mercados e responder 

rapidamente às mudanças nas necessidades dos clientes. 

 

 

3.2. Subsetor de pavimentos e revestimentos cerâmicos 

A indústria mundial de pavimentos e revestimentos cerâmicos registou um crescimento 

significativo nos últimos anos e o aumento da produção foi acompanhado por uma 

grande reestruturação dos processos produtivos e dos sistemas de controlo. O 

desenvolvimento tecnológico gerou profundas modificações nos referidos processos, 

tornando-os mais eficientes, com melhorias evidentes na qualidade dos produtos e no 

meio ambiente. As tendências em termos de estilos, cores, formatos e tamanhos dos 

produtos da indústria de pavimentos e revestimentos cerâmicos variam de país para 

país, de ano para ano, mas a utilização destes materiais tende a aumentar .  

No mercado americano, a moda de projetar casas com espaços abertos tem beneficiado 

a utilização dos produtos cerâmicos específicos para áreas de muito tráfego, como 

cozinhas e entradas. O aumento da área residencial levou os consumidores americanos a 

aceitarem melhor os formatos maiores como 45x45, 60x60, 75x75 e 80x80 cm. Em 

termos de decoração, os produtos do tipo ‘rústicos’, ‘pedras envelhecidas’ e ‘mármores’ 

são os mais vendidos. Para vender os revestimentos é necessário fornecer também peças 

de remate final, como os cantos e as faixas. Quanto às tendências de cor, predominam 

os tons claros, e os neutros como o creme, bege e areia. Outras cores populares são o 

cinza, rosa e verde-claro. A gama de terracota e ocre é mais popular em pavimentos.  

No mercado Europeu, a moda tende para desenhos, tons e texturas naturais. Os produtos 

com mais êxito são os que imitam as pedras naturais, como os granitos e os mármores, 
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tanto para pavimentos como para revestimentos. Em termos de cor, as tendências dos 

pavimentos inclinam-se para os tons bege, castanho, preto e terracota. Para os 

revestimentos existe uma certa preferência pela cor branca combinada com o azul, bem 

como com o amarelo e o verde. Os formatos preferidos são o 25x36cm e o 30x60cm 

para revestimento e formatos grandes para pavimento. A preferência pelos formatos 

grandes é maior no sul da Europa. No Norte preferem os formatos tradicionais, 

30x60cm para revestimentos e 60x60cm para pavimentos
2
.  

Nos últimos anos, destaca-se o grande desenvolvimento do porcelanato técnico, um 

produto de elevadas prestações técnicas que se caracteriza por reproduzir a natureza e se 

aproximar do conceito de pedra natural. 

Segundo a Associação Espanhola de Fabricantes de Azulejos e Pavimentos Cerâmicos 

(ASCER)
3
 o porcelanato técnico é um produto vitrificado, muito compacto que 

apresenta como característica essencial uma porosidade extremamente baixa que lhe 

confere excelentes propriedades mecânicas e químicas, resistentes ao gelo, que 

permitem usá-lo como pavimento ou revestimento exterior em climas frios. Também 

apresenta uma grande resistência aos agentes químicos, aos produtos de limpeza e à 

abrasão, o que facilita o seu uso em zonas de intenso tráfego de pessoas. 

Dadas as suas características de resistência à abrasão e ao gelo, baixa absorção de água 

e maior qualidade estética, o porcelanato técnico vidrado tem-se vindo a afirmar cada 

vez mais nos mercados como uma excelente alternativa aos produtos cerâmicos 

vidrados tradicionais. De acordo com dados da , a produção mundial de pavimentos e 

revestimentos cerâmicos tem crescido desde 1990 e em 2002 cresceu cerca de 7,1%, 

atingindo os 6.171 milhões de metros quadrados (m
2
). 

Tal como foi referido anteriormente, a Europa é considerada líder global na produção de 

pavimentos e revestimentos cerâmicos. Porém, a partir da década 90, a China surgiu 

como novo maior produtor deste subsetor (Coelho, 2009) com uma produção de 3 

biliões de m
2
 em 2006 (ECORYS, 2008), como ilustra o Gráfico 4. Ao observarmos o 

Gráfico 4 também concluímos que, a seguir à China, aparecem a Espanha, o Brasil e 

Itália como maiores produtores mundiais neste subsetor (cerca de 500 milhões de m
2
). 

O Brasil é o segundo maior mercado de pavimentos e revestimentos cerâmicos 

apresentando importações quase nulas e, ao nível das exportações mundiais, encontra-se 

no terceiro lugar. 

Segundo dados da , a China continuou a ser o maior produtor mundial (36,3%), à frente 

da Espanha (10,5%), Itália (9,8%), Brasil (7,9%), Turquia (2,7%), Indonésia (2,7%), 

México (2,4%), Índia (2,2%), Irão (1,7%) e Vietname (1,6%). Portugal ocupou a 13.ª 

posição com 1,2% da quota mundial. A União Europeia (UE) assegurou 23,4% da 

produção mundial, mas registou um decréscimo de 1,4%. O gráfico 4 permite visualizar 

melhor a posição dos principais produtores mundiais. 

 

                                                 
2
 Informação proveniente de estudos de mercado realizados pela Gresart, S.A. 

3
 Informação disponível na página da ASCER em outubro de 2004 (http://www.ascer.es). 
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Gráfico 4 - Produção mundial de pavimentos e revestimentos cerâmicos 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados por  

 

Em 2002 o comércio entre países ascendeu a 1.326 milhões de m
2
 e cresceu 10,2%. As 

exportações mundiais representaram cerca de 21,5% da produção mundial. Os maiores 

exportadores mundiais, conforme se visualiza no gráfico 5, foram Itália (33%), Espanha 

(26,9%), China (9,4%), Brasil (5,6%), Turquia (5,4%), México (2,1%), Portugal (1,7%), 

Alemanha (1,7%) e França (1,6%). A Itália e a Espanha, em conjunto, conseguiram 

59,9% das exportações mundiais e os países da União Europeia asseguraram 65,9%. Os 

maiores importadores mundiais foram EUA (14,9%), Alemanha (7,9%), França (7,8%), 

Arábia Saudita (5,9%), Hong Kong (4,2%), Reino Unido (3,6%), Grécia (2,8%), 

Canadá (2,3%), Austrália (2,1%) e Israel (2%) (Gráfico 5 e Gráfico 6) 

 

Gráfico 5 - Países exportadores de pavimentos e revestimentos cerâmicos em 2002 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados por Coelho (2009) 
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Gráfico 6 - Países importadores de pavimentos e revestimentos cerâmicos (2002) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados por Coelho (2009) 

 

É verdade que a UE possuí o título de líder mundial de pavimentos e revestimentos 

cerâmicos, porém, em 2005, verificou-se que 15% do total das importações de cerâmica 

eram relativas a estes produtos e tinham origem, predominantemente, a partir da China 

(Coelho, 2009; EC, 2007). Efetivamente, nos últimos anos o valor das importações da 

China passaram de 1,5 milhões de euros, em 2000, para 316 milhões de euros, em 2007, 

correspondendo em volume, a um aumento de 0 para 600 mil toneladas, em 2000 e 

2006, respetivamente. Quanto ao subsetor em estudo, os valores das importações 

chinesas representam 45% do valor total e 40% do volume, em 2006 (ver Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 - Importações de Pavimentos e Revestimento Cerâmico da UE (em valor e em volume) 

 

Fonte: Coelho (2009, pp 24-25) 
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ampla gama de peças únicas de alta qualidade, resultado do uso de métodos, técnicas e 

tecnologias inovadoras. 

Ainda segundo a , o consumo mundial de pavimentos e revestimentos cerâmicos 

cresceu 7,1% em 2002, mas decresceu 3% na União Europeia. Espanha continua a ser o 

país com maior consumo per capita (8,2 m
2
), seguido de Portugal (6,9 m

2
), e com 

valores muito inferiores temos a Arábia Saudita (3,6 m
2
) e Itália (3,2m

2
). 

 

 

3.3. Indústria Nacional 

“Portugal é desde há muito tempo uma terra de quem produz e usa cerâmica” (Correia, 

2000, p. 55). Daí este setor tradicional ser tão dinâmico, possuir uma grande taxa de 

empregabilidade em centenas de empresas e outras estruturas relacionadas (Neto, 

Correia & Silva, 2000). 

Relativamente à sua localização, as empresas de cerâmica encontram-se concentradas 

principalmente no Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo (Corvelo, Gaspar, Beleza & 

Valente, 2000). O resultado é que a concorrência no território nacional é elevada e 

empresas “rivais” localizam-se apenas a alguns quilómetros de distância umas das 

outras. Perante este cenário, os clientes aproveitam para tentar negociar os preços dos 

produtos no sentido que melhor lhes convier. 

Segundo dados do INE, em 2015, existiam em Portugal cerca de 1.157 indústrias 

cerâmicas que contavam com aproximadamente 16.704 trabalhadores e localizadas 

principalmente em Aveiro, Coimbra e Leiria (ver Tabela 2). No que respeita ao subsetor 

de pavimento e revestimento cerâmicos, este representa 9% do emprego e 2% das 

empresas do setor de fabricação de outros produtos minerais não metálicos, em 

Portugal. 

O setor cerâmico, em 2015, apresentava um volume de negócios próximo de 1.013 

milhões de euros (ver Tabela 2), sendo uma parte deste valor relativo a vendas para 

mercados internacionais, nomeadamente, e de acordo com dados do INE, para Espanha, 

França, Alemanha, Reino Unido, EUA e Angola. Em conjunto estes países representam 

64% do valor das exportações. 

Ribeiro (1996) concluiu que a internacionalização do setor cerâmico português foi 

substancialmente impulsionada pela integração de Portugal na UE uma vez que face a 

uma concorrência mais alargada torna-se fundamental encontrar novos fatores de 

competitividade, designadamente o reforço do seu posicionamento nos mercados 

internacionais. A comprovar este facto temos os dados do INE que demonstram que a 

indústria cerâmica representa 1% do total de exportações nacionais, 1% do volume de 

negócios da indústria transformadora e 2% do respetivo VAB (ver Tabela 2). 

No que diz respeito ao subsetor de pavimento e revestimento cerâmico, este representa 

34% do volume de negócios do setor cerâmico e 36,24% das exportações do mesmo, 

constituindo, assim, o subsetor com maior peso nas exportações. 
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Tabela 2 - Principais indicadores do setor cerâmico em Portugal (2015) 

CAE-Rev. 3 
Empresas Produção Vendas 

Volume de 

negócios 
VABpm 

VABpm per 

capita 

Rendibilidade 

líquida das vendas 

Nº Euros Euros  Euros Euros Euros % 

Indústrias transformadoras 66.729 77.841.449.411,00 7.237.578.732,00 82.048.429.578,00 19.239.193.311,00 28.710,24 5,86% 

Fabricação de outros produtos minerais 

não metálicos 
3.918 3.572.856.116,00 484.004.682,00 3.828.560.484,00 1.181.575.811,00 30.040,32 4,63% 

Fabricação de produtos cerâmicos 

refractários 
20 14.615.999,00 3.483.715,00 15.772.986,00 5.660.977,00 26.957,03 4,50% 

Fabricação de produtos cerâmicos para 

a construção 
187 442.078.681,00 23.790.137,00 435.702.980,00 141.389.653,00 27.647,57 0,35% 

Fabricação de azulejos, ladrilhos, 

mosaicos e placas de cerâmica 
61 344.343.252,00 16.874.741,00 344.803.561,00 105.989.736,00 28.700,17 0,77% 

Fabricação de tijolos, telhas e de outros 

produtos cerâmicos para a construção 
126 97.735.429,00 6.915.396,00 90.899.419,00 35.399.917,00 24.911,98 -1,25% 

Fabricação de outros produtos de 

porcelana e cerâmicos não refratários 
950 505.874.582,00 106.535.774,00 562.004.592,00 225.949.215,00 19.854,94 4,88% 

Fabricação de artigos cerâmicos de uso 

doméstico e ornamental 
904 308.624.050,00 19.500.854,00 314.424.081,00 144.477.967,00 16.723,92 5,93% 

Fabricação de artigos cerâmicos para 

usos sanitários 
13 165.741.092,00 85.765.567,00 223.525.738,00 72.439.120,00 30.642,61 4,30% 

Fabricação de isoladores e peças 

isolantes em cerâmica 
2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Fabricação de outros produtos em 

cerâmica para usos técnicos 
8 7.767.161,00 349.764,00 7.805.941,00 3.628.679,00 27.912,92 2,34% 

Fabricação de outros produtos 

cerâmicos não refratários 
23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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CAE-Rev. 3 
CMVMC FSE 

Pessoal ao 

serviço 

Custos com o 

pessoal 

   Euros Euros Nº Euros 

   Indústrias transformadoras 48.510.200.364,00 14.815.408.358,00 670.116 11.155.559.523,00 

   Fabricação de outros produtos minerais 

não metálicos 
1.648.919.125,00 1.082.716.162,00 39.333 694.394.073,00 

   Fabricação de produtos cerâmicos 

refratários 
6.807.350,00 3.554.273,00 210 3.659.746,00 

   Fabricação de produtos cerâmicos para 

a construção 
164.362.738,00 149.065.458,00 5.114 99.073.968,00 

   Fabricação de azulejos, ladrilhos, 

mosaicos e placas de cerâmica 
129.382.270,00 117.609.207,00 3.693 73.692.249,00 

   Fabricação de tijolos, telhas e de outros 

produtos cerâmicos para a construção 
34.980.468,00 31.456.251,00 1.421 25.381.719,00 

   Fabricação de outros produtos de 

porcelana e cerâmicos não refratários 
230.104.876,00 123.988.735,00 11.380 160.997.853,00 

   Fabricação de artigos cerâmicos de uso 

doméstico e ornamental 
107.847.437,00 66.615.590,00 8.639 105.840.599,00 

   Fabricação de artigos cerâmicos para 

usos sanitários 
112.635.515,00 43.655.825,00 2.364 48.731.444,00 

   Fabricação de isoladores e peças 

isolantes em cerâmica 
N/A N/A N/A N/A 

   Fabricação de outros produtos em 

cerâmica para usos técnicos 
2.537.992,00 1.893.832,00 130 2.584.457,00 

   Fabricação de outros produtos 

cerâmicos não refratários 
N/A N/A N/A N/A 

   Fonte: Elaboração própria com base em dados do INE 
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Recentemente, a APICER (Associação Portuguesa das Indústrias de Cerâmica e de 

Cristalaria) e a INOFOR (Instituto para Inovação na Formação) promoveram estudos 

sobre a indústria de pavimentos e revestimentos cerâmicos que permitiram constatar 

que, após o grande desenvolvimento tecnológico desta indústria na última década, este 

possibilitou a sua atualização e modernização, o que, por sua vez, conduziu a aumentos 

da produção e da produtividade. Assim, as empresas passaram a investir na conceção, 

desenvolvimento e comercialização dos produtos.  

Conforme dados do INE, existiam em Portugal, em 2015, 61 empresas deste subsetor 

localizadas maioritariamente nos distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria e que 

empregavam cerca de 3.693 trabalhadores. Estas empresas são responsáveis por uma 

produção de cerca de 344.343.252 Euros, sendo que 35% dizem respeito às vendas para 

mercados externos, ou seja, o consumo interno ronda os 69 milhões de m
2
 (dados da 

CTCV e da ASCER, de 2002). Importa referir que 90% da produção de pavimentos e 

revestimentos está concentrada em apenas 16 empresas, que tem vindo a concentrar-se à 

volta de meia dúzia de grupos estratégicos, suscitando o interesse de grupos estrangeiros 

que têm vindo a adquirir posições significativas em algumas empresas. 

Ainda segundo informações da CTCV e das ASCER, as exportações deste subsetor 

eram de cerca de 22 milhões de m
2
 ou 110 milhões de euros e destinavam-se 

principalmente à Alemanha, França, Reino Unido, Holanda, Espanha e EUA. De 

destacar que Portugal domina as exportações comunitárias de pavimento e revestimento 

cerâmicos para os PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) com uma 

quota de mercado de cerca de 85%. 

Se por um lado Portugal é um dos maiores exportadores deste subsetor não é menos 

verdade que também possui valores elevados de importações. As importações de 

produtos cerâmicos de pavimento e revestimento ronda os 20 milhões de m
2
, 

correspondendo a 133 milhões de euros e são provenientes de Espanha e Itália. Conclui-

se, assim, que relativamente aos produtos referidos, Portugal exporta e importa em 

valores quase semelhantes, em resultado de exportar pavimento e revestimento 

cerâmicos de gama média/baixa e importa produtos de gama alta .  

 

Gráfico 8 - Comércio internacional português (subsetor de pavimentos e revestimentos cerâmicos) 

 

Fonte: Coelho (2009, p. 33) 
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Gráfico 9 - Mercados de destino das exportações portuguesas de pavimentos e revestimentos cerâmicos 

(2015) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados obtidos do INE 

 

A indústria nacional de pavimentos e revestimentos cerâmicos é relativamente 

homogénea, quer ao nível da cadeia de valor quer dos fatores críticos de sucesso. Esta 

encontra-se na fase de maturidade, sendo que os clientes conhecem bem as 

características dos produtos e procuram concessões de preço, fazendo crescer as 

pressões competitivas no mercado. Na tentativa de captar e manter clientes, algumas 

empresas procuram diferenciar os seus produtos, bem como componentes do serviço, 

proporcionando expedições rápidas, garantia e disponibilidade de produtos, entre outras. 

A concorrência baseia-se no binómio qualidade/preço, apesar das possibilidades de 

diferenciação do produto e do serviço. A diferenciação assenta sobretudo em três 

vetores: 1) a oferta de um ‘produto integrado’, composto por pavimento, revestimento e 

acessórios, com design a acompanhar as tendências da moda; 2) o alargamento da gama 

produzida para atuação simultânea em segmentos de produtos ‘normal’ e em nichos de 
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A existência de públicos-alvo cada vez mais exigentes e a progressiva alteração dos 

padrões de consumo no sentido de privilegiarem, para além do preço, a imagem de 
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empresas portuguesas. Assim, nota-se uma preocupação crescente com a definição de 

estratégias de melhoria da qualidade associadas a processos de certificação, visando, 

não só a reorganização interna, mas também a consolidação da imagem das empresas 

face ao exterior. 

Estudos recentes, promovidos pela APICER e pelo INOFOR, sobre a indústria de 

pavimentos e revestimentos cerâmicos, permitiram constatar que as empresas assumiam 

estratégias mais orientadas para a diferenciação de produtos através de um maior foco 

na área da comercialização, mas também revelavam algum compromisso com 

estratégias de custo, mais inseridas numa lógica de rendibilidade produtiva. E depois do 

forte desenvolvimento tecnológico desta indústria, durante a última década, que 

originou a sua atualização e modernização e permitiu obter, não só aumentos da 

produção, mas também da produtividade, as empresas voltaram-se para as áreas 

imateriais, como a conceção, desenvolvimento e comercialização dos produtos. 

Em termos de estratégias de internacionalização, notam-se algumas diferenças. Assim, 

um número reduzido de empresas aproveita os canais de distribuição dos grupos em que 

estão inseridas, e estabelecem parcerias com os distribuidores da empresa-mãe para 

colocar os seus produtos. Outras empresas optam pelo estabelecimento de filiais 

comerciais e apostam numa estratégia de diferenciação. Mas a maioria das empresas 

optam pela exportação direta para os agentes. Este facto parece derivar essencialmente 

de três fatores: um fraco conhecimento dos mercados externos, o que dificulta a entrada 

nos mesmos; a maioria das empresas são PME e, como tal, a sua estrutura financeira 

não suporta uma entrada estruturada em mercados externos, pelos montantes de 

investimento exigidos. As atitudes passivas face à inovação comercial, adotadas pelas 

empresas até há poucos anos, conduziram a um certo imobilismo e à manutenção de 

relações comerciais onde imperam a distância e o desconhecimento dos mercados. Estas 

situações podem ser contrariadas através do estabelecimento de parcerias com clientes e 

empresas que conheçam ou dominem alguns canais de distribuição, através da 

diferenciação dos produtos (por exemplo, a venda com marca própria, ou até através de 

parcerias com outras empresas do sector cerâmico). 

O CTCV considera que a maioria das empresas nacionais dedicadas ao fabrico de 

pavimentos e revestimentos cerâmicos dispõe de unidades produtivas modernas e 

flexíveis, com um elevado grau de automatização, e equipamentos ao nível das 

melhores tecnologias disponíveis para este sector da cerâmica. Mas, não obstante a sua 

elevada capacidade para utilizar com eficiência equipamentos de elevado conteúdo 

tecnológico, aquelas empresas ainda não possuem um domínio total sobre as 

tecnologias de base para o sector, e também não participam ativamente, como seria 

desejável, no processo de inovação tecnológica. 

A indústria de pavimentos e revestimentos cerâmicos é fundamentalmente tradicional e 

composta maioritariamente por PMEs. Daqui resulta uma indústria homogénea tanto ao 

nível da cadeia de valor como dos fatores críticos de sucesso. Por conseguinte, para se 

tornarem mais competitivas e captar clientes as empresas investiram na diferenciação 

dos produtos e componentes do serviço (expedições mais rápidas, garantia, 
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disponibilidade imediata, etc.) e, acima de tudo, basearam-se no binómio 

qualidade/preço. Efetivamente, a qualidade dos produtos passou a ter um peso cada vez 

maior uma vez que, por um lado, o público-alvo era cada vez mais exigente e existiam 

alterações nos padrões de consumo e, por outro, a existência de concorrência de 

empresas espanholas, italianas, alemãs e turcas cuja qualidade era reconhecida, o que 

constituiu uma ameaça à posição das entidades portuguesas. 

Ao nível das estratégias de internacionalização, o que se verifica é que um número 

reduzido de empresas aproveita os canais de distribuição dos grupos de que fazem parte 

e estabelecem acordos com distribuidores da empresa-mãe para comercializar os 

produtos. Outras optam por estabelecer filiais comerciais e apostam na diferenciação, tal 

como já foi referido anteriormente, sendo que a maioria opta pela exportação direta para 

os agentes. 

Não obstante todos os entraves do subsetor de pavimentos e revestimentos cerâmicos, a 

CTCV considera que as empresas possuem unidades produtivas modernas e flexíveis, 

com elevado grau de automatização e equipamento de alta tecnologia. Porém não 

dominam as tecnologias de base nem participam ativamente no processo de inovação 

tecnológica. 
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4. Análise da Situação da Empresa 

Nos pontos seguintes faremos uma breve análise da situação atual da Gresart. Nesse 

sentido, iniciamos com a análise SWOT passando depois para a apresentação das várias 

áreas constituintes da sociedade, a saber, áreas comercial, produtiva, energética, 

ambiental, qualidade, económico-financeira, organizacional e de gestão global. 

 

 

4.1. Análise SWOT 

No presente subcapítulo é feita uma análise ao meio ambiente da empresa, tendo em 

conta as ameaças, oportunidades, pontos fortes e pontos fracos para o subsetor de 

pavimentos e revestimentos cerâmicos. Para tal, será realizada uma breve abordagem 

teórica que nos permitirá perceber melhor o processo de análise e os resultados obtidos. 

Atualmente, a volatilidade dos mercados obriga as empresas a analisar todos os fatores, 

dos quais se destacam, o aumento das exigências dos clientes, a sua fraca fidelização e a 

desaceleração da economia. Por outras palavras, a análise da empresa pressupõe uma 

análise do seu meio envolvente. No seguimento desta ideia, surge a análise SWOT 

(Strengths; Weakness; Opportunities; Threats). Esta análise permite conhecer a posição 

de uma entidade, num determinado momento, tanto a nível interno e externo, 

valorizando o relacionamento da empresa com o seu meio envolvente. 

 

Figura 6 - Diagrama da análise SWOT 

 

Fatores Internos 

Pontos Fortes (Forças – 

Strenghts) 

Pontos Fracos (Fraquezas 

– Weaknesses) 

Fatores 

Externos 

Oportunidades 

(Opportunities) 
Sugestão Desenvolvimento Sugestão Crescimento 

Ameaças 

(Threats) 
Sugestão Manutenção Sugestão Sobrevivência 

Fonte:  

 

Relativamente à análise externa, o objetivo é identificar as oportunidades 

(opportunities) e as ameaças (threats) que se colocam perante a entidade, num 

determinado momento, ou seja, dar informações aos gestores e outros responsáveis 

sobre possíveis acontecimentos futuros que podem ter um maior ou menor impacto na 

entidade, apesar de haverem situações fora do alcance da organização e que podem 

afetar o seu desempenho. Isto significa que o objetivo final é potencializar as 

oportunidades e não ser afetada pelas ameaças.  
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Na prática, isso significa que as mudanças que estão totalmente fora de controlo da 

organização podem afetar (positiva ou negativamente) o seu desempenho e a sua 

atuação. As mudanças no ambiente externo, afetam de maneira semelhante todas as 

organizações que atuam numa mesma área geográfica e num mesmo mercado e, desta 

forma, representam oportunidades ou ameaças iguais. 

Por seu turno, a análise interna permite a identificação dos pontos fortes (Strengths) e 

fracos (weakness) da entidade, num determinado momento, isto é, tendo em conta as 

mudanças no meio externo envolvente, qual a capacidade de adaptação da empresa. De 

referir que a consideração de uma dada caraterística como força ou fraqueza é sempre 

relativa e potencialmente alterável, uma vez que ao longo do tempo podem ocorrer 

alteações importantes ao nível externo e/ou do seu comportamento. Apesar de estes 

elementos serem subjetivos, o conhecimento dos mesmos dá à entidade importantes 

informações no que diz respeito à sua organização estratégica, que tenderá a tirar o 

maior partido possível das forças de forma a minimizar as ameaças. Por exemplo, face a 

uma ameaça e tendo em conta as restrições da entidade, os gestores devem estudar qual 

a melhor forma de tirar partido dessa nova realidade. 

Este tipo de análises SWOT é realizada em várias áreas e subsetores da economia e nos 

mais diversos contextos.  efetuaram uma análise SWOT para evidenciar porque deveria 

a China acelerar o desenvolvimento e produção de novos veículos elétricos. Para a 

indústria automóvel temos como exemplos  e . Para o comércio on-line , para o setor 

dos têxteis  e para a construção .  

O ambiente externo está totalmente fora do controle da organização. Isso não significa 

que não seja útil conhecê-lo. Pelo contrário, pois apesar de não poder ser controlado, 

podem-se aproveitar as oportunidades da maneira mais eficiente, e evitar as ameaças 

enquanto assim for possível. No que se refere ao ambiente interno, este pode ser 

controlado pelos gestores, já que é o resultado de estratégias de atuação definidas pela 

empresa. Desta forma, quando há perceção de um ponto forte na análise deve-se 

evidenciá-lo ainda mais; quando é identificado um ponto fraco, este deve ser controlado 

ou, pelo menos, minimizar o seu efeito. 

Em suma, a análise SWOT consiste no estudo da capacidade de adaptação da entidade 

face às mudanças e incertezas com as quais se deparam. Daí ser crucial que a empresa 

possua uma visão estratégica e, acima de tudo, disponibilidade de recursos capazes de 

dar resposta às alterações permanentes com agilidade e rapidez. 

No que diz respeito ao subsetor dos pavimentos e revestimentos, segundo informações 

da APICER, as principais caraterísticas são as constantes na Tabela 3. 



29 

Tabela 3 - Análise SWOT do subsetor de pavimentos e revestimentos cerâmicos 

Pontos Fortes Pontos Fracos Ameaças Oportunidades 

 Disponibilidade de mão-de-obra 

com elevado know-how técnico 

e empírico do processo 

produtivo.  

 Competências em termos de 

decoração e acabamento 

manual.  

 Notoriedade do país como 

produtor de cerâmica de 

pavimentos e revestimentos.  

 Experiência exportadora das 

empresas portuguesas.  

 Disponibilidade de matéria-

prima de qualidade.  

 Existência de boas estruturas ao 

nível de centros tecnológicos e 

de formação.  

 Nova geração de empresários 

com mentalidade mais aberta ao 

estabelecimento de parcerias. 

 Inexistência de clusters 

produtivos.  

 Dimensão das empresas.  

 Design.  

 Excessiva dependência de 

intermediários.  

 Qualificação da mão-de-obra.  

 Conhecimento dos canais de 

distribuição.  

 Gestão reativa das empresas.  

 Falta de Associativismo.  

 Indefinição estratégica das 

empresas. 

 Conhecimento dos mercados de 

destino.  

 Comunicação com os 

importadores.  

 Custos energéticos 

 Aumentos do custo da energia.  

 Aumento do custo de transportes 

(aliada à necessidade de fornecer 

quantidades cada vez mais 

pequenas).  

 Elevados custos de mão-de-obra.  

 Evolução desfavorável da taxa de 

câmbio EUR/USD.  

 Recessão da economia no espaço 

da União Europeia e abrandamento 

da economia mundial.  

 Reforço da posição dos 

concorrentes internacionais nos 

principais mercados de destino dos 

produtos portugueses.  

 Aumento da qualidade dos 

produtos dos países do leste 

europeu (em muitos casos alvo de 

investimentos das empresas de 

países como a Alemanha e a 

França) e da Ásia.  

 Rápida alteração das preferências 

nos mercados de destino. 

 Internacionalizar pela via da 

deslocalização da produção para 

mercados com custos mais 

reduzidos.  

 Aposta no comércio eletrónico, 

especialmente ao nível do 

marketing industrial, para 

ultrapassar distâncias com os 

mercados de destino e os 

tradicionais problemas de 

comunicação com os clientes.  

 Utilização de fontes alternativas 

de energia.  

 Consciência ambiental e de 

eficiência energética por parte das 

empresas. 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da APICER (2016). 
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Resumem-se na Figura 7 e na Tabela 4 os principais pontos fortes e os pontos fracos da 

empresa em análise e as principais ameaças e oportunidades com que se depara. A partir 

do confronto das oportunidades e ameaças, identificadas na análise externa apresentada 

anteriormente, com os pontos fortes e os pontos fracos detetados na análise interna, 

procurou-se identificar os fatores críticos de sucesso da empresa. 

A análise efetuada a todas as áreas funcionais permitiu identificar os pontos fortes e os 

pontos fracos da empresa sintetizados na tabela da Figura 7. 

 

Figura 7 - Pontos fortes e fracos da Gresart 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Os fatores críticos de sucesso agrupam-se em torno de quatro ideias chave: ‘defender a 

empresa’, ‘obter vantagens competitivas’, ‘agir para ultrapassar as ameaças’ e 

‘reorientar a estratégia da empresa (ver Tabela 4). 

Perante este cenário, cabe à empresa fazer uma análise cuidada das componentes 

internas (forças e fraquezas) e dos aspetos externos (oportunidades e ameaças), com o 

objetivo de definir as estratégias que conduzam à maximização das oportunidades e dos 

pontos fortes e, em simultâneo, à minimização das ameaças, bem como a redução dos 

efeitos dos pontos fracos da empresa.  

 

 

 Sistema de informação e controlo 

gestão 

 Nível de valor acrescentado per 

capita 

 Nível de autonomia financeira 

 Nível de meios libertos 

 Grau de automatização processo 

produtivo 

 Nível de produtividade global 

 Utilização de marca própria 

 Relação qualidade/preço dos 

produtos 

 Diversificação dos mercados 

externos 

 Certificação ISO 9001: 2000 

 Elevada experiência no sector da 

cerâmica 

 Política de formação profissional 
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 Concentração de vendas mercado 

interno 

 Baixa penetração nos mercados 

europeus 

 Baixo domínio dos canais de 

distribuição no estrangeiro 
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Tabela 4 - Análise SWOT da Gresart 

 Ameaças Oportunidades 
P

o
n

to
s
 F

o
rt

e
s

 

Defender a empresa 

 Participar em feiras internacionais para 

acompanhar tendências do mercado 

 Desenvolver produtos de maior valor 

acrescentado (porcelanato técnico) 

 Vigilância tecnológica ativa 

 Aumentar eficiência energética 

 Aumentar eficiência e qualidade do 

serviço pós-venda 

 Elevar a rendibilidade 

Obter vantagens competitivas 

 Desenvolver novos produtos e 

decorações 

 Aumentar produtividade 

 Recorrer às tecnologias de 

informação e comunicação no interior 

e exterior da empresa 

 Responder mais rápido ao cliente 

 Produção mais flexível em termos de 

variedade e especificidade da oferta 

 Apostar na formação profissional 

P
o

n
to

s
 F

ra
c
o

s
 

Agir para ultrapassar as ameaças 

 Apostar numa internacionalização 

mais ativa (acordos com distribuidores 

estrangeiros) 

 Investir na imagem dentro e fora de 

Portugal 

 Criar produtos e processos mais 

eficientes em termos energéticos 

 Melhorar gestão ambiental 

 Melhorar condições de HSST 

(Higiene, Segurança e Saúde no 

Trabalho) 

Reorientar a estratégia da empresa 

 Estimular a visão estratégica dos 

gestores para que conduza à reflexão 

estratégica e à formulação de 

estratégias competitivas 

 Alongar a cadeia de valor e investir 

em áreas imateriais como design, 

logística, marketing e gestão 

estratégica 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A análise SWOT deve ser, tanto quanto possível, dinâmica e permanente. Além da 

análise da situação atual, é importante compará-la com a situação no passado, a sua 

evolução, a situação prevista e a sua evolução futura. 

 

 

4.2. Área Comercial e Mercado 

No último trimestre de cada ano, a administração, em conjunto com a direção comercial 

e a direção financeira, definem os objetivos de vendas da Gresart para o ano seguinte. 

Os objetivos de vendas são detalhados por mercados, interno e externos. No mercado 

interno são desagregados por sete zonas (Norte, Trás-os-Montes, Centro, Lisboa, Sul, 

Madeira e Açores, Fábrica). Os objetivos fixados e desagregados servem de base ao 
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planeamento da atividade comercial da empresa quer no mercado interno quer nos 

mercados externos. 

 

A empresa comercializa, com marca própria e registada, pavimentos e revestimentos 

cerâmicos com várias dimensões (ver Tabela 5), distribuídos por várias referências de 

cor e modelo, e com vários tipos de acabamento de superfície (ver Tabela 5). A grande 

maioria das referências tem acabamento serigráfico o que confere um maior valor 

acrescentado. As embalagens dos produtos revelam fortes preocupações com a 

divulgação de uma boa imagem da marca. 

 

Tabela 5 - Dimensões e acabamentos dos produtos 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados pela empresa. 

  

Segundo o ‘manual de qualidade’, a empresa desenvolve uma gama de produtos dirigida 

aos segmentos médios do mercado, oferece qualidade e condições competitivas, garante 

um serviço pós-venda eficiente e objetivo, de modo a maximizar a satisfação dos 

clientes. 

A carteira atual da empresa é composta por cerca de 400 clientes. Na tabela 7 

apresentam-se os maiores clientes, dos mercados interno e externo, no ano de 2016. A 

Gresart já atingiu um nível de qualidade elevado, devidamente reconhecido pelos seus 

clientes. Os resultados do inquérito de “Satisfação de Clientes” situam-se no percentil 

mais elevado (superior a 80%). De acordo com as informações obtidas nos contactos 

comerciais com os clientes, existe uma boa aceitação dos produtos atuais da Gresart e 

prevê-se também que os novos produtos serão bem aceites pelos mercados, interno e 

externos. 

A estratégia de marketing adotada pela empresa apoia-se nas seguintes variáveis do 

marketing mix: produtos a comercializar, preços a praticar, canais de distribuição a 

utilizar, ações de comunicação a desenvolver e serviço a prestar ao cliente. Com base 

em informações recolhidas no mercado, a empresa concebe e desenvolve os novos 

produtos ou decorações a lançar. 
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De referir que os pavimentos e revestimentos cerâmicos são fortemente influenciados 

pela moda, em termos de cores, padrões e estilos, pelo que é necessário um 

acompanhamento permanente das tendências de mercado. A influência da moda 

também condiciona o ciclo de vida dos produtos que, no máximo, atinge os três anos. 

 

A empresa dispõe de alguma capacidade própria em meios técnicos e humanos para o 

ciclo de desenvolvimento dos produtos. Ao nível do desenvolvimento dos vidros, tintas 

e outros materiais para a decoração dos novos produtos recorre à colaboração dos 

fornecedores de vidros que oferecem o serviço de desenvolvimento por contrapartida do 

fornecimento das matérias. As amostras dos novos produtos ou decorações são 

apresentadas aos atuais e aos potenciais clientes, pelos gestores dos mercados, interno e 

externo, de modo a recolherem opiniões e sugestões e a obterem as respetivas 

encomendas. 

 

Tabela 6 - Carteira de clientes da Gresart, S.A. 

Clientes Países 

Vaben Keramik Alemanha 

Trading Constrói 
Angola 

Manuel Pinho & Irmão 

Sicor Cabo Verde 

Ciot 
Canadá 

Holten 

Juventino Alvarez Espanha 

BCM – Bricolage, S.A. 

Portugal 

Ferreira, Lda. 

Afonso de Oliveira, Lda. 

Abílio Rodrigues Peixoto & Filhos, S.A. 

Seguraja – Comércio de Eq. Seg. e Mat. De Constução, Lda. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados pela empresa. 

 

Os produtos da empresa diferenciam-se pelos formatos, decorações, resistência à flexão 

e absorção de água, e podem ser utilizados quer como pavimentos quer como 

revestimentos em edifícios residenciais e não residenciais, ou seja, o seu destino final é 

o mercado da construção civil. Os gestores têm procurado posicionar a empresa no 

segmento dos produtos orientados para a construção civil, e dentro deste segmento têm 

procurado evoluir das faixas económicas baixas para as faixas médias, oferecendo 

produtos de qualidade superior a preços competitivos, visando sobretudo os clientes que 
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privilegiam o preço, mas também a qualidade do produto e a resposta rápida às suas 

solicitações. 

Dada a forte concorrência, os preços dos produtos são ditados essencialmente pelo 

mercado. A empresa elabora e distribui aos seus clientes as tabelas de preços de venda 

ao público de todas as referências que comercializa e disponibiliza um catálogo 

eletrónico através da sua página na Internet
4
. Os preços de venda ao público dos 

produtos de 1ª escolha variam entre os 6,5 e os 20 Euros por m
2
. A empresa concede aos 

seus clientes descontos da ordem dos 30% sobre a tabela de preços de venda ao público. 

Em termos dos canais de distribuição, a empresa tem privilegiado os grossistas e 

retalhistas de materiais de construção. No mercado nacional cobre praticamente todo o 

território, incluindo regiões autónomas, sendo as vendas realizadas essencialmente 

através de comissionistas. Nos mercados externos, atua em alguns da comunidade 

Europeia, alguns Africanos, e ainda outros mais distantes, como América do Norte e do 

Sul e Austrália. Para que os produtos cheguem a estes países mais longínquos, a 

sociedade recorre a agentes distribuidores. A direção comercial da empresa procura 

sempre adotar a solução que melhor se adapta a cada mercado e às respetivas 

especificidades. 

A política comercial baseia-se no cumprimento rigoroso dos contratos estabelecidos 

com os clientes, e estes são encarados como os representantes da empresa numa 

determinada zona do mercado. Os responsáveis pelos mercados, interno e externo, 

procuram fazer uma adequada gestão das respetivas carteiras de encomendas e 

acompanhar a execução das mesmas, tendo em vista garantir o cumprimento dos 

respetivos prazos de entrega. Procuram também garantir o serviço de assistência pós-

venda e providenciar o tratamento atempado e adequado das eventuais reclamações, 

conforme estabelecido no manual de qualidade. Todas as reclamações são registadas e 

depois avaliadas pelo grupo da qualidade. Para além disso, e tendo em vista identificar 

eventuais pontos fracos na área comercial, anualmente são enviados e tratados 

estatisticamente inquéritos de satisfação dos clientes que também são avaliados pelo 

grupo da qualidade. Aqueles gestores também fazem o acompanhamento personalizado 

dos clientes através de visitas periódicas. Estas visitas servem para avaliar a evolução do 

mercado, a forma como os produtos estão expostos no estabelecimento do cliente, a 

recetividade dos produtos pelo mercado, e o nível de satisfação dos clientes. Assim, a 

empresa já evidencia uma política de serviço pró-ativa. 

Na opinião da direção comercial, os clientes finais dos produtos da empresa, empresas 

de construção civil e consumidores finais, valorizam essencialmente o preço, a 

qualidade, a imagem do produto e da marca, a forma como se encontra exposto, a 

informação prestada pelo grossista ou retalhista. Assim, é fundamental manter uma boa 

relação com os clientes diretos da empresa (grossistas e retalhistas) para que eles 

promovam e exponham convenientemente os produtos da empresa. A empresa assegura 

o transporte dos produtos, desde a fábrica até ao armazém dos clientes do mercado 

interno, e desde a fábrica até ao porto de embarque (preços FOB) no caso dos clientes 

do mercado externo. O transporte é efetuado por empresas transportadoras. 

                                                 
4
 http://www.gresart.pt/index.php?id=24 
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A promoção e a divulgação dos produtos baseiam-se na apresentação personalizada da 

gama aos atuais e potenciais clientes, e é efetuada pelos gestores de cada um dos 

mercados e pelos comissionistas e agentes. As novas coleções de produtos são 

apresentadas em certames internacionais de materiais de construção, como a SK/FIL em 

Lisboa e a Cevisama em Valência. A empresa aposta também na distribuição de 

catálogos gráficos, no desenvolvimento e atualização do catálogo eletrónico que 

disponibiliza na página na internet, na distribuição de expositores dos produtos aos 

clientes, em ações de prospeção dos mercados externos e na organização de visitas de 

clientes e prescritores de materiais de construção e decoração (construtores, arquitetos, 

engenheiros e decoradores) à empresa. 

A política de serviço incide na venda, no apoio pós-venda, e no bom relacionamento 

entre as pessoas da empresa e os seus clientes. O serviço é considerado um fator crítico 

de sucesso, e depende da capacidade dos seus colaboradores ao nível dos 

conhecimentos que possuem, da análise do comportamento dos clientes e da motivação 

que incutem ao processo e ao cliente. O serviço também abrange a formação e 

informação dos clientes para que estes obtenham os conhecimentos necessários a um 

bom desempenho. A formação é assegurada pelos comissionistas e pelos responsáveis 

da área comercial que visitam regularmente os clientes do mercado interno e dos 

mercados externos. 

A Gresart tem vindo a aumentar a sua posição nos mercados, interno e externo. As 

vendas para os mercados externos representam mais de 25% das vendas totais. No 

entanto, a administração e a direção comercial pretendem intensificar a distribuição de 

material informativo e promocional adequado aos mercados, melhorar e aumentar a 

participação em feiras internacionais, melhorar a apresentação e os conteúdos da página 

na internet, melhorar a apresentação dos produtos, e desenvolver ações de marketing 

direto junto dos prescritores de materiais de construção. Pretendem também conceber e 

desenvolver novos produtos e produtos de valor acrescentado, como o porcelanato 

técnico vidrado, de acordo com as tendências do mercado e as necessidades dos 

clientes. Desta forma, esperam aumentar o grau de internacionalização, aumentar as 

vendas no mercado interno, fidelizar clientes, e melhorar a imagem e a notoriedade da 

empresa. 

 

 

4.3. Área Produtiva, Energética e Ambiental 

A Gresart produz revestimento em monoporosa, pavimento cerâmico em grés 

porcelânico vidrado, com várias dimensões e formatos e diversos tipos de acabamento 

de superfície (tal como exposto na tabela 4 do capítulo anterior). Das características 

técnicas destes produtos salientam-se a grande resistência mecânica e o baixo índice de 

absorção de água.  

Os produtos são fabricados a partir duma pasta de grés cinzento que é obtida com 

matérias-primas de primeira qualidade (argilas, talcos, feldspatos, sílicas e pegmatite). 

Para a decoração dos produtos utilizam-se vidros e tintas. Os produtos acabados são 
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colocados em embalagens de cartão e estas são agrupadas em paletes tipo Euro
5
. O 

atomizador da pasta, os secadores e os fornos são alimentados a gás natural. 

Apresentam-se na Figura 8 os principais fornecedores de matérias-primas, subsidiárias, 

materiais de embalagem, energia e combustíveis para o processo produtivo da empresa. 

Figura 8 - Principais fornecedores da Gresart, S.A. 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados pela empresa. 

 

Para entender como funciona a produção dos materiais, torna-se importante saber em 

que consiste a cerâmica. Assim, segundo informações da APICER, obtidas de Martins 

(2009), podemos definir cerâmica como sendo um “material inorgânico, não metálico 

obtido geralmente após tratamento térmico em temperaturas elevadas” (p.51). Os 

produtos cerâmicos são obtidos a partir de diversas matérias-primas classificadas em 

dois grupos: naturais (argila, caulino, quartzo e feldspato) e sintéticas (alumina ou óxido 

de alumínio, carbonato de silício, entre outros produtos químicos). 

O processo produtivo é composto pelas fases de preparação de pasta, preparação de 

vidros e tintas, prensagem, secagem, vidragem, cozedura, escolha e embalagem. No 

caso da Gresart existe uma particularidade quanto ao processo produtivo. Os produtos 

são prensados a seco, vidrados e cozidos em sistema de monocozedura com fornos 

contínuos alimentados a gás natural. O CTCV considera a monocozedura rápida uma 

excelente opção tecnológica que permite associar elevados padrões de qualidade com 

notáveis ganhos energéticos e de produtividade. 

As matérias-primas são armazenadas em locais previamente definidos e identificados. A 

preparação da pasta começa pelo destorroamento mecânico das matérias argilosas que 

depois são ensiladas individualmente. A seguir, numa balança eletrónica que controla as 

quantidades e regista os consumos, as diversas matérias são pesadas e reunidas em 

cargas, conforme as composições predefinidas pela direção fabril, e transportadas para 

                                                 
5
 Palete tipo Euro ou Euro Palete é a designação para a palete standard utilizada na Europa 

(obrigatoriamente) 
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os moinhos onde são moídas e diluídas com água e desfloculante
6
. A pasta assim obtida, 

designada por barbotina, passa por um peneiro de rede e é depositada em tanques de 

homogeneização, equipados com agitadores para manter a pasta em suspensão. A seguir 

a pasta é bombeada para um tanque intermédio e submetida à operação de atomização 

para obtenção de pó com as características previamente programadas. Esta operação é 

realizada no atomizador que dispõe de um gerador de ar quente alimentado a gás 

natural. O pó é depois colocado em silos e mantido em repouso. Posteriormente o pó é 

transportado para as prensas através de tubagem com sistema de ar comprimido. 

A operação de prensagem ou conformação dos produtos é realizada em prensas 

hidráulicas automáticas de grande potência e alta tecnologia, com potencialidades de 

autorregulação e sistemas de controlo eletrónicos, com ajustamento em tempo real. 

Depois de prensados, conforme os vários formatos fabricados pela empresa, seguem 

imediata e automaticamente para a operação de secagem em secadores rápidos verticais 

alimentados a gás natural. 

Os produtos depois de secos seguem por telas para as linhas de vidragem e decoração 

onde recebem vidros, tintas e outros acabamentos de superfície através de impressão 

digital, conforme referências em produção. Aquelas aplicações são previamente 

preparadas na secção de preparação vidros e tintas. De referir que algumas linhas de 

vidragem já integram tecnologias de última geração, porém noutras linhas os 

equipamentos poderão ser substituídos por outros mais modernos. A empresa dispõe de 

cinco linhas de vidragem, quatro afetas permanentemente ao processo produtivo, e a 

quinta disponível para ensaios de novos produtos e novas decorações, e para a produção 

de referências especiais em pequenas quantidades. 

Depois de vidrados e decorados, os produtos são armazenados automaticamente em 

vagonas com prateleiras e transportados para a entrada dos fornos por um sistema de 

movimentação automático e programável, composto por ‘Automatic Guide Vehicules’ 

(AGV) filo-guiados e assistidos por computador. O CTCV considera esta solução, 

baseada na automação e robótica, como uma das mais modernas soluções para a 

movimentação e gestão de produtos secos e cozidos, com impacto significativo nos 

níveis de eficiência e segurança, na flexibilidade produtiva, e na racionalização e 

otimização do espaço fabril. 

O processo de cozedura dos produtos, a temperaturas que rondam os 1200ºC, é efetuado 

em fornos de rolos monoestrato, de última geração e com tecnologias avançadas, 

equipados com sistemas de controlo e autorregulação das condições de cozedura 

assistidos por computador. Os fornos estão equipados com queimadores 

tecnologicamente evoluídos que permitem aumentar a velocidade, reduzir o ciclo de 

cozedura e o consumo de gás natural. Estes queimadores permitem aumentar 

simultaneamente a produtividade e a eficiência energética da empresa. 

Depois de cozidos os produtos são armazenados automaticamente em vagonas com 

prateleiras e transportados para a secção de escolha e embalagem através do sistema 

                                                 
6
 O defloculante é um aditivo químico que se adiciona a uma mistura de argila fina e água por forma a 

evitar a sedimentação rápida e diminuir a quantidade de água requerida . Por outras palavras, o 

desfloculante é um óleo utilizado no processo de moagem para deixar a pasta menos viscosa. 
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AGV. O processo de escolha começa com um controlo visual humano que analisa e 

assinala os defeitos de superfície e classifica os produtos por tipos de escolha. O 

processo continua com controlo automático que analisa o calibre e a planimetria peça a 

peça. Após a leitura ótica das indicações de escolha, as peças são separadas 

automaticamente e embaladas por escolhas e lotes. As embalagens são paletizadas 

automaticamente e seguem para o armazém de produto acabado. Toda a gestão de 

materiais e de operações de embalagem e de paletização é efetuada por soluções 

tecnológicas baseadas na automação e na robótica. 

O fluxograma do processo produtivo da empresa é racional, sem movimentações 

desnecessárias de matérias e produtos, e pode resumir-se no esquema da Figura 9. 

 

Figura 9 - Fluxograma do Processo Produtivo da Empresa 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados pela empresa. 
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No controlo do processo produtivo da empresa, destaca-se o nível de instrumentação e 

sistemas de controlo instalados, a capacidade de aquisição de dados e a elevada 

integração de sistemas, com a criação do suporte logístico necessário e adequado ao 

sistema centralizado de gestão da produção e de informação industrial, capaz de garantir 

as necessidades de informação quantitativa e qualitativa em tempo útil. Os sistemas de 

autodiagnóstico e autorregulação instalados nos equipamentos produtivos mais 

relevantes permitem a melhoria da função de manutenção e complementa o registo e os 

sistemas de apoio à manutenção preventiva. 

Na opinião do CTCV, a empresa dispõe atualmente de tecnologias ao nível do ‘estado 

da arte’ da indústria cerâmica, com recurso a robótica e automação, e com elevada 

flexibilidade, o que lhe permite responder rapidamente às diferentes solicitações dos 

mercados. O elevado potencial tecnológico permite-lhe atingir já elevados níveis de 

qualidade e de produtividade, mas que ainda podem ser melhorados. 

Em termos de inovação tecnológica das matérias, dos processos e dos produtos, a 

empresa recorre, sempre que necessário, à colaboração do CTCV, dos fornecedores de 

matérias, e dos fornecedores de equipamentos para indústria cerâmica. 

A empresa tem uma capacidade produtiva instalada diária na ordem dos 10.000 m
2
, e 

anual na ordem dos 3,6 milhões de m
2
 de pavimento de grés. A capacidade utilizada 

ronda atualmente os 85% da referida capacidade instalada (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Capacidade produtiva de pavimento grés da Gresart, S.A. 

Produtos 
Capacidade Diária 

Instalada Utilizada % Utilização 

Pavimento de Grés 10.000 m2 8.500 m2 85 % 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados pela empresa. 

 

Ao nível da produtividade global do emprego, medida pelo indicador valor bruto da 

produção sobre o número de trabalhadores, a empresa evidencia valores bastante bons 

para o sector, na ordem dos 80.000 Euros. 

O sistema de gestão da produção (SGP), suportado por meios informáticos e integrado 

com o seu sistema de informação de gestão, apoia todo o planeamento, gestão e controlo 

de produção. O SGP faz a gestão e controlo das ordens de produção, nomeadamente 

emissão, acompanhamento da execução, encerramento, análise de desvios, análise dos 

resultados da escolha, e permite analisar a evolução da produção de cada referência, 

com apuramento de desvios e busca das respetivas causas, e desencadear as ações 

corretivas que se afigurem necessárias. Faz também a imputação dos consumos de 

matérias-primas e subsidiárias. Trata-se de uma ferramenta fundamental de apoio ao 

planeamento e gestão da produção, com capacidade de simulação, programação e 

controlo em tempo real. 
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A empresa dispõe de uma secção de manutenção, apetrechada com meios técnicos e 

com meios humanos qualificados, que é responsável pelas conservação e reparação dos 

equipamentos e das instalações, e procura cumprir os planos de manutenção preventiva 

dos equipamentos propostos pelos respetivos fabricantes. A manutenção preventiva 

apresenta vantagens em termos de redução dos tempos de paragem por avaria, de 

redução dos custos das grandes reparações e da dilatação da vida útil dos equipamentos. 

A secção de manutenção também dispõe de um computador portátil com software de 

diagnóstico de avarias nos equipamentos que permite a deteção e resolução mais rápida 

das mesmas. 

Em termos de gestão de energia, é feita a monitoria dos parâmetros de funcionamento, 

dos consumos energéticos e da eficiência dos equipamentos, grandes consumidores. As 

medidas de racionalização energética já implementadas -- conversão para gás natural, 

instalação de queimadores mais eficientes nos fornos para reduzir o consumo de gás 

natural e de conversores de frequência nos moinhos de preparação de pasta e de 

preparação de vidros para reduzir o consumo de energia elétrica, permitiram reduzir o 

conteúdo energético dos produtos, cumprir o regulamento de gestão dos consumos de 

energia e atingir um nível de competitividade superior. 

Para cumprir o contrato de adaptação à legislação ambiental e melhorar o 

enquadramento ambiental da atividade da empresa ao nível interno e externo, foram 

instalados sistemas de tratamento acústico e isolamento dos equipamentos mais 

ruidosos, de filtragem de fumos dos fornos e do atomizador, de despoeiramento das 

prensas e das linhas de vidragem. De salientar que os sistemas de filtragem de fumos 

permitem reduzir as emissões gasosas e a emissão de partículas para a atmosfera. 

Também tem sido promovido um controlo ambiental mais apertado, assegurado por 

auditorias ambientais periódicas com monitorização das principais fontes. 

Algumas ações realizadas, como o transporte pneumático de pó atomizado para as 

prensas, a instalação de sistemas de despoeiramento, a aquisição de equipamentos de 

limpeza das instalações fabris, e de empilhadores elétricos, para além de contribuírem 

para eliminar a poluição interna, têm contribuído para a melhoria das condições de 

higiene, saúde e segurança no trabalho (HSST). A administração da empresa também 

tem procurado reduzir a insegurança nos locais de trabalho e os riscos inerentes à 

atividade através da instauração e cumprimento das normas de higiene e segurança nos 

postos de trabalho. A administração da empresa está também consciente da necessidade 

permanente de melhorar e inovar ao nível das condições de trabalho, no sentido de 

promover o binómio da produtividade/qualidade do posto de trabalho. 

Na indústria dos pavimentos e revestimentos cerâmicos a qualidade dos produtos é um 

fator determinante da rendibilidade, uma vez que o custo de produção é sempre o 

mesmo quer o produto final seja classificado como de primeira quer como de terceira 

escolha. Consciente desta realidade, a empresa já implementou um sistema de garantia 

da qualidade (SGQ) certificado segundo a norma ISO 9001:2000. 

De acordo com o ‘manual da qualidade’, a ‘política de qualidade’ visa projetar e 

melhorar a imagem da empresa no mercado, dando-lhe credibilidade através da 

evolução tecnológica e caminhando para a maximização do grau de satisfação dos 
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clientes. Na prossecução dos ‘objetivos da qualidade’ são importantes vários aspetos, 

como: 

 Preservar o meio ambiente; 

 Melhorar as condições de trabalho, os produtos, a marca e a imagem da empresa 

no mercado, os processos, os comportamentos e as atitudes; 

 Proporcionar estabilidade e promover a formação dos recursos humanos; 

 Defender os interesses dos clientes; 

 Disponibilizar todos os meios técnicos e tecnológicos necessários para que o 

produto final apresente as características exigidas pelas normas do mercado e 

permita maximizar as produções. 

O ‘planeamento da qualidade’ define as atividades que garantem a aplicação do SGQ, e 

a prossecução dos objetivos e requisitos da qualidade, e contempla a elaboração e 

acompanhamento do plano anual de investimentos, a introdução de novas referências na 

gama de produtos e novos formatos de produto, o planeamento e execução das ações de 

melhoria do sistema da qualidade, e a gestão operacional das atividades do SGQ. 

O ‘plano de gestão operacional das atividades do SGQ’ inclui as atividades a seguir 

enumeradas: 

 Definição anual dos objetivos de vendas e da qualidade e sua planificação; 

 Plano anual de formação; 

 Os inquéritos anuais de avaliação a colaboradores e a clientes; 

 Avaliação e classificação anual de fornecedores; 

 Revisão anual do sistema; 

 Inspeção trimestral aos produtos armazenados; 

 Elaboração de relatórios trimestrais das atividades do sistema da qualidade; 

 Plano de produção mensal; 

 O plano das reuniões mensais do grupo da qualidade; 

 Os planos de calibração e verificação; 

 O plano das auditorias internas da qualidade. 

O ‘controlo dos processos’ define como é efetuado o planeamento da produção, como 

são definidos e controlados os parâmetros do processo e como é planeada e efetuada a 

manutenção dos equipamentos. Aplica-se a todas as fases do processo produtivo que de 

algum modo influenciem o correto funcionamento do processo de fabrico e/ou dos 

equipamentos, ou a qualidade do produto final. O ‘controlo dos processos’ inclui 

procedimentos gerais associados ao planeamento da produção, ao controlo do processo 

de fabrico, ao planeamento da manutenção, aos processos das várias fases do processo 

de fabrico, e à inspeção e ensaios laboratoriais. A ‘inspeção e ensaios’ engloba 

procedimentos ao nível da receção de matérias, dos produtos em curso de fabrico, dos 

produtos finais, dos processos de preparação de pasta, vidros, tintas e serigrafias, e 

inspeção e ensaio no laboratório, e define o modo como é efetuado o controlo de 

matérias e de produtos e os respetivos responsáveis, por forma a assegurar que as 

matérias rececionadas, e os produtos fabricados e expedidos satisfazem as 

especificações previamente estabelecidas. Este requisito aplica-se a todas as matérias e 

produtos que de algum modo influenciam o funcionamento do processo ou a qualidade 

do produto final. Existe também um plano de controlo dos equipamentos de inspeção, 
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medição e ensaio para assegurar que aqueles equipamentos se encontram nas condições 

requeridas. 

O ‘manual da qualidade’ estipula procedimentos de manuseamento, armazenamento, 

embalagem, preservação e expedição dos produtos, tais como: ‘Ações corretivas e 

preventivas’ para garantir o tratamento das não conformidades e descreve o modo como 

são planeadas, implementadas e avaliadas as referidas Ações; A existência de registos 

de qualidade e procedimentos de controlo dos mesmos; Procedimentos ao nível da 

assistência pós-venda, e define o modo como são avaliadas as necessidades dos clientes 

e o seu grau de satisfação, como são tratadas as reclamações e quais as garantias do 

produto oferecidas; Procedimentos ao nível da gestão de recursos humanos, 

nomeadamente a definição da organização e atribuição de competências e 

responsabilidades, a descrição das funções e requisitos das mesmas, o recrutamento e 

seleção de pessoas, a identificação das necessidades de formação e o planeamento e 

gestão da formação. 

A empresa possui um laboratório de qualidade, devidamente apetrechado com meios 

técnicos modernos e com recursos humanos qualificados e com muita experiência 

profissional no subsector da cerâmica, onde são realizados os ensaios laboratoriais 

previstos nos procedimentos do SGQ. Atualmente cerca de 88% a 90% da produção é 

de primeira escolha, e os restantes 10% a 12% de terceira escolha. Estes dados 

permitem-nos afirmar e concluir que a gestão da qualidade é assumida como um fator 

crítico de sucesso de extrema importância para a competitividade e crescimento 

sustentado da Gresart. 

 

 

4.4. Área Económica e Financeira 

Na análise da situação económica e financeira da Gresart utilizaram-se os seguintes 

métodos e técnicas de análise: rácios e indicadores, comparação de balanços e 

demonstrações de resultados sucessivos, e análise rubrica a rubrica. Sendo que foi dada 

especial relevância aos dois primeiros métodos recorrendo-se ao terceiro sempre que as 

variações de valores nas respetivas rubricas o justificassem. 

Para melhor compreensão procedeu-se a uma análise da evolução da Gresart ao longo 

dos três últimos exercícios da sua atividade económica, isto é, de 2015 e 2016. Os dados 

para efetuar este estudo económico e financeiro foram recolhidos nos relatórios e contas 

da empresa, referentes aos exercícios referidos. As demonstrações de resultados e os 

balanços históricos da empresa, bem como a respetiva bateria de indicadores inserem-se 

no anexo 8.1. 

Nos anos em análise, a situação económica da Gresart apresenta uma evolução 

favorável. Apesar da conjuntura desfavorável, as vendas líquidas mantiveram-se em 

bom nível, com um ligeiro decréscimo em 2016. As vendas para o mercado externo 

representaram 26,64% das vendas totais da empresa em 2016. Para visualizar melhor a 

evolução do volume de negócios da empresa atente-se no Gráfico 10. 
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Gráfico 10 - Vendas Líquidas entre 2015 e 2016 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O VAB da atividade atingiu 4.216.337,04 Euros em 2016 e a produtividade global do 

emprego (VAB per capita) cerca de 26.000 Euros, conforme se visualiza no Gráfico 11. 

Os resultados de exploração e os resultados líquidos foram sempre positivos. 

 

Gráfico 11 - VAB per capita entre 2015 e 2016 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nos exercícios em análise (2015/2016), a estrutura financeira da Gresart apresenta-se 

estável e sem desequilíbrios. Cumpre aqui salientar o ligeiro acréscimo do passivo de 

10.304.768,70 Euros em 2015 para 10.649.232,84 Euros em 2016 (ver Gráfico 12). Os 

valores monetários efetivamente gerados pela atividade da empresa e representados 

0 € 

2.500 € 

5.000 € 

7.500 € 

10.000 € 

12.500 € 

15.000 € 

2015 2016

M
ilh

a
re

s
 

Anos 

VENDAS LÍQUIDAS 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2015 2016

E
u

ro
s

 

Anos 

VAB PER CAPITA 



44 

pelos meios libertos líquidos apresentam valores significativos, na ordem dos 720.000 

Euros. 

Ao nível dos rácios, verificamos que a autonomia financeira se situou em muito bom 

nível, superior a 60% em 2016. A remuneração do volume de negócios rondou os 11% e 

a remuneração do ativo os 4%. Deste modo conclui-se que a Gresart evidencia, nos 

períodos em análise, uma boa situação económica e financeira e tem capacidade para 

realizar novos investimentos. 

 

Gráfico 12 - Estrutura financeira da Gresart entre 2015 e 2016 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4.5. Organização e Gestão Global 

A Gresart evidencia um bom nível de organização, com definição e repartição de 

funções, dispõe de um sistema de informação e controlo de gestão que fornece diversos 

indicadores financeiros e não financeiros que os gestores utilizam para suportar as suas 

decisões. 

A estrutura organizacional é do tipo funcional, concentrada na administração e assente 

em quatro direções: qualidade, comercial, fabril, e administrativa e financeira. O 

‘manual de organização’, integrado no SGQ (sistema de garantia da qualidade), inclui o 

organigrama geral e os organigramas setoriais, a descrição de funções, e os requisitos 

mínimos para cada uma das funções. Apresenta-se na Figura 10 o organigrama geral da 

Gresart. 

Figura 10 - Organigrama Geral da Gresart, S.A. 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados pela empresa. 

 

De destacar a existência de uma cultura organizacional que fomenta a participação nas 

decisões. Este facto é visível nas diversas atividades do ‘plano de gestão operacional das 

atividades do sistema da qualidade’: 

 A definição anual dos objetivos de vendas é da responsabilidade da 

administração e das direções comercial e financeira; 

 O planeamento da produção mensal é realizado pelas direções fabril e comercial; 

A definição dos objetivos da qualidade é executada pela administração e pelo 

grupo da qualidade; 

 A inspeção trimestral aos produtos armazenados é da responsabilidade das 

direções da qualidade e comercial; 

 A identificação das necessidades de formação é da responsabilidade dos 

encarregados de secções e das direções.  

Esta delegação e separação de responsabilidades pelos vários grupos/seções tornam 

percetíveis os efeitos de uma cultura de gestão pela qualidade que tem vindo a ser 

adotada após a implementação do SGQ. 
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Pelos dados disponibilizados pela empresa, nos últimos dois anos (2015/2016), a 

empresa manteve ao serviço uma média de 160 pessoas. Segundo a administração e os 

gestores de topo, o número de trabalhadores revela-se adequado face às necessidades 

atuais da empresa. Como é normal no sector de atividade da cerâmica, o processo 

produtivo funciona em regime contínuo, o que obriga à existência de três turnos na 

maioria das secções produtivas, pelo que a área industrial absorve cerca de 80% do 

pessoal da empresa. Na Tabela 9 apresenta-se o número de médio de pessoas ao serviço 

da Gresart por ano e áreas funcionais. 

O nível de remunerações do pessoal da empresa encontra-se ligeiramente acima do nível 

médio do sector, devido à política salarial praticada e também à dificuldade em recrutar 

pessoal qualificado para a área da produção. A empresa tem procurado proporcionar 

melhores condições de trabalho, em termos de instalações e de equipamentos sociais. 

É efetuado um inquérito anual de avaliação a colaboradores pela direção de qualidade e 

pelo departamento de recursos humanos. A empresa tem investido na formação dos seus 

recursos humanos, destacando-se a formação realizada no âmbito dos projetos PEDIP II 

(Programa Específico de Desenvolvimento da Indústria Portuguesa) e SIME/POE. De 

referir a realização em 2003 de formação na área da qualidade (ISO 9001:2000) e de 

auditores internos da qualidade. Para além disso está previsto continuar a aposta na 

formação, conforme transparece do ‘manual da qualidade’ onde se refere que o sucesso 

da empresa depende das pessoas que nela se inter-relacionam, pelo que se pretende 

proporcionar estabilidade e promover a vertente socioprofissional com ações de 

formação progressivas em todas as áreas. 

 

Tabela 8 - Número de médio de pessoas ao serviço da Gresart 

Área Funcional 

Número Médio de Pessoas 

2002 2003 2004 

Administração 2 3 
3 

Administrativa e Financeira 9 8 8 

Comercial 24 23 24 

Produtiva 93 87 91 

Qualidade 5 5 
5 

Manutenção 17 19 19 

Aprovisionamento 3 3 
3 

Outras 5 6 6 

Total 158 154 159 

Fonte: Elaboração própria 
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O sistema de informação e controlo de gestão (SICG) apoiado por meios informáticos 

integra todos os sistemas de recolha e tratamento de informação útil à gestão e é 

composto por vários módulos interligados (ver Figura 11). A área de terceiros inclui 

clientes, tesouraria, gestão de recursos humanos, compras e aprovisionamentos: clientes 

engloba gestão de encomendas, faturação, e estatísticas de vendas; a tesouraria 

compreende gestão de contas correntes de clientes e fornecedores; a gestão de recursos 

humanos inclui controlo horário, processamento de salários, formação profissional e 

saúde no trabalho; as compras e aprovisionamentos englobam gestão de encomendas a 

fornecedores, conferência de documentos suporte das transações com fornecedores, e a 

gestão de existências (inventário permanente). Os módulos da área de terceiros estão 

ligados ao módulo da contabilidade geral e analítica. 

Na área interna existem os módulos de gestão da produção e da manutenção. A gestão 

da produção inclui gestão e controlo das ordens de produção, e imputação dos 

consumos de matérias às diversas secções fabris, principais e auxiliares. Por seu lado, a 

gestão da manutenção inclui o plano de manutenção preventiva (efetuada pelos 

operadores dos equipamentos), o plano de manutenção programada (conforme manual 

da qualidade), a manutenção corretiva (reparação de avarias), e o registo de todas as 

intervenções. O módulo de contabilidade analítica funciona interligado com o de 

contabilidade geral e recolhe informação dos módulos de gestão da produção e da 

manutenção. A contabilidade analítica está organizada por centros de custos, e permite 

apurar o custo unitário global do m
2
 de cada referência de produto fabricada. O módulo 

de gestão do imobilizado permite calcular as amortizações a imputar a cada centro de 

custo na contabilidade. A empresa utiliza o método de imputação das amortizações do 

exercício por duodécimos. 

 

Figura 11 – Módulos do SICG 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Em termos previsionais são definidos os objetivos de vendas anuais, em quantidades e 

valores, por mercados e zonas. Os objetivos de vendas são repartidos de forma uniforme 

pelos doze meses do ano. A partir dos objetivos de vendas são estabelecidos os 

objetivos de produção anuais, em termos de quantidades globais (m
2
 a produzir) e em 

termos de qualidade (% de primeiras e de terceiras escolhas), a partir dos quais é 

elaborado o plano de produção mensal por formatos de produtos. Também é elaborado 

um plano anual de investimentos, incluindo os investimentos em formação profissional. 

O diretor administrativo e financeiro desempenha diversas tarefas fundamentais na 

empresa, tais como: 

 A partir dos planos mensais de vendas e de produção da empresa, elabora 

previsões mensais de tesouraria; 

 A partir do plano anual de investimentos, bem como do serviço da dívida a 

bancos e a fornecedores de imobilizado, elabora o orçamento financeiro mensal; 

 Trata de obter os eventuais financiamentos de médio prazo para fazer face às 

despesas de investimento; 

 Também analisa mensalmente os saldos de clientes, de existências e de 

fornecedores, e diariamente os saldos de bancos, de modo a ter um melhor 

controlo sobre a tesouraria e a prever antecipadamente o recurso a eventuais 

créditos de curto prazo. 

A administração e os diretores das quatro áreas funcionais analisam mensalmente a 

evolução das vendas e dos preços médios de venda dos produtos, por mercados e zonas, 

fornecidos pelas estatísticas de vendas, os resultados da escolha dos produtos fabricados 

fornecidos pelo módulo de gestão da produção, os custos unitários de produção 

fornecidos pela contabilidade analítica, e os principais indicadores económicos e 

financeiros da empresa fornecidos pela contabilidade geral. A partir desta análise 

mensal da evolução da empresa podem ser desencadeadas ações corretivas, caso se 

afigure necessário. 

No âmbito do SGQ, são obtidos alguns indicadores não financeiros, resultantes do 

tratamento de informação, não integrada no SICG (Sistema de Informação e Controlo 

de Gestão), sobre as não conformidades das matérias, processos e produtos, sobre as 

reclamações dos clientes, e sobre os inquéritos anuais aos fornecedores, clientes e 

colaboradores. Os referidos indicadores, logo que disponíveis, são analisados nas 

reuniões mensais do grupo da qualidade constituído pela administração, diretores das 

quatro áreas funcionais e outros colaboradores da empresa. 

Por último, temos a direção comercial tem como função primordial recolher, de forma 

não sistematizada, todas as informações possíveis sobre os concorrentes e também sobre 

os mercados. 

Concluindo, o desempenho da empresa é medido essencialmente com base em 

indicadores financeiros, fornecidos pelo SICG, mas também são utilizados alguns 

indicadores não financeiros fornecidos pelo SICG e pelo SGQ. 
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5. Apresentação do Projeto de Investimento 

A literatura é bastante vasta no que diz respeito à definição de projeto e, 

particularmente, projeto de investimento. Algumas das definições existentes: 

 Para Cleland & King (1983), um projeto consiste num esforço que contribui para 

atingir determinados objetivos, dentro de um período temporal e tendo em conta 

limites orçamentais, para englobar toda a organização, constituindo um fator 

único e diferenciador de sucesso. 

 Segundo Newman, Warren e McGill (1987), um projeto pode ser definido como 

um conjunto de atividades previamente definidas e desempenhadas de forma 

independente, com um objetivo principal que corresponde à linha orientadora do 

projeto e objetivos secundários que são metas para atingir o resultado final. As 

tarefas são supervisionadas por forma a garantir que tudo se desenvolve em 

consonância com os objetivos. 

 Yunbi & Keith (2010) salientam que nos projetos de investimento é tão 

importante a questão do financiamento como o valor necessário a investir, uma 

vez que o financiamento do projeto pode ser mais dispendioso do que o 

financiamento da atividade corrente da empresa. 

Em resumo, um projeto é um conjunto de atividades e tarefas, não repetitivas e 

planificadas. Esta atividades são sequencialmente independentes e realizadas de acordo 

com especificações técnicas de custos e prazos pré-determinadas que contribuem para 

atingir objetivos. Um projeto implica a utilização de diversos recursos (humanos e 

materiais) e está associado à produção de um serviço ou produto, criando valor tanto 

para a empresa como para o produto e/ou serviço. Os objetivos do projeto assentam em 

3 pilares: 

 Qualidade: na sua execução o projeto deve cumprir com um conjunto de 

especificações técnicas ou legais; 

 Prazo: timing chave em que deve ser executado; 

 Custos: indispensável cumprir com os critérios financeiros para executar o 

projeto ou obter resultados do projeto. 

Um projeto de investimento é, regra geral, um investimento em ativo não corrente, 

tangível ou intangível, sendo que nem todos os ativos não correntes são detidos com o 

intuito de serem detidos para venda. Fazendo uma breve análise aos ativos não 

correntes, verificamos que os ativos intangíveis são muito valiosos e intransmissíveis, 

muito difíceis de quantificar e qualificar, estando habitualmente relacionados com I&D 

(por exemplo, patentes, despesas de investigação, etc.). Por seu turno, os ativos 

tangíveis, tais como máquinas, equipamentos, entre outros, são bens pertencentes à 

empresa, indispensáveis para o seu negócio e de fácil qualificação e quantificação. 

O objetivo primordial de um projeto de investimento é a recuperação integral e 

obtenção de um excedente financeiro. De acordo com Tarasenko (2009), os projetos de 

investimento estão relacionados com os efeitos de diversos fatores divididos em dois 

grupos. Um grupo inclui todas as condições que são externas à empresa e independentes 
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do seu desempenho; o segundo grupo compreende os fatores internos da empresa que 

podem contribuir para a diminuição dos efeitos negativos dos fatores externos. 

Tal como na definição de projeto, também neste caso concreto existem várias 

perspetivas para definição de projeto de investimento devido à sua natureza. Assim 

temos uma perspetiva macroeconómica relativa às aplicações de recursos (edifícios, 

equipamento, etc.) com o objetivo de aumentar a qualidade do capital produzido na 

organização; a perspetiva microeconómica foca-se nas finanças da empresa, sendo o 

investimento visto como uma aplicação de recursos com objetivo de criar benefícios 

económicos futuros para a organização. 

Na literatura desta área existem várias explicações sobre projeto de investimento, sendo 

que salientamos as apresentadas de seguida. De acordo com a United Nations (1958), 

um projeto de investimento define-se como a compilação de dados que permitirá 

avaliar, a nível económico, as vantagens e desvantagens de utilizar os recursos na 

produção de determinados bens ou serviços. Na opinião da OCDE (1971), um projeto 

de investimento consiste em utilizar recursos raros ou limitados, num futuro próximo, 

com o intuito de obter como contrapartida, num determinado período de tempo, um 

benefício financeiro ou receita de vendas de produto ou uma vantagem social. 

Segundo Little e Mirrlees (1974), um projeto de investimento consiste em qualquer 

plano ou parte de um plano com o objetivo de investir recursos que possam ser 

razoavelmente avaliados como uma unidade independente. Por último, o ordenamento 

jurídico português também apresenta diferentes conceitos de projeto de investimento. 

Com base no estudo de Caetano (2009), temos como exemplo o Decreto-Lei n.º 194/80, 

de 19 de junho
7
, que criou o Sistema Integrado de Incentivos ao Investimento, que 

estabelece que “Projeto de investimento é a proposta de aplicação de recursos em ativo 

fixo corpóreo adicional e em acréscimo de fundo de maneio que afeta a produção em 

quantidade ou custo e que respeita à mesma unidade produtiva”. Resumidamente, um 

projeto de investimento consiste na afetação de recursos (humanos e/ou materiais), num 

futuro próximo, com o objetivo de obter determinados benefícios no longo prazo 

(Barros, 1995). 

 

 

5.1. Classificação de projetos de investimento 

As diferentes classificações de projetos de investimento devem-se às diversas 

perspetivas de abordagem existentes e suas relações. Assim, segundo Caetano (2009) e 

Ribeiro (2011) existem vários tipos de investimento, entre as quais destacamos: 

 Classificação baseada nos objetivos do investimento: 

▪ Investimento de substituição ou renovação ou reparação; 

▪ Investimento de expansão; 

▪ Investimento de inovação e modernização; 

                                                 
7
 Posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 132/83, de 18 de março 
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▪ Investimento estratégico. 

Os investimentos de substituição e modernização visam substituir trocar o(s) 

equipamento(s) existente(s) por outro(s) equipamento(s) com caraterísticas superiores 

ou diferenciadoras. A dificuldade em identificar os benefícios gerados por estas 

aplicações financeiras implica que seja feita uma análise da empresa com e sem o 

investimento. Por exemplo, se uma empresa comprar uma nova máquina para uma linha 

de produção é difícil quantificar os excedentes que esta mesma compra irá trazer para a 

mesma ( Soares, Fernandes, Março & Marques, 2006). 

Quanto à inovação e expansão, o maior problema é a importância que a empresa dá ao 

estudo de mercado e ao marketing uma vez que este tipo de investimentos requerem 

uma sólida previsão das vendas futuras sem recurso a dados históricos (Soares et al., 

2006). Por último, no investimento estratégico a principal dificuldade reside em 

identificar os benefícios indiretos. Assim sendo, a solução é avaliar os resultados da 

empresa no futuro caso proceda a esta aplicação de recursos. Este investimento pode 

assumir a forma de integração vertical, diversificação da atividade, aumentar a 

dimensão da empresa ou envolvência em projetos sociais (Soares et al., 2006). 

 Classificação baseada nos efeitos e relações entre as diferentes propostas de 

investimento: 

▪ Investimentos compatíveis: 

 Dependentes; 

 Independentes. 

▪ Investimentos incompatíveis ou mutuamente exclusivos; 

▪ Investimento autónomos; 

▪ Investimentos induzidos. 

Os investimentos independentes caraterizam-se pelos seus cash-flows não estarem 

relacionados, ou seja, são autónomos uns dos outros. Daí que, num cenário em que 

existam fundos de financiamento ilimitados, todos os projetos poderão ser aceites, desde 

que contribuam para aumentar o valor da empresa. Por outro lado, nos projetos 

mutuamente exclusivos a empresa tem de optar por um projeto ou pelo outro. Para 

efetuar esta escolha a empresa deve recorrer aos métodos numéricos de avaliação de 

projetos e às restrições, nomeadamente, financeiras. Por último, os investimentos 

complementares constituem um grupo intermédio face aos dois anteriores. Nestas 

situações a execução de um projeto obriga à execução de outro, ou seja, os projetos são 

dependentes. Para efetuar a sua avaliação a empresa deve procurar pacotes equivalentes 

dos mesmos (Caetano, 2009). 

 Classificação segundo a sua natureza ou a sua relação com a atividade produtiva: 

▪ Diretamente produtivos 

▪ Indiretamente produtivos 

 Classificação segundo a natureza dos recursos utilizados: 

▪ Investimentos financeiros; 

▪ Investimentos patrimoniais; 

▪ Investimentos humanos. 

 Classificação segundo a sua dimensão: 
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▪ Investimentos grandes (a sua realização tem influência no nível geral de 

preços); 

▪ Investimentos pequenos (a sua execução não tem impacto sobre o nível 

geral dos preços). 

 Classificação segundo a sua natureza setorial: 

▪ Investimentos agrícolas; 

▪ Investimentos piscatórios; 

▪ Investimentos industriais; 

▪ Investimentos em infraestruturas; 

▪ Investimentos de serviços; 

▪ Investimentos ambientais. 

 Classificação segundo a origem dos fundos: 

▪ Investimentos públicos; 

▪ Investimentos privados; 

▪ Investimentos ONG. 

 Classificação segundo a cronologia dos fluxos de tesouraria, isto é, distribuição 

temporal das receitas e das despesas: 

▪ Convencionais (point-input continuous-output; point-input point-output; 

continuous-input point-output); 

▪ Não convencionais (continuous-input continuous-output). 

Os investimentos convencionais caraterizam-se por apresentarem despesas superiores às 

receitas, enquanto nos não convencionais os fluxos positivos e negativos variam ao 

longo da duração do investimento. Na avaliação deste último não se aconselha a 

utilização da TIR (Taxa Interna de Rendibilidade) devido, precisamente, à grande 

irregularidade dos fluxos. 

 Classificação segundo o contexto geográfico ou a origem do capital: 

▪ Nacional (em prol da empresa dentro do país); 

▪ Estrangeiro: 

 Direto (através da criação de empresa no exterior); 

 Indireto (compra de participações de empresas nacionais no 

exterior). 

A classificação segundo a origem do capital é também influenciada pelas formas 

jurídicas das empresas. Consideremos os dois exemplos seguintes apresentados por 

Soares et al.  (2006): nas joint-ventures a maioria dos capitais são nacionais, assim 

como nos contratos de licenciamento, gestão, partilha de produção, serviços e 

franchising. Em suma, o facto de um determinado projeto ter investimento no 

estrangeiro não significa que a origem dos capitais não possa ser inteiramente nacional. 

Caso exista alguma participação estrangeira é necessário apurar o resultado obtido com 

o projeto e o impacto que tem na empresa. 

O ciclo de vida permite definir o início e o fim do projeto e, através dele, é possível 

determinar se o estudo de viabilidade deve ser feito na primeira fase ou como um 

projeto à parte. Na opinião de Adams & Brandt (1988) a definição do ciclo de vida do 

projeto, também determina os procedimentos de transição para o ambiente de operação 

que serão incluídos no final do projeto. 
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Adams & Brandt (1988) consideram as seguintes definições teóricas das fases do ciclo 

de vida: 

1. Concetual 

2. Planeamento 

3. Execução 

4. Conclusão 

 

Figura 12 - Fases do ciclo de vida de um projeto 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

5.2. Gestão de projetos 

A gestão de projetos permite às empresas definirem um conjunto de regras, normas e 

técnicas para melhorar a administração dos projetos, sendo da responsabilidade dos 

indivíduos e organizações envolvidos no referido projeto. 

Este processo tem como finalidade primordial garantir o cumprimento dos objetivos do 

projeto que permitirão criar valor para a empresa e que tanto podem afetar positiva 

como negativamente a entidade, durante ou após o projeto. Daí que os objetivos do 

projeto devam estar de acordo com a estratégia da organização. 

Na opinião de Burde (2008), o objetivo da gestão do projeto é atingir resultados que 

devem ser viáveis, planeados, que contribuam com alternativas para melhorar a entidade 

e que obriguem à organização de ações e recursos que proporcionem uma melhoria no 

desempenho da mesma. A gestão de projetos engloba, assim, todos os planos da 

entidade quer estes sejam pequenos e simples ou grandes e complexos. 

Assim sendo, a gestão de projetos pode analisar diversos aspetos, tais como, o público, 

produtos, finanças, instalações, compras, recursos, formação, cultura, venda, 

armazenamento, logística, tecnologias da informação e comunicação, recursos humanos, 

marketing, entre muitos outros. Relativamente a este tema, Morris & Jamieson (2004) 

defendem que os pontos importantes na gestão de projetos são o planeamento 

estratégico, a gestão de portfólio e a abordagem emergente. Turner & Simister (2000) 

concordam com os autores anteriores quanto à importância da gestão de carteiras. 

Concetual Planeamento Execução Conclusão 
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Srivannaboon (2006), por sua vez, identificou três elementos importantes na gestão de 

projetos: 

 Abrangente: um projeto deve ser amplo, direcionado a todos os níveis 

(executivos, gerentes de projeto, membros da equipa, clientes), a diferentes 

níveis dos processos de gestão (estratégico, tático e operacional) e variáveis.  

 Base teórica válida: a gestão de projetos deve basear-se num conjunto 

diversificado de empresas e projetos e dados do mundo real permitindo, assim, 

obter uma visão de toda a realidade da empresa; 

 Contingências: identificar estratégias de negócios específicas (diferenciação, 

liderança em custos, melhor relação custo/benefício) a partir dos elementos da 

gestão de projetos. 

A tarefa de seleção de projetos exige uma grande capacidade de avaliação. É nesta etapa 

que são escolhidos os projetos individuais ou de grupo o que, consequentemente poderá 

colocar em causa o desenvolvimento da empresa. Daí ser fundamental a realização de 

uma avaliação cuidada em relação aos bens, benefícios, custos, riscos, ciclo de vida do 

projeto e mudanças para a empresa. Porém, em muitas situações, esta avaliação acaba 

por ser efetuada num cenário de incerteza pois não existem dados concretos. 

A seleção de projetos deve ser realizada pelos gestores de topo, apesar de apenas as 

grandes empresas possuírem este cargo. Este processo deve ser incluído no ciclo de vida 

do projeto, estando o seu sucesso dependente dos objetivos que são atingidos. 

Posteriormente, a seleção e avaliação é baseada nas metas que irão ser atingidas e que 

representam as linhas orientadoras para os gestores do projeto. 

Resumidamente, a seleção de projetos consiste na avaliação de projetos e na sua escolha 

que permita à organização alcançar os objetivos a que se propôs. Na opinião de Santos 

(2005) a seleção permite “ajudar as empresas a decidir que ideia apoiar, que nova 

tecnologia desenvolver, que reparação autorizar” (p. 32). 

Cada projeto tem associados custos, benefícios e riscos, raramente identificados com 

exatidão. Cabe aos gestores de topo nas grandes empresas conseguir uma avaliação o 

mais exata possível atendendo às condicionantes existentes. 

O processo de seleção de projetos é parte importante do ciclo de vida do mesmo pois o 

sucesso dos projetos é avaliado pelo grau dos objetivos que consegue atingir. Isto 

significa que a seleção é baseada nas metas que devem ser do conhecimento do gestor 

de projetos por forma a garantir o sucesso nas suas decisões. 

 

 

5.3. Projeto de investimento da Gresart 

Agora que está esclarecido o conceito de projeto de investimento e todas as ações que o 

mesmo envolve, iremos focar-nos no projeto desenvolvido pela Gresart e que 

despoletou este estudo. Tal como referido anteriormente neste estudo, a Gresart tinha 

como projeto de investimento implementar uma unidade de produção de porcelanato 
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técnico, dotada das mais modernas tecnologias disponíveis para o sector da cerâmica, 

com uma capacidade produtiva instalada da ordem dos 7500 m
2
 por dia.  

Os novos pavilhões destinados à produção de porcelanato técnico encontram-se 

parcialmente construídos em terrenos (propriedade da Gresart), anexos às atuais 

instalações fabris da empresa, e ocuparão uma área de 17.730 m
2
. Além disso, seria 

também necessário adquirir e instalar diversos equipamentos diretamente relacionados 

com a produção, dos quais se destacam: 

 Um sistema de receção e armazenagem da pasta;  

 Duas prensas; 

 Dois secadores horizontais;  

 Duas linhas de vidragem;  

 Um forno de rolos;  

 Um sistema de movimentação automático;  

 Dois sistemas de escolha e embalagem dos produtos acabados;  

 Uma máquina de corte e retificação.  

Para operacionalizar aquela unidade é necessário também adquirir alguns equipamentos 

complementares, como por exemplo, empilhadores, estantes para armazenamento dos 

produtos, um gerador elétrico, um compressor, e ainda ampliar o posto de 

transformação. 

 

5.3.1. Objetivos do projeto 

O projeto visa fabricar pavimento em porcelanato técnico, um produto de valor 

acrescentado com um elevado grau de resistência à abrasão e ao gelo, baixa absorção de 

água e antiderrapante. A Gresart já tem experiência acumulada na produção de grés 

porcelânico. Nas atuais linhas de produção, a empresa já fabrica este produto, porém 

para produzir o técnico necessita de uma linha completamente distinta.  

A implantação de uma linha dedicada ao fabrico de pavimento em porcelanato técnico, 

para além dos ganhos de produtividade, permitirá libertar capacidade instalada para 

produzir revestimento cerâmico e oferecer ao mercado soluções combinadas de 

produtos de pavimento, revestimento e técnico. 

O facto de a Gresart já produzir porcelanato técnico significa que também já possui 

alguma experiência na comercialização do mesmo, nomeadamente nos mercados com 

maior apetência por este tipo de produtos, como os do Norte e Leste da Europa e da 

América do Norte.  

Assim, o projeto permitirá defender melhor a posição já conquistada pela Gresart no 

mercado interno e aumentar a penetração nos mercados externos, tirando partido do 

conhecimento e do prestígio já adquiridos nesses mercados. 
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5.3.2. Plano de investimento 

Tendo em conta o exposto anteriormente, relativamente aos gastos necessários para a 

construção e aquisição de novos equipamentos, propomos o plano de investimento que a 

seguir se apresenta (Tabela 8). Como é possível constatar pela análise do Quadro 3, a 

empresa prevê que todo o investimento seja efetuado nos dois primeiros anos, sendo 

que 2018 será o ano que irá registar os valores mais elevados (9.350.000 €). 

 

Quadro 3 - Plano de investimento do projeto 

Euros

2017 2018 Total

1.1 Construção de Edifícios 650.000 1.123.000 1.773.000

1.2 Equipamentos Produtivos 7.982.000 7.982.000

Sistema de Recepção da Pasta 100.000 100.000

Silos de Armazenagem da Pasta 80.000 80.000

Coloração da Pasta 400.000 400.000

Preparação de Vidros 353.800 353.800

Prensa e Secador horizontal 1.924.760 1.924.760

Linha vidragem 971.960 971.960

Forno 1.055.440 1.055.440

Movimentação 1.692.140 1.692.140

Escolha e embalagem 790.900 790.900

Montagem dos Equipamentos 121.000 121.000

Filtros dos Fumos dos Fornos 92.000 92.000

Filtros de Despoeiramento das Prensas 50.000 50.000

Filtros de Despoeiramento da Vidragem 50.000 50.000

Máquina de Corte/Rectificação 300.000 300.000

1.3 Outros Equipamentos 220.000 220.000

Empilhadores 70.000 70.000

Estantes Armazenamento 25.000 25.000

Gerador Eléctrico 25.000 25.000

Compressor Ar Comprimido 50.000 50.000

Posto Transformação 50.000 50.000

1.4 Estudos e Projectos 25.000 25.000

Subtotal 1 650.000 9.350.000 10.000.000

2 Fundo de Maneio 107.403 14.449 121.852

Total 757.403 9.364.449 10.121.852
 

Fonte: Elaboração própria 

 

A criação de um projeto de investimento desta dimensão implica que exista um plano de 

financiamento. Uma vez que estamos perante investimentos avultados, para os quais a 

sociedade não tem capacidade (ou mesmo tendo-a, seria arriscado e poderia 

comprometer a sua capacidade no médio/longo prazo), a melhor opção será recorrer a 

outras fontes. Conforme se visualiza no Quadro 4, prevê-se financiar o projeto de 
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investimento com prestações acessórias, com autofinanciamento da empresa, com 

empréstimos bancários de médio e longo prazo e com crédito de fornecedores de médio 

e longo prazo. 

Assim, está prevista a obtenção de empréstimos bancários de médio/longo prazo no 

montante global de 9.000.000 Euros: 

 Condições do empréstimo de 5.000.000 Euros (ver Quadro 5): 

▪ Prazo da operação: 8 anos 

▪ Período de carência: 2 anos 

▪ Taxa de juro: Euribor a 6 meses acrescida de um spread de 0,75% 

 Condições do empréstimo de 4.000.000 Euros (ver Quadro 6): 

▪ Prazo da operação: 4,5 anos 

▪ Período de carência: 1 semestre 

▪ Taxa de juro: 3,2 % ao ano. 

 

Quadro 4 - Plano de financiamento do projeto 

Euros

2017 2018 2019 2020/21 Total %

1. Capitais próprios 0 360.000 540.000 300.000 1.200.000 9,3%

Capital Social 0 0,0%

Prestações Acessórias 360.000 540.000 300.000 1.200.000 9,3%

2. Autofinanciamento 757.403 4.449 1.445.046 473.612 2.680.510 20,8%

3. Capitais Alheios 0 9.000.000 9.000.000 69,9%

Dívidas a Instituições de Crédito 5.000.000 5.000.000 38,8%

Suprimentos 0 0,0%

Fornecedores de Imobilizado 4.000.000 4.000.000 31,1%

Outros 0 0,0%

757.403 9.364.449 1.985.046 773.612 12.880.510 100,0%

 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 5 - Empréstimo da Instituição de Crédito 

Ano Semestre 
Utilização do 

crédito contratado 

Reembolso a 

efetuar no semestre 

Capital em 

divida (no fim) 

Juros a pagar 

no semestre 

Imposto de selo 

no semestre 

Encargos totais 

(juro + selo) 

2018 
1º             

2º             

2019 
1º 5.000.000,00   5.000.000,00       

2º     5.000.000,00 73.750,00 2.950,00 76.700,00 

2020 
1º     5.000.000,00 73.750,00 2.950,00 76.700,00 

2º   416.667,00 4.583.333,00 73.750,00 2.950,00 76.700,00 

2021 
1º   416.667,00 4.166.667,00 67.604,00 2.704,00 70.308,00 

2º   416.667,00 3.750.000,00 61.458,00 2.458,00 63.917,00 

2022 
1º   416.667,00 3.333.333,00 55.313,00 2.213,00 57.525,00 

2º   416.667,00 2.916.667,00 49.167,00 1.967,00 51.133,00 

2023 
1º   416.667,00 2.500.000,00 43.021,00 1.721,00 44.742,00 

2º   416.667,00 2.083.333,00 36.875,00 1.475,00 38.350,00 

2024 
1º   416.667,00 1.666.667,00 30.729,00 1.229,00 31.958,00 

2º   416.667,00 1.250.000,00 24.583,00 983,00 25.567,00 

2025 
1º   416.667,00 833.333,00 18.438,00 738,00 19.175,00 

2º   416.667,00 416.667,00 12.292,00 492,00 12.783,00 

2026 
1º   416.667,00   6.146,00 246,00 6.392,00 

2º             

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 6 - Empréstimo dos financiadores de imobilizado 

Ano Semestre 
Utilização do 

crédito contratado 

Reembolso a efetuar 

no semestre 

Capital em 

divida 

(no fim) 

Juros a pagar 

no semestre 

Imposto de selo 

no semestre 

Encargos totais 

(juro + selo) 

2018 

  

1º 4.000.000,00   4.000.000,00       

2º     4.000.000,00 64.000,00 2.560,00 66.560,00 

2019 

  

1º   500.000,00 3.500.000,00 64.000,00 2.560,00 66.560,00 

2º   500.000,00 3.000.000,00 56.000,00 2.240,00 58.240,00 

2020 

  

1º   500.000,00 2.500.000,00 48.000,00 1.920,00 49.920,00 

2º   500.000,00 2.000.000,00 40.000,00 1.600,00 41.600,00 

2021 

  

1º   500.000,00 1.500.000,00 32.000,00 1.280,00 33.280,00 

2º   500.000,00 1.000.000,00 24.000,00 960,00 24.960,00 

2022 

  

1º   500.000,00 500.000,00 16.000,00 640,00 16.640,00 

2º   500.000,00   8.000,00 320,00 8.320,00 

Fonte: Elaboração própria 
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Pela análise do gráfico do plano de investimento facilmente percebemos que o objetivo 

é que o projeto se inicie em janeiro de 2017 e termine em dezembro de 2018. Isto 

significa que prevemos que o projeto seja feito em 2 anos. 

A avaliação financeira constitui o ponto de partida para a análise económica. Segundo 

um documento de trabalho da Comissão Europeia (2006), o principal objetivo da análise 

financeira é calcular os indicadores de desempenho financeiro de um determinado 

investimento o que, por sua vez, permitirá avaliar a rendibilidade e a sustentabilidade 

financeiras desse mesmo investimento. 

Os métodos de avaliação financeira que servem de suporte à tomada de decisão para 

implementar ou não o projeto são, normalmente, os seguintes: 

 Valor Atual Líquido (VAL); 

 Taxa Interna de Rendibilidade (TIR); 

 Índice de Rendibilidade (IR); 

 Período de Recuperação do Investimento (Payback- Period). 

 

Valor Atual Líquido (VAL) 

O critério de avaliação mais utilizado é o VAL por ser o mais coerente no processo de 

seleção de projetos mutuamente exclusivos. Este método compara o valor atual dos 

cash-flows com o investimento realizado. De acordo com Soares, Moreira, Pinho, & 

Couto (2008) o modelo baseia-se nas seguintes premissas: 

 A taxa de atualização corresponde ao custo de oportunidade do capital, 

traduzindo o VAL o preço de mercado do investimento; 

 A soma da recuperação do capital investido com o valor atualizado dos cash-

flows futuros permite aos detentores de capital obter um retorno superior ao que 

poderiam obter com em aplicações alternativas e, consequentemente, aumentar a 

sua riqueza. 

Segundo Caetano (2009) e Myers, Allen, & Brealey (2008), o VAL pode ser definido 

algebricamente das seguintes formas: 

𝑉𝐴𝐿 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=𝑂       𝑜𝑢       𝑉𝐴𝐿 = −𝐼0 + ∑

𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡
+

𝑉𝑅

(1+𝑖)𝑡

𝑛
𝑡=1  (1) 

Onde: 

 t é o número do período;  

 n é o número total de períodos da vida útil do projeto ou do horizonte temporal 

da análise;  

 CFt é o valor do Cash-flow, positivo ou negativo, produzido pelo projeto no 

período t;  

 VR é o valor residual do ativo fixo; 

 I0 é o investimento inicial 

 i é a taxa de atualização. 
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Um VAL positivo significa que o projeto é viável uma vez que proporciona aos 

investidores uma taxa de retorno superior à taxa de atualização, criando um excedente 

de riqueza no valor do VAL. Por outras palavras, em termos previsionais, o projeto 

garante aos investidores uma taxa de remuneração (r), que inclui, normalmente, um 

prémio de risco, durante a vida útil do projeto. A esta taxa está associado o pressuposto 

de que os cash-flows serão reinvestidos a essa mesma taxa desde o momento inicial até 

ao final da vida útil do investimento (Caetano, 2009). 

Pelo contrário, um VAL negativo significa que o projeto deverá ser rejeitado, exceto no 

caso de os investidores considerarem que se trata de um investimento estratégico. Se o 

VAL for igual a zero, então o projeto é neutro, ou seja, não traduz qualquer efeito sobre 

a riqueza. 

Através de qualquer um dos modelos apresentados é possível utilizar diferentes taxas de 

atualização ao longo da vida útil do projeto. Assim sendo, uma vez que o VAL é 

sensível a variações no custo do capital, se o projeto apresentar a maior parte dos seus 

cash-flows nos primeiros anos, então a sensibilidade a alterações da taxa será menor. 

Nos investimentos convencionais, em que existe um primeiro cash-flow negativo 

seguido de cash-flows positivos nos anos seguintes, à medida que a taxa de atualização 

aumenta o VAL decresce. 

Apesar de ser o método mais utilizado, apresenta diversas limitações (Mota & Custódio, 

2007): 

 Não toma em consideração a escala do investimento, o que não permite analisar 

as situações em que existe racionamento do capital, ou seja, em que o número de 

projetos em análise é superior ao capital disponível para investir. Nestes casos, a 

solução é recorrer supletivamente a outros modelos como, por exemplo, a TIR; 

 Não possibilita a análise de projetos com vidas úteis diferentes. 

 

Taxa Interna de Rendibilidade (TIR) 

Regra geral, a TIR corresponde à taxa de desconto que iguala o VAL de um projeto a 

zero, o que significa que, algebricamente, é bastante semelhante ao VAL. A diferença é 

que neste caso a taxa de atualização será a incógnita a estimar e mede a taxa de 

remuneração máxima que o projeto poderá proporcionar (I. Soares et al., 2008). 

De acordo com Mota & Custódio (2007), a TIR pode ser definida algebricamente 

através da seguinte fórmula: 

−𝐼0 + ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛
𝑡=1 = 0 (2) 

Onde: 

 CFt  é o cash-flow do projeto no final do ano t (inclui o VR do ano n);  

 I0 é o investimento inicial;  

 n é a vida útil do projeto. 
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Relativamente ao processo de decisão com base na TIR apenas é exequível quando 

existe uma base de comparação, ou seja, o custo de oportunidade do capital. Assim 

sendo, em regra, aceita-se um projeto cuja TIR seja superior ao custo de capital (r) e, o 

contrário, isto é, uma TIR inferior conduz à recusa do investimento. Se a TIR for nula, 

então é indiferente aceitar ou não o projeto. 

Tal como o VAL, também a TIR apresenta algumas limitações: 

 Nas situações que envolvem projetos economicamente independentes, tanto o 

VAL como a TIR conduzem à mesma decisão. Porém quando se tratam de 

projetos mutuamente exclusivos, a TIR pode diferir do VAL, principalmente 

quando os projetos diferem na distribuição temporal uma vez que a TIR 

beneficia projetos com menor investimento e rápida geração de cash-flows 

(Brigham & Ehrhardt, 2006). 

 O cálculo da TIR pressupõe que os cash-flows gerados são reinvestidos à taxa da 

TIR. Assim, assume-se que o custo de oportunidade do capital é igual para todos 

os cash-flows, ou seja, admite-se que a taxa de juro é flat ao longo do tempo 

(Mota & Custódio, 2007). 

 Nos projetos em que existe alternância entre cash-flows positivos e negativos, 

verificar-se-á a existência de múltiplas TIR (Lorie & Savage, 1955). 

 A TIR não distingue aplicações financeiras de financiamento, nomeadamente, 

nos projetos em que o investimento inicial se carateriza por um cash inflow 

antecedido de um cash outflow (Allen et al., 2008). 

 

Associado à TIR existe um outro método designado de Taxa Interna de Rentabilidade 

Modificada (TIRM) que aproveita as vantagens da TIR e corrige uma das suas 

limitações, designadamente, o pressuposto que os cash-flows são reinvestidos à taxa da 

TIR. Além disso, Allen et al. (2008) e Brigham & Ehrhardt (2006) defendem que a 

TIRM é bastante útil nos projetos em que existem múltiplas TIR. 

Neste método, o primeiro passo, consiste na atualização do capital investido, em ativo 

fixo ou fundo de maneiro, para o momento 0 (t0), ao custo de oportunidade do capital. 

De seguida são capitalizados os sucessivos cash-flows para o momento n ou final da 

vida útil do projeto (tn), a uma taxa de reinvestimento igual à do custo de oportunidade 

do capital. Por último, atualiza-se o somatório dos cash-flows capitalizados para o 

momento t0 a uma taxa (TIRM) que permita igualá-los ao investimento. 

Algebricamente teremos a seguinte fórmula: 

∑ 𝐶𝐹𝑡(1+𝑅2)𝑛−𝑡𝑛
𝑡=1

(1+𝑇𝐼𝑅𝑀)𝑛 = 𝐼0 (3) 

Onde: 

 CFt é o cash-flow do projeto no final do ano t (inclui o VR do ano n);  

 I0 é o somatório dos investimentos atualizados à taxa de custo de oportunidade;  

 R2 é a taxa de reinvestimento dos cash-flows;  

 TIRM é a TIR modificada. 
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Tal como na TIR, neste modelo também é necessário a existência de um termo de 

comparação para que seja possível tomar uma decisão, sendo, regra geral, este termo de 

comparação a taxa de custo de oportunidade. Normalmente a TIRM é menor que a TIR 

uma vez que a taxa de reinvestimento dos fluxos gerados é inferior à própria TIR. 

 

Índice de Rendibilidade (IR) 

Este método resulta diretamente do VAL e representa a rentabilidade efetiva por 

unidade de capital investido, ou seja, permite saber o número de unidades de receitas 

líquidas geradas por um projeto por cada unidade de capital investido. 

Analiticamente representa-se pela seguinte fórmula (Brigham & Ehrhardt, 2006): 

𝐼𝑅 =  
∑

𝐶𝐹𝑡
(1+𝑟)𝑡

𝑛
𝑡=0

𝐼0
 (4) 

Onde: 

 CFt é o cash-flow   do projeto no final do ano t (inclui o VR do ano n);  

 I0 é o somatório dos investimentos atualizados;  

 R é a taxa de atualização. 

O critério de decisão estabelece que se o IR for superior a 1, então o VAL é positivo e, 

consequentemente, o projeto é aceite. Se, pelo contrário, o IR for inferior a 1, o VAL é 

negativo e o projeto deverá ser rejeitado. Na opinião de Mota & Custódio (2007) este 

indicador permite ainda a ordenação dos projetos nos cenários de restrições de capital. 

As limitações deste modelo de rentabilidade são as seguintes (Allen et al., 2008): 

 O IR é um método derivado do VAL, logo inclui todas as vantagens e 

desvantagens deste último. Porém, o IR não pode ser considerado como uma 

alternativa ao VAL, mas antes como um indicador complementar pois, por 

exemplo, quando se trata da escolha de investimentos mutuamente exclusivos, 

os resultados do IR podem ser contraditórios face aos do VAL. 

 

Payback Period ou Período de Recuperação do Investimento (PRI) 

O payback period representa o número de anos necessários para igualar o VAL a zero, 

ou seja, para recuperar o capital investido. 

No entende de Mota & Custódio (2007), o payback period pode ser apresentado 

analiticamente na seguinte forma: 

𝑃𝑅𝐼 = 𝑇 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜: ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡 = 𝐼0
𝑛
𝑡=1  (5) 

Onde: 

 CFt é o cash-flow   do projeto no final do ano t (inclui o VR do ano n); 

 I0 é o investimento inicial;  
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 r é a taxa de atualização. 

Neste indicador a regra de decisão define que devem ser aceites os projetos em que o 

PRI seja igual ou inferior ao período de vida útil do projeto. 

Apesar das limitações que possui e que serão enumeradas de seguida, este indicador 

apresenta uma importante vantagem, especialmente quando estão em causa projetos de 

investimento em países onde o risco político é elevado, pois permite determinar a 

rapidez com que o investimento num dado projeto é recuperado. 

Relativamente às suas limitações tem-se (I. Soares et al., 2008): 

 Não tem em consideração o valor temporal do dinheiro uma vez que se procede 

a uma soma algébrica de valores dispersos no tempo. Contudo, esta situação 

pode ser solucionada através da atualização dos cash-flows a uma taxa r; 

 Ignora os cash-flows gerados após a recuperação do investimento inicial, daí não 

poder ser considerado um indicador de rendibilidade. Porém pode ser aceite 

como um indicador de risco uma vez que o risco será tanto maior quanto maior 

for o período de recuperação do investimento. 

 Não é aplicável na escolha de projetos mutuamente exclusivos. 

 Nos projetos em que não existe um investimento inicial ou um investimento 

único, torna-se mais difícil determinar o PRI. 

A Tabela 9 apresenta os valores do risco de investimento neste projeto, tendo por base 

os dados da Gresart de 2016. 

 

Tabela 9 - Análise de risco do projeto de investimento "Porcelanato técnico" 

 

Indicadores de 

risco do projeto 

de investimento 

Decisão 

VAL 6.409.384 

Aceitar o projeto, pois permite recuperar o investimento realizado, 

cobrir a remuneração real mínima exigida (7,19%) e ainda gerar um 

excedente no valor de  

TIR 29,15% 
Aceitar o projeto, pois a TIR é superior à remuneração mínima 

exigida (taxa de desconto): 29,15% > 7,19% 

IR 0,706 Rejeitar o projeto, pois o IR é inferior a 1  

PP 4 anos e 7 meses 
Aceitar o projeto, uma vez que o PRI (Payback) é inferior ao n.º de 

anos do projeto (5) (embora muito próximo do período do projeto) 

Fonte: Elaboração própria 
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6. Análise da Viabilidade da Empresa Pós-

Projeto 

6.1. Pressupostos das Projeções Económicas e Financeiras 

Na Tabela 10 apresenta-se uma síntese dos principais indicadores económicos e 

financeiros da empresa (pós-projeto), em 2018, 2019 e 2020 sendo em termos 

previsionais. 

Pela análise da Tabela 10 podemos verificar que, em termos dos indicadores 

económicos, destaca-se um crescimento de 24,69% das vendas, de 233,63% dos meios 

libertos líquidos e de 8,22% do valor acrescentado bruto (VAB) per capita. Quanto aos 

indicadores financeiros, realça-se uma autonomia financeira igual a 30,9%, e uma 

rendibilidade dos capitais próprios superior a 3%. Isto reforça a ideia que foi exposta 

anteriormente que a implementação deste projeto de investimento será bastante 

vantajosa para o crescimento da Gresart. 

Concluímos então, de acordo com os indicadores fornecidos pelo estudo de viabilidade, 

e comparando o ano de 2020 (ano cruzeiro) com o ano 2016, que a situação pós-projeto 

da Gresart evidencia uma evolução muito positiva. 

 

Tabela 10 - Principais indicadores económicos e financeiros da empresa (pós-projeto) 

(Valores em Euros) 

Indicadores 2017 2018 2019 2020 

1. Económicos     

 Vendas Líquidas 15.180.046 22.701.412 25.760.549 27.086.316 

 Resultados Líquidos 209.804 637.486 1.214.900 1.354.166 

 Meios Libertos Líquidos 1.973.253 3.759.368 4.415.829 4.629.810 

 VAB per capita 28.682 38.217 42.875 44.505 

 Rendibilidade das Vendas 1,4 % 2,8 % 4,7 % 5,0 % 

2. Financeiros     

 Ativo Líquido 22.727.202 22.789.812 22.767.194 22.530.479 

 Capitais Próprios 7.024.937 8.202.423 9.717.323 11.071.488 

 Passivo 15.702.265 14.587.389 13.049.871 11.458.991 

 Autonomia Financeira 30,9 % 36,0 % 42,7 % 49,1 % 

 Rendibilidade dos Capitais Próprios 3,0 % 7,8 % 12,5 % 12,2 % 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nas atuais linhas de produção, para o ano 2017, apurou-se um valor bruto da produção, 

baseado nos valores reais registados até setembro e numa produção média diária, de 

8.500 m
2
. Para 2018, ano de aquisição e implantação dos principais equipamentos do 
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investimento, considerou-se uma produção média diária de 8.500 m
2
 e nos anos 

seguintes prevemos um aumento de 100 m
2
 na produção média diária (8.600 m

2
). 

Importa referir que, a partir de 2019, prevê-se ocupar 16% da capacidade destas linhas 

com a produção de revestimento em monoporosa. 

A nova linha de porcelanato técnico deverá começar a produzir no último trimestre de 

2018. Para este trimestre considerou-se apenas a utilização de 40% da capacidade 

instalada (o que corresponde a uma produção média diária de 7500 m
2
). Prevê-se 

aumentar gradualmente a utilização da capacidade para 60% em 2019, 75% em 2020 e 

80% em 2021, o ano cruzeiro do projeto. 

O nosso prognóstico indica que os preços médios de venda por m
2
 rondem os 6€ tanto 

para o pavimento de grés como para o revestimento e 15€ para o porcelanato técnico. 

Considerou-se uma atualização dos preços de apenas 1% ao ano. Este acréscimo reflete 

essencialmente um aumento da percentagem de produtos de primeira qualidade. 

No respeitante às quantidades vendidas, apostamos na manutenção, conforme histórico 

da empresa, nos 8,5% das vendas de produtos, sendo que, em 2020, as vendas para o 

mercado externo tenham um de peso de 30% nas vendas totais da empresa. Para a 

prestação de serviços considerou-se um valor fixo de 1.400 € por ano. A rubrica de 

proveitos suplementares deverá rondar 0,5% das vendas, conforme o histórico da 

empresa. 

Relativamente aos principais custos associados à produção, definimos que para o 

consumo de matérias-primas e subsidiárias considerou-se um coeficiente de 44% do 

valor bruto da produção (VBP); o custo das mercadorias vendidas deverá rondar os 60% 

das respetivas vendas, conforme o histórico da empresa; o consumo de eletricidade e 

combustíveis considerou-se 4,4% do VBP, conforme o histórico da empresa, uma vez 

que grande parte do sistema produtivo da mesma é alimentado pela rede de gás natural; 

o transporte de mercadorias terá um custo de cerca de 5,5% das vendas; as comissões 

2% das vendas; os outros fornecimentos e serviços representarão 7,5% do valor das 

vendas; e as amortizações do exercício foram calculadas conforme taxas fiscalmente 

aceites, quer para o imobilizado existente quer para o imobilizado do projeto de 

investimento.  

Outra importante rubrica de custos diz respeito aos impostos. Quanto aos impostos 

diretos prevemos um valor de 22.000€ em 2017 e 2018, e 33.000€ para 2019 e anos 

seguintes e para os impostos indiretos prevê-se um coeficiente de 0,6% das vendas e 

para outras despesas e encargos 1% das vendas. 

Os custos com pessoal para o ano 2017 foram calculados com base nos valores reais 

registados até setembro e projetados proporcionalmente para o final do ano. No último 

trimestre de 2018 está prevista a admissão de 25 novos colaboradores com uma 

remuneração média de 600€ mês. Em janeiro de 2019 prevê-se a admissão de mais 35 

colaboradores com a mesma remuneração média. Para 2018 e anos seguintes 

considerou-se uma atualização de salários de 3,0%. O valor relativo a seguros, subsídio 

de refeições e outros complementos de remunerações deverá situar-se em 10 % das 

remunerações base. 
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Ao nível dos indicadores de funcionamento, prevê-se que se mantenham os prazos 

médios de recebimentos e de pagamentos e que se reduzam os prazos médios de 

existências. Os custos financeiros de financiamento foram calculados conforme planos 

de reembolso das dívidas atuais da empresa e do plano de reembolso do financiamento 

de médio e longo prazo do projeto. 

Os descontos de pronto pagamento concedidos foram calculados na base de 1,4% das 

vendas, os outros custos e perdas financeiras na base de 0,5% das vendas, e os outros 

proveitos e ganhos financeiros foram calculados na base de 0,02%, conforme 

coeficientes históricos da empresa. 

 

 

6.2. Situação Económica e Financeira da Empresa Pós-

Projeto  

Após implantação do projeto torna-se crucial saber quais os benefícios que o mesmo irá 

proporcionar à entidade. Assim, de acordo com os indicadores fornecidos pelo estudo 

de viabilidade, e comparando o ano de 2021 (ano cruzeiro) com o ano de 2016, a 

situação pós-projeto da Gresart evidencia uma evolução muito positiva. 

Com base nos dados do Gráfico 13, Gráfico 14 e Gráfico 2, em termos dos indicadores 

económicos, destaca-se um crescimento de 110% das vendas, de 121% dos meios 

libertos líquidos e de 49,9% do VAB per capita. 

 

Gráfico 13 - Vendas líquidas entre 2017 e 2021 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 14 - VAB per capita entre 2017 e 2021 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 15 - Estrutura financeira entre 2017 e 2021 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ao nível dos indicadores financeiros, realça-se uma autonomia financeira igual a 49%, e 

uma rendibilidade dos capitais próprios superior a 12%. O Gráfico 2 permite visualizar a 

evolução financeira da Gresart no pós-projeto. Face ao exposto conclui-se que o projeto 

terá um efeito muito positivo na situação económica e financeira da Gresart. 

O estudo previsional, elaborado numa base prudente em termos do volume de negócios, 

demonstra categoricamente a viabilidade do projeto de investimento nas vertentes 

económica e financeira. 

Os mapas de apoio ao estudo previsional apresentam-se no Anexo 8.2. Na Tabela 11 

apresenta-se uma síntese dos principais indicadores económicos e financeiros da 

empresa (pós-projeto). 
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Tabela 11 - Principais indicadores económicos e financeiros da empresa (pós-projeto) 

(Valores em Euros) 

Indicadores 2017 2018 2019 2020 

1. Económicos     

Vendas Líquidas 15.180.046 22.701.412 25.760.549 27.086.316 

Resultados Líquidos 209.804 637.486 1.214.900 1.354.166 

Meios Libertos Líquidos 1.973.253 3.759.368 4.415.829 4.629.810 

VAB per capita 28.682 38.217 42.875 44.505 

Rendibilidade das Vendas 1,4 % 2,8 % 4,7 % 5,0 % 

2. Financeiros     

Ativo Líquido 22.727.202 22.789.812 22.767.194 22.530.479 

Capitais Próprios 7.024.937 8.202.423 9.717.323 11.071.488 

Passivo 15.702.265 14.587.389 13.049.871 11.458.991 

Autonomia Financeira 30,9 % 36,0 % 42,7 % 49,1 % 

Rendibilidade dos Capitais Próprios 3,0 % 7,8 % 12,5 % 12,2 % 

Fonte: Elaboração própria 

 

Através dos dados da Tabela 11, podemos concluir que este projeto permitirá um 

aumento das vendas líquidas da empresa em cerca de 12 milhões de euros o que, por sua 

vez, terá reflexos ao nível do resultado líquido do período. 

Quanto aos indicadores financeiros, existe uma ligeira quebra no ativo líquido e também 

no passivo, contudo, a autonomia financeira da empresa não é afetada. Na verdade, 

verificamos um aumento de cerca de 20% neste indicador. O maior crescimento regista-

se na rubrica da rendibilidade dos capitais próprios que passa de 3%, em 2018, para 

12,2% em 2021. 
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6.3. Situação Competitiva da Empresa Pós-Projeto  

No pós-projeto, a Gresart possuirá os meios tecnológicos e os conhecimentos que lhe 

permitirão apresentar uma gama de produtos mais completa e com mais qualidade no 

mercado. Ficará preparada para entrar em novos segmentos do mercado de pavimentos 

e revestimentos cerâmicos, com uma gama de produtos complementares aos que já 

produz, e capaz de oferecer aos seus clientes um conjunto de soluções integradas. O 

escoamento da produção será facilitado pela experiência em vários mercados externos e 

pelo conhecimento da realidade e da recetividade nos mesmos. 

Assim, o projeto terá efeitos muito positivos na empresa, evidenciados pelos 

indicadores do estudo de viabilidade que apontam para um nível de competitividade 

capaz de manter e melhorar o crescimento sustentado da Gresart. 
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7. Conclusão 

Este capítulo final reúne as conclusões do trabalho desenvolvido, as perspetivas de 

trabalho futuro e as limitações. Inicialmente serão apresentadas a conclusões gerais 

sobre os conceitos trabalhados. De seguida as limitações no decorrer deste estudo e, por 

último, as sugestões que na nossa ótica possam ser pontos a explorar noutros trabalhos 

futuros. 

A globalização da economia conduziu ao aumento da competitividade entre empresas 

dos diversos setores de atividade. Perante este cenário as sociedades são obrigadas a 

estarem em constante adaptação ao meio envolvente por forma a conseguirem satisfazer 

as necessidades cada vez mais exigentes dos seus clientes. Assim sendo, o setor 

cerâmico não é exceção à regra e, as empresas desta área, necessitam de estar em 

constante adaptação quer ao nível das inovações tecnológicas quer do design (Meyer-

Stamer, Maggi & Seibel, 2001). 

Por outro lado, a globalização também criou vantagens para este setor de atividade, 

nomeadamente, aumentou o leque de oportunidades de exportação, a aumento da 

concorrência obrigou as indústrias cerâmicas europeias a repensar as suas estratégias e 

tornarem-se mais produtivas e eficientes, conduziu à especialização do produto e do 

processo produtivo, incentivou a inovação. 

Ao nível da UE, o setor cerâmico contribui com 27,8 biliões de euros para a economia, 

sendo que, em 2015, aproximadamente 10 biliões de euros correspondem a subsetor de 

pavimentos e revestimentos cerâmicos, colocando assim, a Europa como uma das 

principais líderes globais na produção destes produtos . Relativamente ao emprego neste 

setor, apesar de na última década se ter registado um decréscimo em resultado na 

deslocalização de algumas empresas para países com custos mais baixos e à 

automatização dos processos, é no subsetor dos pavimentos e revestimentos cerâmicos 

que se regista o maior número de trabalhadores . 

A UE destaca-se como a maior exportadora de produtos cerâmicos (1/4 da produção é 

destinada à exportação), comprovando a elevada competitividade e qualidade destes 

produtos noutros mercados, sendo o principal destino nos EUA. Quanto ao tipo de 

produtos exportados, são maioritariamente cerâmicas finas devido à sua elevada 

qualidade e valor acrescentado. De facto, metade das exportações são de pavimentos e 

revestimentos cerâmicos.  

Relativamente às importações da UE tem vindo a aumentar nos últimos anos, sendo a 

China o principal fornecedor (com valores superiores a 316 milhões de euros em 2007). 

Este aumento das importações vem comprovar a perda de competitividade da UE face a 

outros mercados no que diz respeito à indústria cerâmica. De facto, verificou-se que a 

perda de competitividade da indústria cerâmica na UE se ficou a dever a três fatores: 

aumento das importações de economias emergentes conduzindo a que as indústrias 

europeias não consigam competir com os custos reduzidos destes produtos importados; 

elevada regulamentação no espaço europeu quanto a questões ambientais e de higiene e 

segurança; e, por último, a dependência da UE face à energia, nomeadamente, gás 

natural, cujos preços tem vindo a aumentar nos últimos anos e, sendo este setor um dos 
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maiores consumidores implica que os custos de produção e, consequentemente, do 

produto final, sejam mais elevados. 

Resumidamente, ao nível do setor cerâmico na UE pudemos concluir que são diversos 

os fatores que afetam a competitividade das empresas dos quais destacamos: a forte 

competição de importações de baixo custo de países emergentes (por exemplo, China); 

a elevada regulamente ambiental; elevados custos da energia; concorrência por 

materiais substitutos; elevada dependência da procura do setor da construção e, por 

último, a globalização. Este último ponto, porém, também tem as suas vantagens uma 

vez que criou oportunidades, nomeadamente, incentivou a especialização e a contínua 

inovação técnica das empresas. 

A análise ao subsetor de pavimentos e revestimentos cerâmicos a nível mundial 

permitiu-nos concluir que, nos últimos anos, registou um crescimento significativo e 

que o aumento da produção foi acompanhado por uma grande reestruturação dos 

processos produtivos e dos sistemas de controlo consequência do desenvolvimento 

tecnológico que permitiu tornar os processos produtivos mais eficientes, produtos com 

maior qualidade e mais amigos do ambiente. Acresce que as novas tendências dos 

consumidores conduziram ao desenvolvimento do porcelanato técnico, um produto de 

elevadas prestações técnicas que se caracteriza por reproduzir a natureza e se aproximar 

do conceito de pedra natural. 

Tal como foi referido anteriormente, a Europa é considerada líder global na produção de 

pavimentos e revestimentos cerâmicos. Porém, a partir da década 90, a China surgiu 

como novo maior produtor deste subsetor (Coelho, 2009) com uma produção de 3 

biliões de m2 em 2006 (ECORYS, 2008). Verificámos igualmente que a seguir à China, 

aparecem a Espanha, o Brasil e Itália como maiores produtores mundiais neste subsetor 

. 

O estudo do comércio internacional de pavimentos e revestimentos cerâmicos permitiu-

nos concluir que os maiores exportadores mundiais, em 2002, foram Itália (33%), 

Espanha (26,9%), China (9,4%), Brasil (5,6%), Turquia (5,4%), México (2,1%), 

Portugal (1,7%), Alemanha (1,7%) e França (1,6%) e que os maiores importadores 

mundiais foram EUA (14,9%), Alemanha (7,9%), França (7,8%), Arábia Saudita 

(5,9%), Hong Kong (4,2%), Reino Unido (3,6%), Grécia (2,8%), Canadá (2,3%), 

Austrália (2,1%) e Israel (2%) . 

Resumidamente, quanto ao subsetor de pavimentos e revestimentos cerâmicos é 

particularmente significativo no espaço europeu pois apresenta o maior volume de 

produção, a maior taxa de empregabilidade e a maioria das exportações do setor 

cerâmico na UE. 

No início deste trabalho foi salientada a situação económica visto estarmos a recuperar 

de uma época de fragilidade que contribuiu para baixos níveis de confiança industrial e 

dos consumidores, o que afetou todo o tecido empresarial nacional e em que se torna 

essencial a capacidade das empresas reagirem e de se reinventarem. Para tal é 

importante estarem dotadas de ferramentas que lhes permitam superar as dificuldades de 

forma a garantir a sua presença no mercado e o seu crescimento. 
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Ao nível do setor cerâmico pudemos constatar que representa um dos mais competitivos 

em Portugal  e também aquele onde se verifica que a maioria da produção se destina aos 

mercados externos. Daí a grande necessidade das empresas em apresentarem produtos 

diferenciados, inovadores e com uma boa relação qualidade/preço. 

No nosso estudo sobre a indústria cerâmica nacional deduzimos que as 1.157 empresas 

(de acordo com dados do INE, em 2015) se concentram principalmente no Norte, 

Centro, Lisboa e Vale do Tejo e empregavam aproximadamente 16.704 trabalhadores. 

Sintetizando, este setor de atividade possui uma grande taxa de empregabilidade em 

milhares de empresas.  

O setor cerâmico, em 2015, apresentava um volume de negócios próximo de um milhão 

de euros, sendo uma parte relativo às exportações para Espanha, França, Alemanha, 

Reino Unido, EUA e Angola. Esta expansão das exportações cerâmicas foi 

substancialmente impulsionada pela integração de Portugal na UE. 

Segundo dados do INE verificámos que a indústria cerâmica apresenta um peso 

reduzido tanto ao nível das exportações como do VAB nacional. Porém, quando 

analisámos o subsetor de pavimentos e revestimento cerâmico concluímos que este 

apresenta um peso bastante significativo no setor cerâmico (34% do volume de 

negócios do setor cerâmico e 36% das exportações do mesmo). 

No que respeita ao subsetor de pavimento e revestimento cerâmicos, nos últimos anos, 

tem-se verificado uma redução do número de empresas e, consequentemente, de 

emprego no setor que se justifica por uma forte e desigual concorrência no que concerne 

a preços por parte de produtos oriundos de empresas asiáticas. Dados no INE, 

permitiram-se constatar que, em 2015 existiam 61 empresas deste subsetor com uma 

distribuição geográfica localizada, maioritariamente, na região Centro, particularmente 

nos distritos de Leiria e Aveiro. Isto permite-nos concluir que, no caso concreto do 

distrito de Aveiro, o setor cerâmico é de suma importância. 

Porém, a produção (que segundo dados da CTCV e ASCER, de 2002, rondava os 344 

milhões de euros) encontra-se concentrada em apenas 16 empresas. Cerca de um terço 

desta produção (110 milhões de euros) tem como principal destino a exportação, 

particularmente, Alemanha, França, Reino Unido, Holanda, Espanha e EUA. Além 

destes, existem ainda os PALOP onde Portugal domina as exportações comunitárias 

destes produtos. 

Contudo, se por um lado Portugal é um dos maiores exportadores deste subsetor não é 

menos verdade que também possui valores elevados de importações. Este cenário fica a 

dever-se ao facto de os produtos portugueses exportados serem de gama média/baixa e, 

em contrapartida, os importados de gama alta . 

As dificuldades existentes ao nível das exportações de produtos ficam a dever-se a três 

fatores: o fraco conhecimento dos mercados externos, a maioria das empresas são PME 

e, por último, as atitudes passivas face à inovação comercial, adotadas pelas empresas 

até há poucos anos, conduziram a um certo imobilismo e à manutenção de relações 

comerciais onde imperam a distância e o desconhecimento dos mercados. Estes entraves 

podem ser contrariados através do estabelecimento de parcerias com clientes e empresas 

que conheçam ou dominem alguns canais de distribuição, através da diferenciação dos 
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produtos (por exemplo, a venda com marca própria, ou até através de parcerias com 

outras empresas do sector cerâmico). 

A verdade é que os estudos analisados demonstram que as empresas do setor cerâmico 

nacional são dotadas de uma fraca política comercial, adotando processos passivos, 

afastados do consumidor final. 

Na nossa análise ao subsetor de pavimentos e revestimentos cerâmicos pudemos 

concluir que na última década as empresas desta área de negócios investiram na sua 

modernização e atualização. De facto, estudos promovidos pela APICER e INOFOR 

demonstram que as indústrias deste subsetor adotaram estratégias mais orientadas para a 

comercialização e gestão de custos. A complementar esta conclusão temos informações 

do CTCV que confirmam que as empresas deste ramo dispõem de unidades produtivas 

modernas e flexíveis, com um elevado grau de automatização, e equipamentos ao nível 

das melhores tecnologias disponíveis para este sector da cerâmica. A CTCV considera 

que as empresas possuem unidades produtivas modernas e flexíveis, com elevado grau 

de automatização e equipamento de alta tecnologia. Porém não dominam as tecnologias 

de base nem participam ativamente no processo de inovação tecnológica. 

Uma breve análise SWOT ao setor cerâmico nacional permitiu-nos concluir que como 

pontos fortes temos a qualidade das matérias-primas e, consequentemente, dos produtos, 

a experiência e o know how dos recursos humanos. Em contrapartida os pontos fracos 

relacionam-se com a fraca política comercial, a baixa produtividade e volume de vendas 

e a excessiva dependência de intermediários. Ao nível das oportunidades salientamos o 

desenvolvimento e exploração de novos meios de comunicação e distribuição, a aposta 

no comércio eletrónico e os incentivos tanto para a qualificação da mão-de-obra como 

ao investimento e modernização. Por outro lado, existem diversas ameaças, tais como, a 

concorrência por parte de produtos oriundos de empresas asiáticas, os elevados custos 

de energia e a recessão da economia no espaço UE. 

Em suma, podemos afirmar que a maioria destas empresas se apresentam como sendo 

de pequena dimensão, com um reduzido volume de vendas e baixo número de 

trabalhadores, que têm na sua maioria uma idade avançada. É concluído também que 

existe uma fraca política comercial nas empresas no setor. E, tal como acontece na UE, 

também em Portugal o subsetor de pavimentos e revestimentos cerâmicos apresenta 

uma elevada quota de exportações no total de vendas, o que demonstra a sua forte 

presença nos mercados internacionais. 

A decisão de se realizar um investimento de qualquer empresa vislumbrando o seu 

crescimento e competitividade. O investimento permite a criação de valor para a 

empresa, que pode ser realizado por iniciativa própria ou para poder estar em 

conformidade com regulamentos e legislação. Perante o cenário de investimento, a 

tomada de decisão deve ter por base a avaliação do mesmo, ao nível económico-

financeiro, mas também através de estudos complementares. 

Contudo, não é raro observar nas empresas que as decisões de investimento são 

sustentadas pela falta de informação. Assim, quando se toma por base uma avaliação de 

projetos corre-se o risco de incorrer numa decisão de investimento vulnerável e/ou 

errada. 
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No ponto 5, com base na revisão da literatura, fundamentou-se a importância de um 

projeto, o seu ciclo de vida e a forma como devem ser selecionados. Foi feita alusão à 

importância de um projeto de investimento e às respetivas ferramentas para a sua 

avaliação. Sendo sempre importante ponderar o risco inerente a um projeto de 

investimento e ao grau de incerteza associado. 

Em resumo, na opinião da OCDE (1971), um projeto de investimento consiste em 

utilizar recursos raros ou limitados, num futuro próximo, com o intuito de obter como 

contrapartida, num determinado período de tempo, um benefício financeiro ou receita 

de vendas de produto ou uma vantagem social. Um projeto implica a utilização de 

diversos recursos (humanos e materiais) e está associado à produção de um serviço ou 

produto, criando valor tanto para a empresa como para o produto e/ou serviço, ou seja, o 

objetivo primordial de um projeto de investimento é a recuperação integral e obtenção 

de um excedente financeiro. 

 O nosso estudo demonstrou que um projeto de investimento pode ter diversas 

classificações, tais como, a classificação baseada nos objetivos do investimento 

(substituição, expansão, inovação ou estratégico), nos efeitos e relações entre 

investimentos (compatíveis, mutuamente exclusivos, autónomos ou induzidos), origem 

dos fundos (públicos, privados ou ONG), entre outros. 

O ciclo de vida permite definir o início e o fim do projeto e, através dele, é possível 

determinar se o estudo de viabilidade deve ser feito na primeira fase ou como um 

projeto à parte. Adams & Brandt (1988) consideram as seguintes definições teóricas das 

fases do ciclo de vida: concetual, planeamento, execução e conclusão. 

A gestão de projetos permite às empresas definirem um conjunto de regras, normas e 

técnicas para melhorar a administração dos projetos, sendo da responsabilidade dos 

indivíduos e organizações envolvidos no referido projeto. Este processo tem como 

finalidade primordial garantir o cumprimento dos objetivos do projeto que permitirão 

criar valor para a empresa e que tanto podem afetar positiva como negativamente a 

entidade, durante ou após o projeto. 

A tarefa de seleção de projetos exige uma grande capacidade de avaliação. É nesta etapa 

que são escolhidos os projetos individuais ou de grupo o que, consequentemente, poderá 

colocar em causa o desenvolvimento da empresa. Daí ser fundamental a realização de 

uma avaliação cuidada em relação aos bens, benefícios, custos, riscos, ciclo de vida do 

projeto e mudanças para a empresa. 

O enquadramento realizado relativamente ao setor cerâmico leva-nos a concluir que a 

Gresart, S.A. pertence a um setor altamente competitivo em que existem empresas a 

competir no mesmo subsetor em Portugal. Como tem forte concorrência a nível 

nacional, mas também internacional, a empresa tem de apostar em diversos fatores de 

forma a criar vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes. 

No que respeita à tecnologia e inovação, a Gresart possui a mais moderna e inovadora 

tecnologia presenta no setor permitindo-lhe obter ganhos de eficiência, diferenciação 

dos produtos e capacidade de inovação. 
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Sendo os recursos humanos um fator importante dentro de uma organização, a Gresart 

implementa várias ações de modo a motivar e valorizar os seus colaboradores. Uma 

constante preocupação da empresa é fornecer formação profissional nas diversas áreas 

como forma de alcançar os objetivos definidos pela empresa, nomeadamente dotá-los de 

conhecimentos mais específicos. Estas ações proporcionam vantagens à empresa pois 

permitem que os seus recursos humanos estejam em permanente atualização no que diz 

respeito às exigências do mercado. 

No que diz respeito à internacionalização, a Gresart tem assistido a uma crescente 

importância das suas vendas nos mercados externos. Atualmente, a maioria dos seus 

produtos têm destinos internacionais, o que demonstra a capacidade da empresa em 

concorrer não só no mercado nacional. A forte aposta na internacionalização permite à 

empresa melhorar a sua competitividade, alargando o seu mercado. 

Desde a sua criação que a Gresart, S.A. tem realizado diversos investimentos. Um dos 

seus primeiros projetos previa a modernização tecnológica, conversação para gás 

natural, redefinição da imagem, implementação do sistema de garantia da qualidade e 

certificação, desenvolvimento de novos produtos, informatização, reforço da capacidade 

de gestão, formação dos recursos humanos. Após este grande investimento na vertente 

recursos humanos e equipamentos produtivos, a empresa focou-se na questão ambiental.  

Porém, tendo em conta a pesquisa bibliográfica efetuada, verifica-se que desenvolver 

novos produtos pode significar a sobrevivência e/ou sucesso de uma empresa sem, 

contudo, descurar os riscos que lhe são inerentes. Assim sendo, apesar de a Gresart 

apresentar um volume de negócios anual que ronda os 14 milhões de euros, deparou-se 

também com esta necessidade de inovar não só o processo produtivo como também os 

produtos. Assim sendo, ao longo dos anos foram realizados diversos investimentos 

nesse sentido, tendo sido o investimento designado “Porcelanato técnico” o nosso 

principal foco. O objetivo primordial deste projeto consistia em criar uma nova linha de 

produção destinada, precisamente, ao porcelanato técnico. 

Antes da implementação do projeto, efetuámos uma análise SWOT à Gresart com o 

intuito de conhecer os aspetos que poderiam ser vantajosos para a implementação do 

projeto e aqueles que constituiriam entraves face ao mesmo. Por conseguinte 

destacamos como vantagens (pontos fortes e oportunidades) apostar na formação 

profissional, diversificação dos mercados externos, utilização de marca própria, elevada 

autonomia financeira e meios libertos, produção mais flexível (variedade e 

especificidade da oferta), vigilância tecnológica ativa, participação em feiras 

internacionais. Como desvantagens (pontos fracos e ameaças) temos as dificuldades de 

penetração nos mercados europeus e do domínio dos canais de distribuição no 

estrangeiro, necessidade de criar produtos e processos mais eficientes em termos 

energéticos, falta de investimento em áreas imateriais (design, logística, marketing e 

gestão estratégica). 

A análise à situação económica e financeira da Gresart, nos anos de 2015 e 2016, 

permitiu-nos verificar que a empresa apresenta uma evolução favorável. Apesar da 

conjuntura desfavorável as vendas líquidas mantiveram-se em bom nível, com um 

ligeiro decréscimo em 2016. As vendas para o mercado externo representaram 26,64 % 

das vendas totais da empresa em 2016. O VAB da atividade atingiu 4.216.337,04 Euros 



77 

em 2016 e a produtividade global do emprego (VAB per capita) cerca de 26.000 Euros. 

Os resultados de exploração e os resultados líquidos foram sempre positivos. Ao nível 

dos rácios, verificamos que a autonomia financeira se situou em muito bom nível, 

superior a 60 % em 2016. A remuneração do volume de negócios rondou os 11% e a 

remuneração do ativo os 4 %. Concluindo, nos exercícios em análise (2015/2016), a 

estrutura financeira da Gresart apresenta-se estável e sem desequilíbrios e tem 

capacidade para realizar novos investimentos. 

No sentido de continuar a apostar na melhoria da competitividade e consolidação da 

posição da empresa no mercado, foi sugerido a criação de uma linha de produção 

exclusivamente para porcelanato técnico. Este investimento teria um custo total de 

12.880.510 Euros, os quais seriam obtidos através de prestações acessórias, 

autofinanciamento, empréstimos bancários e crédito de fornecedores. A nova linha 

independente de porcelanato técnico seria dotada das mais modernas tecnologias o que, 

por sua, vez, permitiria uma produção de 7.500 m
2
 por dia.  

O projeto visa fabricar pavimento em porcelanato técnico, um produto de valor 

acrescentado com um elevado grau de resistência à abrasão e ao gelo, baixa absorção de 

água e antiderrapante. A Gresart já tem experiência acumulada na produção de 

porcelanato técnico. Nas atuais linhas de produção, a empresa já fabrica este produto. 

Como tal, a implantação de uma linha dedicada ao fabrico de pavimento em porcelanato 

técnico, para além dos ganhos de produtividade, permitirá libertar capacidade instalada 

para produzir revestimento cerâmico e oferecer ao mercado soluções combinadas de 

produtos de pavimento e revestimento. 

Nesse sentido, o projeto implica a construção de novos pavilhões, anexos às atuais 

instalações fabris da empresa, e que ocupariam uma área de 17.730 m
2
, e ainda a 

aquisição de diversos equipamentos, dos quais se destacam: prensas, secadores 

horizontais, forno de rolos, linhas de vidragem, empilhadores, estantes para 

armazenamento, entre outros. 

Atendendo aos dados previsionais obtidos torna-se essencial realizar um estudo ao risco 

do projeto de investimento ou, por outras palavras, avaliar a sua rendibilidade e 

sustentabilidade. Nesse seguimento, os métodos de avaliação financeira que serviram de 

suporte à tomada de decisão para implementar ou não o projeto foram os seguintes: 

Valor Atual Líquido, Taxa Interna de Rendibilidade, Índice de Rendibilidade e 

Payback-Period. Resumidamente, o VAL compara o valor atual dos cash-flows com o 

investimento realizado; a TIR corresponde à taxa de desconto que iguala o VAL de um 

projeto a zero; o IR representa a rentabilidade efetiva por unidade de capital investido, 

ou seja, permite saber o número de unidades de receitas líquidas geradas por um projeto 

por cada unidade de capital investido; e, por último, o payback period representa o 

número de anos necessários para igualar o VAL a zero, ou seja, para recuperar o capital 

investido. 

Recorrendo aos métodos de avaliação analisados no capítulo 5, conclui-se pela 

viabilidade económica e financeira do projeto, onde se destacam os seguintes 

indicadores: 

a) VAL (Valor Acrescentado Líquido): 6.409.384 
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b) TIR (Taxa Interna de Rendibilidade): 29,15% 

c) IR (Índice de Rendibilidade): 0,706 

d) Payback Period: 4 anos e 7 meses 

A partir desta análise pudemos concluir que a maioria dos indicadores suportavam a 

aceitação do projeto de investimento “Porcelanato técnico”. O Índice de Rendibilidade 

foi o único indicador com valor inferior a 1 (0,706) o que significa que as receitas 

geradas por este projeto não são suficientes para cobrir cada unidade de capital 

investido.  

Após a implementação da linha de produção de porcelanato técnico, as previsões 

indicam que se registará um crescimento nas vendas de, cerca de 24,69%, dos meios 

libertos líquidos (233,63%) e do VAB per capita (8,22%). Acresce que os indicadores 

financeiros também demonstram um crescimento da empresa pois a sua autonomia 

financeira registará 30% em 2017 e 49% em 2020, ou seja, no final do projeto a 

empresa será praticamente autossuficiente. A par deste indicador temos também a 

rendibilidade dos capitais próprios cujo crescimento rondará os 9% (3,0% em 2017 e 

12,2% em 2020). Efetuando uma comparação entre o ano de 2017 e o ano final do 

projeto verificámos um crescimento de 110% das vendas, de 121% dos meios libertos 

líquidos e de 49,9% do VAB per capita. 

No pós-projeto, a Gresart possuirá os meios tecnológicos e os conhecimentos que lhe 

permitirão apresentar uma gama de produtos mais completa e com mais qualidade no 

mercado. Ficará preparada para entrar em novos segmentos do mercado de pavimentos 

e revestimentos cerâmicos, com uma gama de produtos complementares aos que já 

produz, e capaz de oferecer aos seus clientes um conjunto de soluções integradas. O 

escoamento da produção será facilitado pela experiência em vários mercados externos e 

pelo conhecimento da realidade e da recetividade nos mesmos. 

O que importa para a análise é o impacto que o projeto teve na empresa, pelo que a 

conclusão deverá ter como base a comparação entre a empresa antes do projeto e a 

empresa após a implementação do projeto. Através da comparação dos indicadores 

financeira calculados antes e depois da implementação do projeto, pode-se concluir que 

se trata de um projeto altamente viável, ou seja, implementável. Esta análise permite-

nos concluir que a aceitação deste projeto de investimento por parte dos gestores da 

Gresart representará uma decisão bastante vantajosa uma vez que contribuirá para o 

crescimento da sociedade e, assim, para a consolidação da sua posição nos mercados 

interno e externo. 

Porém é importante salientar que a última palavra ou juízo final quanto à decisão de 

investimento deve recair no parecer pessoal do investidor. Como em qualquer trabalho 

de investigação, a metodologia adotada e a análise e interpretação dos resultados do 

estudo empírico apresentam limitações. 

A primeira limitação encontrada no desenvolvimento deste estudo relacionou-se com a 

falha na literatura referente ao setor cerâmico em Portugal e, consequentemente, ao 

subsetor de pavimentos e revestimentos cerâmicos. Tal dificultou não só a perceção das 

caraterísticas deste ramo da indústria como também a comparação da Gresart com a 

globalidade do tecido empresarial cerâmico português. Porém, tentámos recorrer a todos 
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os dados disponíveis para conseguir alcançar os nossos objetivos e fornecer informações 

relevantes. 

Outro grande obstáculo relacionou-se com o facto de um dos autores ter iniciado a sua 

vida profissional e tal implicava diversas viagens ao estrangeiro dificultando a 

possibilidade de ter acesso a muitos dos materiais de consulta para a elaboração deste 

estudo. 

Ao longo da elaboração do nosso estudo fomo-nos deparando com diversas questões 

que consideramos serem de grande interesse e, como tal, podem constituir futuras 

investigações. 

 

1) Estudo de empresas do subsetor de pavimentos e revestimentos cerâmicos 

em Aveiro. 

Na nossa consulta de documentos sobre esta temática deparámo-nos com uma 

investigação onde era realizada uma breve comparação de alguns dados das principais 

empresas do setor cerâmico. Porém tratam-se de dados de 2008/2009. A nossa sugestão 

seria que fosse realizado novo estudo, com dados mais recentes e, possivelmente com a 

intervenção de mais empresas. Isto permitiria perceber qual a evolução das empresas 

cerâmicas nos últimos anos em Aveiro e comparar com a globalidade do setor nacional. 

Este novo estudo permitiria perceber quais as empresas melhor posicionadas no 

mercado nacional. 

Como era o setor cerâmico até 2008? Perante o cenário de crise que afetou todo o tecido 

empresarial nacional e internacional e, acima de tudo, a confiança dos consumidores, 

como agiram as empresas para reverter esse cenário? 

 

2) Evolução do setor cerâmico 

De certa forma a questão levantada anteriormente iria também permitir perceber qual a 

evolução do setor cerâmico nos últimos 10 anos. 

Qual o impacto que a crise e o crescimento da influência das empresas asiáticas tiveram 

no setor cerâmico? Quais os subsetores da cerâmica mais afetados? Perante este cenário, 

como reagiram as empresas ou, por outras palavras, quais as medidas/ações adotadas 

pelas mesmas para recuperarem desta situação? 

 

3) Análise ao investimento “Porcelanato técnico” 

Após a implementação do investimento “Porcelanato técnico” seria relevante efetuar 

nova análise à estrutura económica e financeira da Gresart, S.A. por forma a perceber se 

as perspetivas previstas neste estudo se comprovam ou, caso tal não aconteça, perceber 

qual ou quais os fatores que impediram que tal acontece-se. Neste estudo podia ser 

realizada uma análise aos dados da empresa desde, por exemplo, 2006 a 2022. 
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A.1. Balanço histórico 

(Euros) 

BALANÇOS HISTÓRICOS 

Ativo SNC 2014 2015 2016  

 1. Investimentos  21.059.087 21.339.406 22.319.606 

  1.1 Ativos Intangíveis 44 598.133 607.173 603.590 

  1.2 Ativos Fixos Tangíveis 43 20.453.292 20.707.872 21.691.654 

  1.3 Investimentos Financeiros 41 7.661 24.361 24.361 

 2. Depreciações Acumuladas 438/448 11.311.538 13.156.625 14.813.787 

 3. Existências  3.296.199 3.140.980 3.517.693 

  3.1 Matérias Primas, Subsidiárias e de Consumo 33 797.346 661.410 708.579 

  3.2 Produtos Acabados e em Curso 34+36 2.231.541 2.296.407 2.526.041 

  3.3 Mercadorias 32 267.312 183.163 283.073 

 5. Dívidas - Médio e Longo Prazo     

 6. Dívidas - Curto Prazo  3.668.211 3.451.458 3.874.076 

  6.1 Clientes 21 3.094.946 2.773.615 3.175.661 

  6.2 Outros 22 a 27 573.265 677.843 698.415 

 7. Perdas por imparidade acumuladas 219/229/239/269 524.583 595.951 681.497 

 8. Depósitos Bancários/Caixa/Outros Instrumentos 

Financeiros 
11 a 14 699.311 184.662 171.744 

 9. Acréscimos e Diferimentos 27+28 111.092 88.769 147.449 

10. TOTAL DO ACTIVO (1-2+3+5+6-7+8+9) - 16.997.779 14.452.700 14.535.284 

 Capital Próprio        

11. Capital Social / Ações Próprias 51+52 7.750.000 7.750.000 7.750.000 

12. Outros instrumentos de Capital Próprio / 

Prémios de Emissão 
53+54 947.716 947.716 947.716 

13. Reservas/ Ajustamentos em ativos 

financeiros/Excedentes de revalorização de ativos 

fixos 

57+58+55 2.219.015 2.228.347 2.229.798 

14. Resultados Transitados 56 -4.922.877 -4556.867 -4764.960 

15. Resultado Líquido 818 186.623 29.035 190.792 

16. Dividendos Antecipados 89       

17. TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 

(11+…+15-16) 
- 6.180.477 6.398.230 6.353.344 

 Passivo        

18. Provisões 29 151.418  151.418  151.418  

19. Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo  2.039.442 1.015.027 1.028.670 

  19.1 Financiamentos obtidos 251    

  19.2 Fornecedores de Investimento 271 367.328 22.560 21.787 

  19.3 Dívidas a Sócios (Suprimentos) 253    

  19.4 Outras Dívidas - 1.672.114 992.467 1.006.882 

20. Dívidas a Terceiros - Curto Prazo - 8.117.157 6.213.378 6.215.414 

  20.1 Financiamentos obtidos 251 1.891.756 666.357 611.746 

  20.2 Fornecedores 22 4.638.181 4.075.151 4.610.783 

  20.3 Estado e Outros Entes Públicos 24 195.637 199.574 171.207 

  20.4 Outras Dívidas 21+26+27 1.391.583 1.272.296 821.678 

21. Acréscimos e Diferimentos 27+28 509.285 674.648 786.437 

22. TOTAL DO PASSIVO (18+…+21) - 10.817.302 8.054.470 8.181.938 

23. TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL 

PRÓPRIO (17+22) 
- 16.997.779 14.452.700 14.535.284 
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A.2. Demonstração de resultados histórico 

(Euros) 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS HISTÓRICAS 

  SNC 2014 2015 2016 

 1. Vendas 71 13.633.040 12.273.024 12.919.471 

  1.1. Produtos 712 12.646.371 11.273.212 11.900.737 

  1.2. Mercadorias 711 986.670  999.812  1.017.374  

 2. Prestação de Serviços  72 2.100  2.370  1.360  

 3. Variação nos inventários da produção  73 559.594  188.888  351.390  

 4. Trabalhos para a própria Empresa 74       

 5. Rend. Suplementares/Subs. à exploração/Outros 

rend. e ganhos 
781+75+7888 125.921 71.407 92.984 

 6. Reversões/Ganhos por aumentos de justo valor/ 

Juros e outros rendimentos similares 
76/77/79    

 7. TOTAL dos Proveitos de Exploração (1+…+6)  14.320.655 12.535.689 13.363.844 

 8. Custo das Mercadorias  611 561.686  622.248  639.931  

 9. Custo das Mat. Primas e Subsid. Consumidas  612 5.770.113 4.694.128 5.141.199 

 10. Fornecimentos e Serviços Externos  62 2.537.230 2.378.359 2.657.969 

 11. Custos com o Pessoal 63 2.196.195 2.124.107 2.247.420 

 12. Amortizações do Exercício 64 2.073.767 1.847.420 1.725.499 

 13. Provisões do Exercício 67 52.163 84.625 144.890 

 14. Outros gastos e perdas (Impostos) 68 106.189 89.744 93.473 

 15. Outros Gastos e Perdas 68 135.362 134.005 126.794 

 16. Perdas em Instrumentos Financeiros 6886    

 17.TOTAL dos Custos de Exploração (8+…+16)  13.432.705 11.974.636 13.285.925 

 18. RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO (7-17)  - 887.950 561.052 586.668 

 19. Outros Rendimentos e ganhos 78 165.751 77.720 343.324 

 20. Outros Gastos e Perdas  68 100.054 60.037 144.022 

 21. Resultados Antes da Função Financeira 

(18+19-20) 
- 953.647 578.735 785.970 

 22. Juros e Rendimentos Similares  79 47.323 54.531 26.814 

 23. Gastos e Perdas de Financiamento  69 807.572 594.682 508.749 

  23.1. Juros Suportados 691 474.089 304.869 228.584 

  23.2. Outros - 333.483 289.813 280.164 

 24. Resultados Antes de Impostos (21+22-23)  811 193.398 38.585 304.035 

 25. Imposto sobre o Rendimento do Exercício  812 6.775 9.550 93.473 

 26. RESULTADOS LÍQUIDOS (24-25) 818 186.623 29.035 190.792 
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A.3. Rubricas relevantes dos Balanços e Demonstrações de 

Resultados Históricos 

 

(Euros) 

Rubricas Relevantes dos Balanços e das Demonstrações de Resultados Históricas 

 2014 2015 2016 
Variação % 

2015/14 2016/15 

  1. Vendas 13.633.040 12.273.024 12.919.471 -10,0% 5,3% 

     Produtos 12.646.371 11.273.212 11.900.737 -10,9% 5,6% 

     Mercadorias 986.670 999.812 1.017.374  1,3% 1,8% 

  2. Prestação de Serviços 2.100 2.370 1.360  12,9% -42,6% 

Total (1+2) 13.635.140 12.275.394 12.920.831 -10,0% 5,2% 

  3. Variação nos Inventários da Produção 559.594 188.888 351.390 -66,2% 86,0% 

  4. Trabalhos p/ Própria Entidade -  - - - - 

(A) Valor Bruto da Produção (1+2+3+4) 14.194.734 12.464.282 13.272.221 -12,2% 6,5% 

  5. Custo das Matérias Consumidas 5.770.113 4.694.128 5.141.199 -18,6% 9,5% 

  6. Custo das Mercadorias Vendidas 561.686 622.248 639.931  10,8% 2,8% 

  7. Fornecimentos e Serviços Externos 2.537.230 2.378.359 2.657.969 -6,3% 11,8% 

(B) Valor Acrescentado Bruto (A-5-6-7) 5.325.705 4.769.547 4.831.762 -10,4% 1,3% 

  8. Gastos com o Pessoal 2.196.195 2.124.107 2.247.420 -3,3% 5,8% 

  9. Custo com Eletricidade e Combustíveis 604.865 509.123 578445 -15,8% 13,6% 

 10. Resultado Líquido 186.623 29.035 190.792 -84,4% 557,1% 

 11. Amortizações do Período 2.073.767 1.847.420 1.725.499 -10,9% -6,6% 

 12. Provisões do Período 52.163 84.625 144.890 62,2% 71,2% 

(C) Meios Libertos Líquidos (10+11+12) 2.312.553 1.961.080 2.061.181 -15,2% 5,1% 

 13. Juros Suportados 474.089 304.869 228.584 -35,7% -25,0% 

 14. Outros Gastos de Financiamento 333.483 289.813 280.164 -13,1% -3,3% 

 15. Imposto s/ Rendimento 6.775 9.550 93.473 41,0% 1085,8% 

(D) Meios Libertos Totais (C+13+14+15) 3.126.900 2.565.312 2.683.173 -18,0% 4,6% 

 16. Investimentos  21.059.087 21.339.406 22.319.606 1,3% 4,6% 

 17. Mat. Primas, Subsidiárias e de Consumo 797.346 661.410 708.579 -17,0% 7,1% 

 18. Produtos Acabados e em Curso 2.231.541 2.296.407 2.526.041 2,9% 10,0% 

 19. Mercadorias 267.312 183.163 283.073 -31,5% 54,5% 

 20. Inventário (Outros)         

(E) Existências (17+18+19+20) 3.296.199 3.140.980 3.517.693 -4,7% 12,0% 

 21. Provisão p/ Depreciação de Existências  -  - - - - 

 22. Clientes  3.094.946 2.773.615 3.175.661 -10,4% 14,4% 

 23. Outras Contas a Receber de Curto Prazo  573.265 677.843 698.415 18,2% 3,6% 

 24. Perdas por Imparidade Acumuladas 524.583 595.951 681.497 13,6% 14,4% 

 25. Meios Financeiros  699.311 184.662 171.744 -73,6% -7,0% 

 26.Total do Ativo 16.997.779 14.452.700 14.535.284 -15,0% 7,2% 

 27.Total do Capital Próprio 6.180.477 6.398.230 6.353.344 3,5% -0,7% 

 28. Outras Contas a Pagar de Médio e Longo 

Prazo 
2.039.442 1.015.027 1.028.670 -50,2% 1,3% 

 29. Fornecedores 4.638.181 4.075.151 4.610.783 -12,1% 13,1% 

 30. Outras Dívidas a Terceiros de Curto Prazo 3.478.977 2.138.227 1.604.631 -38,5% -25,0% 

 31.Total do Passivo 10.817.302 8.054.470 8.181.938 -25,5% 1,6% 
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A.4. Indicadores económico-financeiros 

 

 2014 2015 2016 

Margem Líquida do Volume de Negócios 
1,4% 0,2% 1,5% 

   Resultado Líquido / Vendas + Prestação de Serviços 

Produtividade Global do Emprego 
33.707 € 30.971 € 30.388 € 

   VAB / Emprego Total 

 Autonomia Financeira 
36,4% 44,3% 41,0% 

   Capital Próprio / Ativo Líquido 

Remuneração do Volume de Negócios 
20,4% 18,5% 17,7% 

   Meios Libertos Líquidos Juros Suportados / Vendas + Prestação de Serviços 

Remuneração dos Capitais Próprios 
37,4% 30,7% 32,4% 

   Meios Libertos Líquidos / Capital Próprio 

Remuneração do Ativo 
13,6% 13,6% 13,3% 

   Meios Libertos Líquidos / Total do Ativo 

 Prazo Médio de Recebimentos 
2,3 2,3 2,5 

   Crédito a Clientes / Vendas + Prestação de Serviços*12 
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 Prazo Médio de Pagamentos 
5,3 5,6 5,5 

   Débito a Fornecedores / (Compras + FSE) *12 

 Prazo Médio de Existências de Matérias 
1,7 1,7 1,7 

   Existências de Matérias / Custo das Matérias Consumidas*12 

 Prazo Médio de Existências de Mercadorias 
5,7 3,5 5,3 

   Existências de Mercadorias / Custo das Mercadorias Vendidas *12 

 Prazo Médio de Existências de Produtos 
1,9 2,2 2,3 

   Existências de Produtos / VBP *12 
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A.5. Orçamento de tesouraria 

(Em Euros) 

DESIGNAÇÃO 2016 2017 2018 2019 2020 

1. RECEBIMENTOS DE:      

  2. Outros  104.311 106.260 158.910 180.324 189.604 

  3. Vendas e prest. Serviços 15.889.530 17.412.310 24.739.525 28.920.108 30.777.265 

4. SOMA 15.993.841 17.518.570 24.898.435 29.100.431 30.966.869 

5. PAGAMENTOS      

  6. Compras de mat.primas 7.591.110 8.195.072 12.813.813 13.933.549 14.743.715 

  7. Fornec. e serv. externos 2.784.102 3.014.623 4.234.041 4.849.801 5.127.672 

  11. Impostos 98.495 113.080 169.208 187.563 195.518 

  12. Estado e Outros Entes Públicos - I.V.A. 868.249 927.903 1.250.525 1.289.388 1.375.108 

  13.Custos com pessoal 2.311.908 2.463.737 3.166.251 3.261.239 3.359.076 

  14. Custos financ. correntes 264.254 288.421 431.327 489.450 514.640 

  15. Outras despesas e encargos 139.081 151.800 227.014 257.605 270.863 

  16. Imposto s/ rendimento 38.609 79.581 24.1805 460.824 513.649 

17. SOMA 14.095.807 15.234.218 22.533.985 24.729.420 26.100.242 

18. SALDO DE TESOURARIA 1.898.034 2.284.352 2.364.450 4.371.011 4.866.627 
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A.6. Orçamento financeiro 

(Em Euros) 

DESIGNAÇÄO 2016 2017 2018 2019 2020 

ORIGENS      

Saldo de tesouraria 1.898.034 2.284.352 2.364.450 4.371.011 4.866.627 

Capital social 0 0 0 0 0 

Prestações acessórias  500.000 400.000 300.000 0 

Suprimentos consolidados      

Emprést. Reembols. IAPMEI  0 0 0 0 

I.V.A. do investimento 210.252 1.123.500 105.000 105.000 105.000 

Empréstimos m/l projeto  5.000.000 0 0 0 

SOMA 2.108.286 8.907.852 2.869.450 4.776.011 4.971.627 

APLICAÇÕES      

Investimento corpóreo 1.000.000 5.325.000 500.000 500.000 500.000 

Investimento incorpóreo 1.200 25.000 0 0 0 

I.V.A. do investimento 210.252 1.123.500 105.000 105.000 10.5000 

Reembolso emp. M/l projeto  0 416.667 833.333 833.333 

Reemb.  IAPMEI SIME/RETEX 251.721 251.721 251.721 251.721  

Fornecedores imobilizado 10.000 275.717    

Custos financ.financiam. 190.374 315.190 534.762 498.807 454.013 

Reemb.  Emprest. C/prazo  301.634 310.112    

Amort.  Leas. Totta 10.898 11.291 4.584   

Amort.  Leas. BPI 10.572 2.479    

Forn.  Imobilizado projeto   1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Reemb.  Outros emprest.   209.625    

Fornec. Imobilizado c/c  21.787    

Reemb.  Outros fornecedores   92.789    

SOMA 1.986.650 7.964.211 2.812.733 3.188.861 2.892.347 

DISPONÍVEL DO ANO 121.636 943.641 56.717 1.587.150 2.079.281 

DISPONÍVEL INICIAL 171.744 293.380 1.237.021 1.293.738 2.880.889 

Disponível FINAL 293.380 1.237.021 1.293.738 2.880.889 4.960.169 



91 

A.7. Investimento em Fundo de Maneio 

Rubricas 

Pré-

projecto 

2015 

Empresa pós-projeto 
Variação 

total 2016 2017 2018 2019 2020 

Necessidades               

Existências 3.517.693 3.542.226 3.603.472 4.552.194 5.014.419 5.181.634 1.663.941 

   Matérias primas e subsidiárias 708.579 707.608 770.695 953.057 1.061.324 1.105.178 396.599 

   Produtos em curso 283.073 261.498 237.844 266.768 242.173 212.197 -70.876 

   Produtos acabados 2.526.041 2.573.120 2.594.933 3.332.369 3.710.922 3.864.259 1.338.218 

Clientes 3.175.661 3.354.232 3.514.519 5.053.573 5.682.508 5.974.942 2.799.281 

   Clientes-conta corrente 3.175.661 3.354.232 3.514.519 5.053.573 5.682.508 5.974.942 2.799.281 

   Clientes-letras a receber               

Adiantamentos de fornecedores (correntes)               

Outros valores correntes               

1. Total das necessidades 6.693.353 6.896.458 7.117.992 9.605.766 10.696.927 11.156.576 4.463.223 

Recursos               

Fornecedores 4.610.783 4.706.485 4.913.570 5.416.298 5.966.760 6.193.496 1.582.713 

   Fornecedores-conta corrente 4.610.783 4.706.485 4.913.570 5.416.298 5.966.760 6.193.496 1.582.713 

   Fornecedores-letras a pagar               

Adiantamentos de clientes (correntes)               

Estado e outros entes públicos (correntes)               

2. Total dos recursos 4.610.783 4.706.485 4.913.570 5.416.298 5.966.760 6.193.496 1.582.713 

Fundo de maneio necessário (1-2) 2.082.570 2.189.973 2.204.422 4.189.468 4.730.167 4.963.080 2.647.597 

Investimento anual em Fundo de maneio necessário 

 

107.403 14.449 1.985.046 540.699 232.913 2.009 
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A.8. Balanços Previsionais 

RUBRICAS 
COD. 

SNC 
2017 2018 2019 2020 2021 

 ATIVO 
 

          

 1. Investimentos 
 

23.320.806 32.670.806 33.170.806 33.670.806 34.170.806 

    1.1 Ativos Intangíveis 44 604.790 629.790 629.790 629.790 629.790 

    1.2 Ativos Fixos Tangíveis 43 22.691.654 32.016.654 32.516.654 33.016.654 33.516.654 

    1.3 Investimentos Financeiros 41 24.361 24.361 24.361 24.361 24.361 

 2. Depreciações Acumuladas 438/448 16.539.286 18.264.785 21.329.913 24.466.441 27.674.370 

 3. Inventários 
 

3.542.226 3.603.472 4.552.194 5.014.419 5.181.634 

    3.1 Matérias Primas 33 707.608 770.695 953.057 1.061.324 1.105.178 

    3.2 Produtos Acabados e em Curso 34+36 2.573.120 2.594.933 3.332.369 3.710.922 3.864.259 

    3.3 Mercadorias 32 261.498 237.844 266.768 242.173 212.197 

 5. Dívidas - Médio e Longo Prazo 
 

          

 6. Dívidas - Curto Prazo 
 

4.067.169 4.227.456 5.766.509 6.395.445 6.687.879 

    6.1 Clientes 21 3.354.232 3.514.519 5.053.573 5.682.508 5.974.942 

    6.2 Outros 22 a 27 712.936 712.936 712.936 712.936 712.936 

 7. Perdas por Imparidade Acumuladas 
219/229/
239/269 

716.268 754.218 810.971 875.373 943.088 

 8. Depósitos Bancários/Caixa/Outros 

Instrumentos Financeiros 
11 a 14 293.380 1.237.021 1.293.738 2.880.889 4.960.169 

 9. Acréscimos e Diferimentos 27+28 147.449 147.449 147.449 147.449 147.449 

10. Total do Ativo - 14.115.476 22.867.202 22.789.812 22.767.194 22.530.479 

 CAPITAL PRÓPRIO 
 

          

11. Capital / Ações Próprias 51 + 52 7.750.000 7.750.000 7.750.000 7.750.000 7.750.000 

12. Outros instrumentos de Capital 
Próprio / Prémios de Emissão 

53+54 947.716 1.447.716 1.847.716 2.147.716 2.147.716 

13. Reservas/ Ajustamentos em ativos 

financeiros/Excedentes de revalorização 
de ativos fixos 

55+57+

58 
-2.344.370 -2.242.583 -2.032.779 -1.395.293 -180.393 

14. Resultado Líquido 818 101.787 209.804 637.486 1.214.900 1.354.166 

16. Total do Capital Próprio  - 6.455.133 7.164.937 8.202.423 9.717.323 11.071.488 

 PASSIVO 
 

          

17. Provisões  29 151.418 151.418 151.418 151.418 151.418 

18. Dívidas a Terceiros - Médio e Longo 

Prazo  
525.229 9.251.721 7.583.333 5.750.000 3.916.667 

    18.1 Financiamentos Obtidos 251   5.000.000 4.583.333 3.750.000 2.916.667 

    18.2 Fornecedores de Investimento 271 21.787 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

    18.5 Subsídios reembolsáveis 
 

503.441 251.721       

19. Dívidas a Terceiros - Curto Prazo 
 

6.197.260 5.512.690 6.066.201 6.362.016 6.604.470 

    19.1 Financiamentos Obtidos 251 310.112         

    19.2 Fornecedores 22 4.706.485 4.913.570 5.416.298 5.966.760 6.193.496 

    19.3 Estado e Outros Entes Públicos 24 170.947 181.304 236.670 233.744 249.462 

    19.4 Outras Dívidas 
21+26+

27 
1.009.717 417.816 413.232 161.512 161.512 

20. Acréscimos e Diferimentos 27+28 786.437 786.437 786.437 786.437 786.437 

    20.2 Outros acréscimos e diferimentos 
 

786.437 786.437 786.437 786.437 786.437 

21. Total do Passivo - 7.660.343 15.702.265 14.587.389 13.049.871 11.458.991 

22. Total do Passivo + Capital 

Próprio 
- 14.115.476 22.867.202 22.789.812 22.767.194 22.530.479 
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A.9. Demonstrações de Resultados Previsionais 

RUBRICAS SNC 2017 2018 2019 2020 2021 

 1. Vendas de  71 13.908.095 15.180.046 22.701.412 25.760.549 27.086.316 

    1.1. Produtos 712 12.818.521 13.990.826 20.922.960 23.742.441 24.964.347 

    1.2. Mercadorias 711 1.089.574 1.189.220 1.778.452 2.018.107 2.121.969 

 2. Prestação de Serviços  72 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 

 3. Variação nos Inventários da Produção  73 47.079 21.813 737.435 378.554 153.337 

 5. Outros Rendimentos e Ganhos  
75+76+77+

78 
76.495 75.900 113.507 128.803 135.432 

 7. TOTAL dos Proveitos de 

Exploração (1+2+3+4+5) 
- 14.033.069 15.279.159 23.553.754 26.269.305 27.376.484 

 8. Custo das Mercadorias  611 653.745 713.532 1.067.071 1.210.864 1.273.182 

 9. Custo das Mat. Primas e Subsid. 

Consumidas  
612 5.660.864 6.165.561 9.530.574 10.613.238 11.051.781 

 10. Fornecimento e Serviços Externos  62 2.860.922 3.045.363 4.471.776 4.925.406 5.168.125 

     10.2. Trabalhos Especializados 622 764.945 834.903 1.248.578 1.416.830 1.489.747 

     10.3. Eletricidade e Combustíveis 6241+6242 566.086 616.556 953.057 1.061.324 1.105.178 

     10.4. Comissões e "Royalties" 6225+6264 278.162 303.601 454.028 515.211 541.726 

     10.5. Outros Fornec. Serviços 

Externos 
- 1.251.729 1.290.304 1.816.113 1.932.041 2.031.474 

 11. Custos com o Pessoal 63 2.311.908 2.463.737 3.166.251 3.261.239 3.359.076 

 12. Amortizações do Exercício 64 1.725.499 1.725.499 3.065.128 3.136.528 3.207.928 

 13. Provisões do Exercício 67 34.770 37.950 56.754 64.401 67.716 

 14. Impostos 68 98.495 113.080 169.208 187.563 195.518 

     14.1. Diretos 6811 22.000 22.000 33.000 33.000 33.000 

     14.2. Indiretos 6812 76.495 91.080 136.208 154.563 162.518 

 15. Outros Gastos e Perdas 68 139.081 151.800 227.014 257.605 270.863 

 16. Perdas em Instrumentos Financeiros - 194.713 212.521 317.820 360.648 379.208 

     16.2. Descontos de PP Concedidos 682 194.713 212.521 317.820 360.648 379.208 

 17. TOTAL dos Custos de 

Exploração (8+...+16) 
- 13.679.996 14.629.044 22.071.596 24.017.493 24.973.397 

 18. RESULTADOS DE 

EXPLORACAO (7-17)  
- 353.072 650.115 1.482.158 2.251.812 2.403.087 

 19. Outros Rendimentos e Ganhos  78 19.422    0 

 21. Resultados antes da função 

financeira (18+19-20) 
- 372.494 650.115 1.482.158 2.251.812 2.403.087 

 22. Juros e Rendimentos Similares  79 27.816 30.360 45.403 51.521 54.173 

 23. Gastos e Perdas de Financiamento  69 259.914 391.091 648.269 627.610 589.445 

     23.1. Juros Suportados 691 190.374 315.190 534.762 498.807 454.013 

     23.2. Outros - 69.540 75.900 113.507 128.803 135.432 

 24. Resultados antes de Impostos 
(21+22-23)  

811 140.396 289.384 879.291 1.675.723 1.867.815 

 25. Imposto sobre o Rendimento do 
Exercício  

812 38.609 79.581 241.805 460.824 513.649 

 26. RESULTADOS LÍQUIDOS 

(24-25) 
818 101.787 209.804 637.486 1.214.900 1.354.166 
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A.10. Indicadores Económico-Financeiros Pré e Pós Projeto 

Indicadores Económico-Financeiros Pré e Pós-Projeto 

Indicadores 2016 2021 Variação % 

Margem Líquida do Volume de Negócios 
1,5% 5,0% 238,5% 

   Resultado Líquido / Vendas + Prestação de Serviços 

Produtividade Global do Emprego 
30388 € 45551 € 49,9% 

   VAB / Emprego Total 

 Autonomia Financeira 
41,0% 49,1% 19,8% 

   Capital Próprio / Ativo Líquido 

Remuneração Líquida do Capital Próprio 
3,0% 12,2% 307,3% 

   Resultado Líquido /Capital Próprio 

Remuneração dos Capitais Próprios 
32,4% 41,2% 27,0% 

   Meios Libertos Líquidos / Capital Próprio 

Remuneração do Ativo 13,3% 

  

20,2% 

  

52,2% 

     Meios Libertos Líquidos / Total do Ativo 

 

 

 


