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1. INTRODUÇÃO 

No passado recente, tem-se verificado um au-
mento substancial na criação de novas empresas 
em Portugal. Com efeito, no ano de 2019, foi ul-
trapassado o recorde de criação de novas empre-
sas no panorama nacional, com a constituição de 
48 854 novas organizações, o que se traduz num 
aumento de 6,4% face ao ano anterior [1]. Se alar-
garmos o espetro desta análise, constatamos a 
existência de uma tendência crescente a partir de 
2017. 

Não obstante o referido anteriormente, a propa-
gação do novo coronavírus, à qual também Por-
tugal não conseguiu escapar, trouxe uma desfa-
vorável repercussão na tendência positiva que se 
vinha verificando nos últimos anos. Efetivamente, 
nos primeiros quatro meses do ano, foram regis-
tadas apenas 13 084 novas empresas, uma dimi-
nuição de 34,6% face ao período homólogo [2]. 
Tal descida poderá ter como justificação os im-
pactos que a pandemia da COVID-19 teve no 
país, em particular devido às restrições de ativi-
dade económica impostas pelo Estado de Emer-
gência, as quais tiveram como consequência ne-
fastos resultados no panorama económico.  

A elaboração de um artigo, cujo tema principal 
versa sobre a criação de uma nova empresa, de-
senvolvido num período de crise económica em 
consequência da pandemia da COVID-19, poderá 
parecer despropositado ao leitor. No entanto, é 
importante constatar que, antes da referida situa-
ção, o país registava um crescimento na criação 
de novas empresas. Tem vindo a ser reconhecido 
nos últimos anos, o espírito empreendedor e ino-
vador do país, pelo que é expectável que, mesmo 
num momento desafiante, novas empresas este-
jam a ser criadas ou, pelo menos, ponderada a 
sua constituição.  

Atendendo à evolução positiva na criação de no-
vas organizações, pretende-se com este artigo 
apresentar algumas reflexões sobre a criação de 
uma nova empresa, com especial destaque para 
a criação de uma empresa de prestação de servi-
ços de manutenção. A leitura deste artigo poderá 
ser o primeiro passo para quem pretende consti-
tuir uma organização deste tipo. 
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2. CONSTITUIÇÃO DE UMA EMPRESA 

Entre startups e empresas com modelos de negó-
cio tradicionais, 2019 foi, tal como anteriormente 
referido, um ano em que se ultrapassou o recorde 
de novas empresas criadas em Portugal. 

Partamos então, numa primeira instância, da dis-
tinção entre startups e empresas com modelos de 
negócio tradicionais. A principal diferença entre 
uma startup e uma empresa com um modelo de 
negócio tradicional centra-se, sobretudo, no res-
petivo modelo de negócio. O modelo de negócio 
de uma organização é nada mais do que uma 
avaliação das despesas necessárias para a pro-
dução de algo ou prestação de um determinado 
serviço e a forma como será entregue ao cliente 
final (preço, métodos de pagamento, entre ou-
tros).  

Com esta definição em mente, segundo Steve 
Blank [3], uma startup procura que o seu modelo 
de negócio seja repetível e escalável, tendo sem-
pre aliado o fator inovação, através da apresenta-
ção de um novo conceito no mercado e/ou da uti-
lização de uma nova tecnologia. Um modelo de 
negócio repetível e escalável representa um mo-
delo que se centra num produto ou serviço que 
pode ser vendido a todos os clientes e que per-
mite o acréscimo do número de clientes sem au-
mentar consideravelmente os custos operacio-
nais. [4]  

O significativo aumento do número de startups em 
Portugal não aconteceu por mero acaso, uma sé-
rie de medidas foram sendo tomadas com o obje-
tivo de virar a atenção de investidores internacio-
nais para o país. Este caminho começou a ser tri-
lhado com a organização do evento de tecnologia 
e inovação Web Summit. Também uma série de 
apoios do ponto de vista financeiro ao empreen-
dedorismo foram criados pelo Governo, o que 
contribuiu para o aumento do número de empre-
endedores no país. Atualmente, Portugal conta 
ainda com a existência de várias empresas incu-
badoras e aceleradoras, que prestam um apoio 
considerável ao lançamento de novas startups, 
através da oferta de espaço físico, da partilha de 
conexões e, além disso, de programas de desen-
volvimento de modelos de negócio.  

Mas não são apenas as startups as responsáveis 
pelo aumento progressivo do número de empre-
sas em Portugal, as organizações com modelos 
de negócio tradicionais também têm a sua quota-
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parte neste crescimento. Na verdade, apesar de 
terem conceções muito distintas, ambas têm algo 
em comum: os desafios e dificuldades inerentes 
à abertura de um negócio próprio.  

A primeira adversidade que se pode encontrar 
após se decidir pela abertura de um negócio é, 
seguramente, o necessário investimento finan-
ceiro. No entanto, apesar deste ponto poder ser 
uma adversidade, não deverá ser encarado como 
um impedimento. Efetivamente, o foco inicial de 
qualquer empreendedor deve estar nele mesmo 
e naquilo que ele próprio pode trazer ao negócio.  

Segundo Greg Fisher [5], existem quatro princí-
pios fundamentais que devem ser seguidos 
quando se considera abrir um negócio com pouco 
capital disponível para investimento. Em primeiro 
lugar, o leitor deve analisar quais as suas princi-
pais competências, a experiência que acumulou 
ao longo dos anos, o seu nível de conhecimento 
e os recursos que poderá ter disponíveis. Estas 
perguntas devem ser respondidas de forma cui-
dada e ponderada pois serão o seu ponto de par-
tida no processo de abertura de um negócio pró-
prio.  

Após esta análise, deverá olhar para a sua lista 
de contactos, ponderando de que forma estes po-
derão ser uma mais valia na criação do seu negó-
cio, não apenas na fase de delineamento inicial 
do mesmo, mas também tendo em conta a cons-
tituição da sua futura equipa de trabalho. Deve 
procurar escolher as pessoas que o vão ajudar 
com base no valor que estas poderão trazer e não 
com base na ligação pessoal. De acordo com Jim 
Collins [6], um dos pontos que carateriza uma 
gestão de excelência é a seleção das pessoas 
certas para a equipa antes mesmo até da defini-
ção da estratégia a seguir pela empresa. O ativo 
mais importante de uma empresa não são as pes-
soas, mas sim as pessoas certas.  

Naturalmente que o investimento económico ini-
cial deverá também ser bastante ponderado. O 
eventual sucesso que a empresa poderá ter é 
bastante incerto e impossível de se prever. Invista 
apenas uma quantia que, caso não tenha o re-
torno da mesma, não lhe traga muitas implicações 
negativas. Seguindo esta ideia, é até aconselhá-
vel iniciar o projeto da sua nova empresa em pa-
ralelo com o seu emprego atual.  

Em quarto, e último lugar, o leitor deve ter sempre 
uma mentalidade aberta à mudança. Deverá es-
tar sempre disposto a alterar processos, procedi-
mentos ou até mesmo o produto, por forma a 
adaptar-se a alterações nas preferências dos 
consumidores, na legislação ou até mesmo na 
evolução dos processos tecnológicos. Desta 
forma, estará mais próximo de ser bem-sucedido.  

3. CONSTITUIÇÃO DE UMA EMPRESA DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

Os quatro tópicos aos quais se faz referência no 
ponto anterior são, igualmente, válidos e impres-
cindíveis quando se pretende criar uma empresa 
de serviços de manutenção. Além destes, outros 
fatores existem que poderão contribuir de forma 
favorável para o sucesso da empresa.  

Em concordância com o primeiro princípio refe-
rido no ponto anterior, as competências do leitor 
deverão ser tidas em linha de conta para a defini-
ção do tipo de serviço a prestar pela sua empresa: 
Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado 
(AVAC), manutenção de equipamentos industri-
ais, serviços de eletricidade, entre outros. Mas 
não é apenas esta a chave para tal definição. É 
aconselhável uma análise ponderada à área geo-
gráfica onde irá estabelecer o seu negócio, por 
forma a identificar os potenciais concorrentes que 
estejam já estabelecidos no mercado e, simulta-
neamente, reconhecer as necessidades existen-
tes nessa área e possíveis insuficiências na 
oferta.  

O próximo passo será a escolha dos seus colabo-
radores e, para tal, os seus contactos, poderão 
desempenhar um papel fundamental nesta etapa. 
Escolha funcionários especializados e qualifica-
dos para as áreas de gestão (backoffice) e manu-
tenção – técnicos de AVAC, técnicos de eletrici-
dade, entre outros, consoante, naturalmente, a 
área de ação da sua organização. Além da equipa 
de manutenção, a empresa terá também de con-
tar com, pelo menos, as seguintes áreas: admi-
nistrativa, financeira, comercial e marketing. Não 
sendo essencial, uma função de account mana-
gement poderá ser uma mais-valia no que toca ao 
desenvolvimento das relações comerciais e insti-
tucionais entre a empresa e os seus clientes, o 
que poderá facilitar, igualmente, renovações de 
contratos e recomendações dos clientes atuais a 
potenciais. 

Independentemente do tipo de negócio, é essen-
cial encontrar fatores que distingam a sua em-
presa dos concorrentes. Quanto a este ponto, os 
técnicos de manutenção poderão ter um papel 
fundamental, uma vez que são eles que terão 
contacto direto com os seus clientes. Deste modo, 
além de terem de garantir que o trabalho de ma-
nutenção é executado com a maior qualidade 
possível, devem também interagir com o cliente – 
explicar os trabalhos a desenvolver, recomendar 
ações que prolonguem a vida útil dos objetos –, 
por forma a que este sinta que está a receber va-
lor acrescentado e não apenas um simples ser-
viço de manutenção.  
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A aquisição de um sistema informatizado de ges-
tão da manutenção (CMMS) é igualmente um fa-
tor distintivo e de elevada importância, permitindo 
a gestão de toda a componente operacional da 
empresa. Através da utilização de um sistema 
deste tipo, poderá controlar todos os trabalhos de 
manutenção a efetuar nos seus clientes, gerir os 
seus recursos humanos e materiais (controlo dos 
níveis de stock das peças para manutenção) e 
ainda elaborar os relatórios das diversas interven-
ções.  

Centrando a atenção neste último ponto, a utiliza-
ção de um CMMS permite ainda fornecer ao cli-
ente uma plataforma onde este possa acompa-
nhar em tempo real os trabalhos de manutenção 
a serem desenvolvidos, o estado dos seus equi-
pamentos (em funcionamento, sob manutenção, 
entre outros), registar e reportar anomalias e con-
trolar o tempo de resposta do fornecedor com 
base no nível de serviço previamente definido – 
Service Level Agreement (SLA). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O número de empresas criadas em Portugal tem 
vindo a aumentar nos últimos anos. Apesar de 
uma natural desaceleração devido à pandemia do 
novo coronavírus, é expectável que no futuro pró-
ximo a tendência se aproxime da verificada antes 
desta situação.  

Apesar de o investimento inicial ser indispensável 
para a constituição de uma nova empresa, é so-
bretudo importante planear e estudar o processo 
de criação da organização. Desta forma, o foco 
deve estar, antes de mais, centrado no leitor e em 
quatro pontos que devem ser seguidos na criação 
de uma nova empresa: 

• Explore as suas competências; 

• Recorra à sua lista de contactos; 

• Invista apenas o que pode perder; 

• Seja recetivo à mudança. 

Em qualquer atividade, é crucial conseguir dife-
renciar a sua empresa dos respetivos concorren-
tes. No caso de uma empresa de serviços de ma-
nutenção, esta diferenciação pode ser conse-
guida através de várias formas - as diferentes 
áreas da empresa devem ser constituídas por fun-
cionários qualificados; os técnicos de manuten-
ção, aquando das suas visitas às instalações dos 
clientes, devem demonstrar uma atitude que leve 

a que estes sintam que estão efetivamente a re-
ceber valor acrescentado e não um simples ser-
viço de manutenção: os seus técnicos de manu-
tenção serão a cara da sua empresa junto dos cli-
entes; a utilização de um CMMS contribui sobre-
maneira para uma boa imagem da sua empresa, 
mostrando organização, gestão e controlo opera-
cional, permitindo ainda que forneça aos seus cli-
entes uma plataforma onde poderão acompanhar 
em tempo real a evolução dos trabalhos e reportar 
avarias nos seus ativos.  

O caminho a percorrer para a criação de uma 
nova empresa é árduo e difícil, requererá muita 
força de vontade e perseverança, sendo, muitas 
vezes, incerto, uma vez que é impossível prever 
o nível de sucesso que se atingirá. Um planea-
mento ponderado, antes de iniciar o processo é 
um ponto-chave para que o negócio tenha êxito. 
No entanto, deverá procurar manter-se recetivo a 
possíveis alterações de processos ou à estratégia 
da sua empresa por forma a atingir resultados só-
lidos e sustentáveis que lhe permitam alcançar o 
sucesso. 
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