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Dadas as características do tecido empresarial português, baseado em pequenas e médias empresas e 

em estruturas tipicamente familiares, é de prever, a curto prazo, a verificação de um acréscimo 

significativo de operações de capital de risco, em especial relacionadas com operações de Management 

Buy Out (MBO).  

 

As operações de MBO consistem na aquisição da empresa (ou pelo menos do seu controlo), por parte 

dos seus actuais gestores ou administradores, com ou sem o apoio de Capital de Risco. Assim, e tendo 

em conta que muitos dos fundadores das nossas PME se aproximam da reforma sem terem preparado 

convenientes planos de sucessão, parece-me razoável que muitas destas operações se venham a 

realizar nos próximos anos. 

 

O desenvolvimento destas operações é complexo e exige experiência por parte de quem o orienta, 

motivo pelo qual é adequado o recurso a especialistas que têm como principal função gerir os interesses 

de todas as partes envolvidas – actuais accionistas, gestores/ administradores, restantes trabalhadores, 

consultores externos, sociedades de Capital de Risco. 

 

As consequências mais frequentes da tomada de controlo por parte das equipas de gestão foram 

recentemente analisadas por um estudo ao nível europeu da Associação Europeia de Capital de Risco 

(EVCA) que, entre várias observações, concluiu que: 

 

� As novas administrações dão maior ênfase aos Cash Flows gerados, aos Resultados Líquidos e 

à rentabilidade a longo prazo da empresa; 

� Nas empresas com menos de 50 trabalhadores, os postos de trabalho aumentam, em média, 

388%; 

� O principal apoio dado pelas Sociedades de Capital de Risco verifica-se ao nível da 

monitorização financeira, performance operacional, relatórios orçamentais regulares e avaliação 

do crescimento do mercado potencial; 

� A confiança no futuro da empresa, o controlo do próprio negócio e uma melhor remuneração 

financeira são as principais motivações da equipa de gestão para adquirir a sociedade. 

 

O apoio das Sociedades de Capital de Risco é particularmente relevante ao nível dos sistemas de 

informação, controlo de gestão e montagem de engenharias financeiras, áreas em que as PME são 

geralmente mais carentes.  

 

No entanto, o arranque destas operações passará sempre primeiro pela decisão dos gestores de 

demonstrarem interesse por tomar o controlo do negócio. O seu interesse poderá ser estimulado, em 



particular devido à oferta de capital que se encontra actualmente disponível para investimento por parte 

das Sociedades de Capital de Risco nacionais e estrangeiras.  

 

Em face do exposto, concluo incentivando os gestores de todo o país a aproveitarem a oportunidade 

para se tornarem os novos empresários da economia portuguesa. 
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