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INTRODUÇÃO
Provavelmente já se perguntou: “será que posso ser um empreendedor?”
Não existe um perfil único de empreendedor, por isso, à partida,
todas as pessoas podem sê-lo desde que tenham ou desenvolvam
uma postura empreendedora. Aquilo que distingue os empreendedores é a sua forma de pensar e de agir, orientada para a procura
e exploração de oportunidades. Essas oportunidades são, regra
geral, o resultado da identificação ou criação de uma solução inovadora para um problema ou necessidade. Embora este guia seja
dirigido aos empreendedores que pretendem criar a sua própria
empresa para explorar comercialmente oportunidades identificadas ou criadas, também se pode ser empreendedor dentro de uma
empresa já estabelecida, encontrando novas soluções e promovendo a inovação ou no domínio social, criando formas eficientes e
eficazes de resolver problemas sociais.

GUIA DO
EMPREENDEDOR

A pergunta que deve fazer é: “será que quero ser empreendedor?”

“Being the richest man in
the cemetery doesn’t matter
to me… Going to bed at night
saying we’ve done something
wonderful… that’s what matters.” (Steve Jobs |1955-2011)

Ser empreendedor requer estar disposto a aceitar a incerteza, estar constantemente a lidar com novos desafios e a tomar decisões.
É necessário saber lidar tão bem com os insucessos como com as
vitórias e aceitar o erro como fazendo parte natural do processo de
abertura de novos caminhos.
Ser empreendedor oferece muitas realizações, mas também dificuldades e contrariedades que serão mais facilmente ultrapassados se tiver entusiasmo, perseverança e, sobretudo, se acreditar
verdadeiramente naquilo que se propõe a fazer.
Antes de iniciar um projeto empresarial, questione-se acerca da
razão porque o quer fazer. Se a sua resposta for “porque quero ganhar muito dinheiro” então você não quer ser empreendedor, quer
ganhar o euromilhões. A verdadeira motivação do empreendedor
terá que ser muito maior do que essa. Talvez venha a ficar rico com
o seu projeto, talvez a maior riqueza seja saber que está a dar o seu
contributo, por mais pequeno que pareça ser, para mudar o mundo,
de preferência para melhor. É essa a forma de pensar que leva os
empreendedores a agir!
Se está decidido a empreender, então as próximas páginas deste guia poderão ser-lhe úteis. Nunca saberá com certeza se a sua
ideia de negócio irá funcionar antes de levá-la ao mercado, mas poderá de diminuir as probabilidades insucesso se refletir nalgumas
questões que se apresentam a seguir.
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PONTO 1
Na génese de uma oportunidade está uma ideia, mas a ideia em si
nem sempre é uma oportunidade de negócio. Os inventores, por
exemplo, têm muitas ideias, mas só algumas geram processos comerciais com potencial para serem consideradas oportunidades.
Por isso, uma boa ideia nem sempre resulta num bom negócio, da
mesma forma que uma invenção, nem sempre se traduz numa inovação. Nos próximos pontos, são sugeridos alguns critérios para
avaliar a dimensão da oportunidade inerente a uma ideia de negócio. Se já tem uma ideia bem delineada, passe para o ponto seguinte, se não, é necessário gerar essa ideia primeiro.
Mas, afinal, de onde surgem as ideias para novos negócios? Basicamente existem três tipos de novos negócios que têm origem em
diferentes fontes de ideias.

D'
A IDEIA
À OPORTUNIDADE
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TIPOS

Negócios “me too”
(Negócios com baixo nível de
inovação, semelhantes a outros
já existentes.)

FONTES
DE IDEIAS
PARA NOVOS
NEGÓCIOS:

SITUAÇÕES ADEQUADAS:
- Quando a área de negócio ou
o produto ainda são novos e
estão em crescimento.
- Quando, embora a área já
não seja nova, se identifica
espaço no mercado (o
produto ou serviço ainda
não se generalizaram e há
espaço para mais players no
mercado).
- Quando o empreendedor
não é propenso ao risco.

Negócios incrementais
(O produto ou serviço a propor
não vai substituir os existentes
que respondem à mesma
necessidade, mas faz com que
eles evoluam.)
SITUAÇÕES ADEQUADAS:
- Quando se identificam
falhas em soluções
existentes.
- Quando se desenvolvem
novas funcionalidades/
valências para produtos ou
serviços existentes.
- Quando o empreendedor
tem capacidades e
competências para melhorar
o que já existe ou propor
o mesmo resultado para
o mercado mas de forma
diferenciada.

EXEMPLOS

<
- Aproveitamento de
experiência anterior dos
empreendedores.
- Observação da tendência
de evolução dos sectores
existentes.
NÍVEL DE RISCO:
Baixo risco – a reação do
mercado pode ser prevista
com algum grau de certeza.
O retorno vai depender da
capacidade para competir
com as alternativas
existentes, desenvolvendo
algum elemento de
diferenciação.

<
- Estudo/monitorização do
mercado (reconhecimento
de necessidades e/ou novos
gostos explícitos).
- Observação das tendências
dos mercados.
- Procura sistemática por
formas de aperfeiçoamento
dos negócios/produtos
existentes.
NÍVEL DE RISCO:
Risco médio – o risco é tanto
maior quanto maior for a
dificuldade de prever o
valor que o mercado irá
atribuir ao melhoramento/
diferenciação do produto,
serviço ou modelo de
negócio.

Negócios disruptivos
(Este tipo de negócios pode
romper com paradigmas
anteriores e abrir novos
mercados.)
SITUAÇÕES ADEQUADAS:
- Quando se encontra algo
novo que resolve problemas
que não são evidentes
(necessidades latentes).
- Quando o empreendedor
tem grande tolerância à
incerteza e gosto pelo risco.
- Quanto o empreendedor
possui capacidades ou
recursos únicos que
permitem desenvolver algo
completamente novo.

<
- Invenções.
- Combinações incomuns de
ideias existentes.
- Acaso.
- Aproveitamento de
conhecimento novo e
proprietário desenvolvido pelo
empreendedor.
- Antecipação de necessidades
futuras.
NÍVEL DE RISCO:
Elevado risco – mais do
que risco, este tipo de
negócios têm subjacente um
elevado nível de incerteza
(é impossível atribuir uma
probabilidade ao sucesso de
negócio). Contudo, é este o
tipo de negócios que poderá
ter maior potencial de
crescimento e retorno.
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Quer seja para identificar tendências, quer para identificar necessidades latentes, quer para combinar de forma criativa diferentes
tipos de informação é necessário que o empreendedor mantenha
uma mente aberta e recetiva à mudança e à novidade. Acima de
tudo, deve assumir uma atitude permanente de pensar de forma
diferente.

longo do tempo para os quais o empreendedor deve estar alerta.
Esse processo pode demorar muito tempo a desenvolver-se e a
amadurecer até levar ao tão desejado ‘clic!’ que pode ser despoletado por uma situação completamente inesperada.

DICAS PARA GERAR IDEIAS DE NEGÓCIO
• Faça uma análise às capacidades e aos conhecimentos que possui,
pense na forma como pode transforma-los em produtos e serviços
e faça-lhes corresponder uma ou várias necessidades do mercado.
• Identifique tendências, quer sejam sociais, quer tecnológicas ou
económicas, e pense em negócios que possam tirar partido delas.
• Fique atento às "queixas" que as pessoas à sua volta fazem e às
ideias que frequentemente dão para resolver todo o tipo de problemas. Lembre-se: onde há um problema há uma potencial oportunidade para quem tiver a capacidade e a vontade de o resolver.
• Faça um esforço deliberado para fazer combinações improváveis
de diferentes ideias. Use inputs de fontes diversas. Regra geral,
quanto maior for a multiplicidade de experiências, conhecimentos,
ligações e interações do empreendedor mais provável será que
consiga desenvolver uma ideia realmente nova e interessante.
• Por isso, faça esse exercício com os seus amigos, familiares ou
com potenciais parceiros do seu futuro negócio. Procure complementaridades e force a colisão entre ideias.
• Mude a perspetiva dos problemas para encontrar novas soluções
nas quais ninguém pensou antes. Invista tempo e energia na redefinição dos problemas e não apenas na busca de respostas. Em vez
de procurar mais uma maneira de convencer Maomé a ir à montanha, tente arranjar forma de levar a montanha até Maomé.
• Faça analogias. Tente, por exemplo, imaginar de que forma aquilo que funciona para resolver um determinado problema pode ser
adaptado para resolver outro completamente diferente.
• Aproveite o acaso. Dê atenção às pequenas dicas que vão surgindo
quando menos espera. As ideias não emergem no vácuo, na maior
parte das vezes resultam de múltiplos estímulos que surgem ao

• Acima de tudo, pense naquilo que mais gosto lhe dá fazer e tente,
se for possível, transformá-lo em negócio.
Todas pessoas têm ideias para resolver
todo o tipo de problemas. Os empreendedores são aqueles que têm a coragem de
sair do sofá e demonstrá-las na prática.
Umas irão funcionar, outras não. Para
algumas é possível prever a probabilidade de êxito, para outras o seu sucesso é
uma completa incógnita.
Mas se não tentar, nunca vai saber.

PÁG. 10
CAPÍTULO I

PÁG. 11
CAPÍTULO I
PONTO 2

PONTO 2
Quanto está a gerar ideias deve dar largas à imaginação e deixar a
criatividade fluir sem análise ou julgamento. Mas quando começa
a desenhar o futuro negócio deve ponderar algumas questões que
ajudam a avaliar o potencial da ideia e a dimensionar a oportunidade em que ela se pode tornar.
O primeiro e mais importante teste à ideia passa por avaliar se o
negócio vai ter clientes, ou seja, se espera ter mercado e se o mesmo é ou não atrativo. Para isso deve responder a algumas questões:

ATRATIVIDADE DO
MERCADO

• Que necessidade resolve a solução que propõe?
Uma ideia só tem potencial de negócio quando resolve uma necessidade, mesmo que os próprios clientes potenciais ainda não
tenham consciência dela. Comece por identificar a necessidade a
que responde a sua proposta e por identificar quem tem essa necessidade. Esse será o seu mercado-alvo.

• Quantas pessoas partilham essa necessidade?
Depois de identificar o mercado-alvo, avalie se o mesmo tem suficiente dimensão para permitir desenvolver um negócio rentável.
Regra geral, quando se desenvolvem soluções inovadoras, é de
esperar atingir apenas pequenos segmentos de mercado ou nichos, mas o número de clientes potenciais tem que justificar os
investimentos que terá que fazer. Se concluir que o seu mercado
é muito pequeno, certifique-se de Em alguns casos a solução oferecida é
que pelo menos a tendência é de tão inovadora que o mercado ainda não
preparado para a receber, não concrescimento. Se se trata de um está
seguindo entender imediatamente a sua
mercado emergente, tente esti- utilidade. Há vários casos conhecidos de
que falharam por terem sido
mar quanto poderá crescer nos produtos
introduzidos no mercado antes do tempo.
próximos anos.
• O mercado reconhece valor na solução proposta?
A simples confirmação de que existe necessidade para a solução
que pretende propor partilhada por um número adequado de pessoas ou organizações, não garante que vai ter clientes para o seu
negócio. É necessário avaliar a aceitação que espera para o seu
produto ou serviço. Algumas regras empíricas para ajudar a fazer
essa avaliação são: a) quanto mais forte for a necessidade, maior
irá ser o valor atribuído à sua resolução; ou seja, quanto maior for
o efeito negativo da não existência de uma solução ou da ineficácia
das soluções existentes, mais recetivo vai estar o mercado a uma
proposta que diminua esse efeito; b) quanto mais consciente estiver o mercado da necessidade, mais fácil será a aceitação da pro-
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posta. De uma forma simples, deve questionar-se por que razão
julga que o mercado está disposto a pagar para ver resolvida a sua
necessidade com a solução que lhe propõe.

• Tem acesso ao mercado?
Ter uma boa proposta de valor não chega, é preciso chegar ao mercado com ela. Para isso é necessário saber se há canais para o
fazer. Se a nova empresa tiver que criar os seus próprios canais
isso pode implicar um atraso na entrada no mercado que lhe pode
custar a vantagem de ser o primeiro a chegar. Sempre que possível,
tire partido de parcerias que lhe permitirão tornar os processos
comerciais mais fáceis.

• O mercado dispõe de alternativas para resolver a mesma necessidade?
Por mais apelativa que a sua proposta seja, a decisão de escolha vai ser muito influenciada pela comparação que os potenciais
clientes irão fazer entre as diferentes alternativas para solucionar
a mesma necessidade. Ainda que as alternativas existentes possam não ser equivalentes do ponto de vista técnico ou funcional, o
seu potencial cliente pode procurar formas diferentes de resolver
o problema que tem e a sua proposta será avaliada conjuntamente
com as outras no rácio benefícios e custos que apresenta. Quanto
menos alternativas estiverem disponíveis para mercado e quanto
mais apelativa for a proposta de valor da sua oferta, maior será a
potencial oportunidade de negócio.
• Qual a quota de mercado esperada?
Uma vez que, na maioria das vezes, os novos negócios têm que
disputar o mercado com outros players, deverá também avaliar
a atratividade do seu mercado tendo em conta quer a capacidade
da sua oferta para conquistar preferências, quer a quantidade e
intensidade da concorrência. A sua quota de mercado será a sua
participação no mercado quando as vendas totais são divididas por
todos os concorrentes. É normal começar um negócio com uma
quota de mercado baixa devido às barreiras à entrada de novos
negócios e à adoção de novos produtos, mas deverá ser capaz de
prever o seu crescimento e este deve ser superior, ou pelo menos
igual, ao crescimento do mercado, caso contrário estará a perder
quota. A conquista de quota de mercado está muito dependente
das vantagens competitivas da sua oferta e também da capacidade
para investir no crescimento.
• Como avalia o poder negocial dos clientes?
Quanto maior for o poder negocial dos seus potenciais clientes,
maior vai ser a pressão no sentido de lhe exigirem mais benefícios e/ou menos custos e ambas as coisas fazem diminuir a rentabilidade do negócio. Um maior poder negocial dos clientes está
relacionado com alguns dos fatores já referidos, como o facto de
a necessidade não ser muito relevante ou de existirem diversas
alternativas equivalentes. Além disso, se os clientes são muito importantes para o seu novo negócio e o mercado é pequeno, eles
poderão estar em posição de imporem as suas próprias condições
e isso pode pôr em causa a viabilidade do negócio.

• Qual a dimensão dos custos estimados de captação de clientes?
Na grande maioria das vezes, um novo negócio começa do zero, o
que significa que tudo tem que ser criado, nomeadamente o portfólio de clientes. Conquistar novos clientes é difícil, porque tem que
ser feito um esforço comercial que, por norma, demora mais tempo do que devia, custa mais do que se estimava e tem um resultado
abaixo do que se desejava. A dimensão da oportunidade de negócio
será tanto maior quanto menores forem os custos de aquisição de
novos clientes e quanto mais curto for o tempo de recuperação
desses custos através das vendas. Sempre que possível, tente estabelecer pré-compromissos com potenciais clientes antes mesmo de criar a empresa para acelerar o processo de vendas.
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PONTO 3

• As barreiras à entrada são superáveis?
Em alguns casos é necessário um grande esforço para entrar
numa determinada área de atividade, quer por serem exigidos elevados investimentos, quer por ser necessário know how específico,
quer por ser necessário atingir um grande volume de vendas para
rentabilizar os investimentos feitos, por exemplo. Para quem está
estabelecido no negócio, a existência destas barreiras dá uma garantia de que não irão entrar novos concorrentes facilmente. Do
ponto de vista do empreendedor, que pretende entrar no negócio,
estas e outras barreiras podem ser difíceis de suplantar e tornar
difícil a implementação da ideia de negócio.

Ter como alvo um mercado atrativo é só uma parte da avaliação
do potencial do negócio. Para além disso é necessário analisar as
condições competitivas e a atratividade do setor de atividade em
que pretende entrar. Para isso, poderá começar por tentar responder às seguintes questões:
• Qual o valor total gerado pela área de negócio?
Antes de responder a esta questão, terá que responder a outra essencial: em que sector irá competir? Um sector de negócio corresponde a um conjunto de atividades económicas ligadas a uma determinada área. Essas atividades geram valor cuja dimensão pode
ser traduzida em euros ou unidades transacionadas, por exemplo.
Tente especificar o mais possível a atividade que vai desenvolver
dentro do seu sector mais geral e tente descobrir se os valores
envolvidos nesse negócio são suficientemente atrativos, ou existe
expectativa de o serem no futuro, de modo a que justifique o investimento na entrada nessa área. Pode dar-se o caso, no entanto, de
estar a introduzir no mercado um produto ou serviço tão novos que
não exista histórico do valor das vendas ou volume de transações
gerados. Nesse caso a incerteza é maior e poderá ter que assumir
pressupostos para poder fazer estimativas.

ATRATIVIDADE DO
SETOR DE
NEGÓCIO

• Como avalia a intensidade competitiva na atividade?
Quanto maior for a intensidade competitiva, maior será a pressão
para desenvolver em contínuo vantagens que ganhem a preferência do mercado. A intensidade competitiva pode ser elevada quando, por exemplo, for grande o número de concorrentes, ou quando
o mercado for reduzido e/ou estiver estagnado, ou ainda quanto
houver várias ofertas concorrentes equivalentes e pouco diferenciadas. Nessas circunstâncias, a dimensão da oportunidade pode
ser menor.

• Como avalia a possibilidade de estabelecer parcerias nesta área
de negócio?
Quer seja para acrescentar novas funcionalidades à sua proposta,
quer para aceder ao mercado, quer para expandir o capital de conhecimento que sustenta a sua ideia, as alianças e parcerias são
um recurso fundamental para consolidar a sua oferta e alargar o
seu mercado. Quanto mais facilidade tiver em estabelecer parcerias e capitalizar os seus conhecimentos e relacionamentos pessoais e profissionais para a sua área de negócio, maior será a oportunidade que está a criar.

• Os custos de saída são comportáveis?
Por vezes algumas empresas estabelecidas ou empreendedores
com novos negócios mantêm-se em atividade mesmo que esta não
esteja a gerar o resultado esperado, de modo a evitar perder o investimento ou ter que lidar com outras barreiras à saída. Os custos
de saída serão tanto maiores quanto maiores forem, por exemplo,
os investimentos feitos em investigação e desenvolvimento ou materiais, tecnologias e equipamentos muito especializados e dificilmente transferíveis para outros negócios ou empresas. A existência destes custos diminui a atratividade do negócio porque, no caso
de descontinuidade, muito dificilmente serão recuperáveis. Como
há sempre risco associado a um novo negócio, este será tanto mais
atrativo, quanto menores forem as potenciais perdas em caso de
encerramento. Muitos empreendedores mantêm o controlo sobre
o risco do negócio investindo progressivamente e só até ao montante que estejam dispostos a perder se alguma coisa correr mal.
• Como avalia o poder negocial dos fornecedores?
É provável que, para poder desenvolver a sua oferta de valor, tenha
que depender fornecedores de inputs necessários à atividade do
negócio. Em alguns casos são necessários recursos muito específicos disponibilizados apenas por um pequeno número de potenciais fornecedores que podem aproveitar a posição dominante em
que se encontram para definir as condições da relação. Uma situação de dependência e de assimetria de poder em seu desfavor pode
não só prejudicar a rentabilidade como pôr em causa a viabilidade
do novo negócio.
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PONTO 4
Conseguir conquistar um mercado atrativo numa área de negócio
atrativa é o desejo de qualquer empreendedor. No entanto, será de
esperar que a feliz combinação de várias condições de atratividade
seja convidativa também para outros empreendedores empenhados em descobrir, criar e aproveitar boas oportunidades de negócio.
Também já viu que uma oferta indiferenciada diminui a dimensão
da sua oportunidade. Por isso, para poder entrar e manter-se em
jogo tem que ter alguns trunfos. Assim, terá que começar a trabalhar nas suas vantagens antes mesmo de iniciar o negócio. Mesmo
que seja o primeiro a criar o negócio que tem em mente, não estará
sozinho por muito tempo, a menos que consiga manter algum tipo
de vantagem. Comece, então por colocar as seguintes questões:

VANTAGENS
COMPETITIVAS

• O que é que diferencia a solução proposta de outras alternativas?
Pode ser uma vantagem técnica, pode ser uma inovação no modelo
de negócio ou nos processos de produção, pode ser uma evolução
das soluções anteriores, pode ser uma simplificação das soluções
anteriores, pode ser uma alteração de design, pode ser uma melhoria do desempenho, pode ser uma diminuição do custo e podem
ser muitas outras coisas desde de que definam uma clara distinção entre aquilo que está a propor de novo daquilo que os outros
já oferecem. A identificação da diferenciação da sua proposta é essencial para a avaliação da oportunidade. Quem entra no negócio
com uma oferta indiferenciada está, por regra, em desvantagem
relativamente aos negócios instalados que já dispõem de carteira de clientes, experiência e outras vantagens de custos. Por isso,
para ser competitivo, um novo negócio tem que ter associado um
qualquer elemento de diferenciação.
• O mercado valoriza essa diferenciação?
O grau de novidade que propõe é importante, mas introduzir uma
diferença não chega para ter negócio. É necessário que essa diferença faça, de facto, a diferença na altura de os potenciais clientes
compararem e escolherem as alternativas que lhes são oferecidas. É isso que lhe dará a vantagem competitiva, caso contrário
estará apenas a introduzir uma curiosidade que, embora possa ser
um bálsamo para o ego, é indiferente para o mercado. Aliás, diferenciação que não é valorizada pelo mercado pode até traduzir-se
numa desvantagem, quer porque pode levar ao aumento dos custos para o negócio ou para o cliente, quer porque pode ir numa direção completamente contrária aos gostos dos clientes.
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• Terá capacidade para proteger a vantagem?
Se o que propõe é bom e resulta, não tardará que outros tentem
fazer o mesmo. Quanto mais difícil de imitar for a vantagem do seu
negócio, mais tempo terá para estabelecer uma relação de confiança com o seu mercado e para gerar resultados financeiros que
lhe permitam continuar a investir no desenvolvimento de outras
fontes de vantagem. Não existem formas de proteger as vantagens
eternamente, mas podem ser tomadas precauções para atrasar a
investida dos imitadores.
Por exemplo, as invenções podem ser protegidas legalmente através do registo da propriedade industrial. Embora essa proteção
não lhe garanta que alguém não irá ser capaz de chegar ao mesmo resultado através de uma forma diferente, da qual não detém
o direito de propriedade, permite-lhe, pelo menos, garantir a titularidade de um determinado conhecimento. Esse conhecimento
protegido torna-se um ativo em si mesmo, podendo ser negociado
e transacionado.
A maioria das vantagens competitivas não é, no entanto, passível de
ser garantida através de patentes ou outras formas de proteção de
propriedade intelectual. Uma das formas mais eficazes de manter
vantagem no mercado é desenvolver elementos de diferenciação
intangíveis e não óbvios para os concorrentes. Muitas empresas
conseguem-no pela forma como se organizam internamente, pelo
modo como se relacionam com o mercado ou pela associação de
benefícios simbólicos aos seus produtos e serviços, como a marca
ou o enfoque nos benefícios emocionais que oferecem.
• Poderá desenvolver outras aplicações com o conhecimento que
sustenta o negócio?
É natural que entre no mercado com uma oferta específica para
um segmento ou nicho de mercado, mas se tem a pretensão de
que o negócio cresça, a sua oportunidade será tanto maior quanto mais aplicações conseguir desenvolver com base na plataforma
que sustenta a sua proposta de valor inicial e/ou quantos mais segmentos conseguir atingir com uma proposta proporcionada pelas
competências existentes.
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to do projeto - quer os fixos, que estarão sempre presentes independentemente do que vier a produzir ou a vender, quer os variáveis, que
estão relacionados com os níveis de atividade da empresa – maiores
serão os custos por unidade de produto ou serviço vendidos. Os custos fixos unitários irão diminuir à medida que aumenta a produção e
venda, até à sua capacidade máxima, mas deverá certificar-se que
mesmo nesse ponto os seus custos unitários não são mais elevados
do que o preço que o seu cliente estará disposto a pagar por cada
unidade que tem para lhe oferecer. Se isso acontecer, então tem um
problema. As boas notícias são que pode haver solução. Reveja as
reais necessidades de custos de projeto, verá que alguns não são essenciais para a concretização da sua proposta de valor. Certifique-se
de que os potenciais clientes valorizam mesmo alguns dos atributos
da sua oferta que lhe encarecem o resultado produzido. Se for possível, simplifique a oferta ou crie versões mais básicas do produto ou
do serviço para segmentos mais sensíveis ao preço.

A próxima questão que se deve colocar é se terá ou não condições
para concretizar a sua ideia de negócio. O único recurso necessário
à geração de uma ideia é capital intelectual, mas passar a ideia à
prática já é uma história diferente. Por isso questione-se:
• Que recursos são necessários para desenvolver o negócio?
Não só deve fazer um inventário de tudo que necessita, incluindo
pessoas, coisas e dinheiro, como deve ponderar que capacidades
são necessárias para os articular de forma a produzir o valor pretendido e a manter a vantagem identificada. Entre os três principais
tipos de recursos, as coisas e o dinheiro são provavelmente os mais
fáceis de conseguir. Na verdade, é principalmente no talento individual e na coreografia harmoniosa das capacidades da equipa que
arranca com a ideia onde se sustenta o periclitante equilíbrio de
todo o projeto. É sobre este equilíbrio que se desenha a linha entre
o sucesso e o fácil e rápido deslize.
Iniciar um novo negócio e ter abundância de recursos para o arranque é uma combinação bastante improvável. Talvez por isso
a maioria dos empreendedores se tenha tornado especialista em
desenvolver estratégias low cost para entrar no mercado, alavancar as contingências e organizar uma network que, de modo mais
informal permite obter quase qualquer coisa que seja necessário
ao negócio. Daí o networking ser um dos mais valorizados recursos
do empreendedor.

IMPLEMENTABILIDADE

• Quais os custos e complexidade do desenvolvimento?
Outro aspeto a ter em conta na avaliação da oportunidade de negócio é o que diz respeito aos custos e requisitos específicos para
o desenvolvimento do produto ou serviço. A execução de uma ideia
aparentemente brilhante pode ser posta em causa se estes custos
ou complexidade forem de tal forma elevados que tornem o negócio impraticável. Desta forma, deve ter a preocupação de fazer uma
avaliação muito realista do que estará envolvido no desenvolvimento
da ideia. Será que necessitará de know how de difícil acesso? Será
que terá que incorporar tecnologia de ponta, cara ou ainda não totalmente testada? Será que consegue desenvolver tudo o que necessita internamente ou terá que ficar dependente de terceiros? Estas e
outras questões podem ser cruciais para a decisão de avançar com
o seu negócio.
• Qual o preço unitário estimado?
No seguimento das preocupações anteriores, deve ter em conta que
quanto mais elevados forem os custos envolvidos no desenvolvimen-

• Qual é o time to market do projeto?
O time to market é o tempo que decorre entre a idealização ou conceção do produto ou serviço até que estes estejam prontos para serem disponibilizados no mercado na altura certa. Em alguns casos,
sobretudo quando o negócio tem envolvida uma componente tecnológica com elevado grau de inovação, pode ser necessário passar por várias fases de testes até haver a garantia de que o produto
não só vai funcionar tal como prometido, como não vai ‘explodir’ na
mão do primeiro cliente. O time to market depende da complexidade
do desenvolvimento mas também da existência de recursos e condições para acelerá-lo. Como o mundo não pára durante o tempo
necessário ao amadurecimento da ideia, há o risco de uma maior
lentidão do processo prejudicar a vantagem de ser o primeiro a chegar ao mercado ou de entrar numa fase em que a necessidade a que
a oferta pretendia responder já tenha evoluído em sentido diferente.
• Quais os riscos associados à inovação?
Que um novo negócio deve entrar no mercado com alguma inovação
associada de modo a competir com vantagem com os players estabelecidos já foi assunto abordado. Contudo, convém ter em conta
que a inovação também envolve alguns riscos. Neste caso, quanto
mais radical for a inovação maior será a incerteza dos seus efeitos
positivos. Por outro lado, quanto maior for o risco, maior poderá ser
o potencial de retorno. Os riscos podem ser funcionais, relacionados
com a novidade e falta de experimentação extensiva, e podem ser de
mercado, relacionados com a difícil penetração e difusão no mercado de tudo o que é novo. Esta dificuldade é tanto maior, quanto menos
visível e compreensível for o benefício trazido pela inovação.
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TESTE DA DIMENSÃO DA OPORTUNIDADE

Um outro fator a ter em conta na avaliação da oportunidade de negócio subjacente a uma ideia é a importância dos seus impactos. Os
impactos positivos, quer seja a nível económico, quer a nível social
e ambiental são relevantes, não só porque são inerentes à própria
noção de empreendedorismo, mas também porque melhoram a
sustentabilidade de longo prazo do negócio e conquistam o reconhecimento do mercado e da comunidade em geral.

Faça o teste de avaliação da dimensão da oportunidade relacionada
com a sua ideia de negócio. Note que o resultado é meramente indicativo e nunca deverá tomar a decisão de avançar com o negócio
sem realizar análises mais detalhadas e levantamento de informação que lhe permitam fundamentar bem a sua decisão. O objetivo
deste teste é dar-lhe apenas uma base para refletir melhor nas
componentes vitais de uma oportunidade de negócio.
Classifique os diferentes itens de 1 a 10, sendo que 1 é a classificação atribuída a uma situação mais desfavorável para o negócio e 10
a melhor situação possível.

• Qual a relevância do negócio em termos de impactos sociais?
Embora a criação de emprego seja um dos objetivos do incentivo à
atividade empreendedora, nem sempre as novas empresas conseguem gerar um grande número de postos de trabalho, sobretudo
as de base tecnológica. Embora este seja um impacto importante
dos novos negócios, a contribuição do negócio para a melhoria da
qualidade de vida, saúde, educação ou desenvolvimento cultural da
sociedade é também um critério relevante para avaliar o impacto
social positivo de um novo negócio. Desta forma, deverá questionar-se sobre o que pensa que melhorará na vida das pessoas com
a disseminação da sua proposta.

IMPORTÂNCIA
ESTRATÉGICA

• Qual a relevância do negócio em termos de impacto para o desenvolvimento?
Outro critério para avaliar a importância estratégica do novo negócio prende-se com a importância da inovação que está a introduzir. Sobretudo deve questionar-se sobre os ganhos que outras
empresas podem obter, direta ou indiretamente, com a introdução
do seu negócio. Haverá melhorias na eficiência de outras empresas? Poderá contribuir para o aumento geral da competitividade de
uma determinada área de negócio através de partilhas de conhecimento? Conseguirá, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento local e regional?
• Os impactos ambientais do negócio são relevantes e positivos?
Numa altura em que as preocupações ambientais são cada vez mais
prementes, um negócio que desenvolva na sua génese soluções,
quer comerciais, quer decorrentes das suas políticas de responsabilidade organizacional, que contribuam para resolver problemas
ambientais existentes ou para prevenir problemas ambientais futuros, não só terá a possibilidade de recolher mais apoios públicos
e da comunidade, como conquistar o respeito e simpatia dos seus
clientes e parceiros.

Descrição breve da ideia de negócio:
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Classificação 1-10
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Variàveis de avaliação

Análise dos resultados:

Mercado
1. Dimensão
2. Crescimento
3. Força e intensidade da necessidade
4. Consciência da necessidade (necessidade ativa)
5. Poucas alternativas disponíveis para o cliente
6. Elevado potencial de ganhar quota de mercado
7. Baixo poder negocial dos clientes
8. Fácil acesso ao mercado
9. Baixos custos de captação de clientes
10. Reduzido tempo de recuperação dos custos de captação
Setor
11. Montante do valor gerado pela área de negócio
12. Expetativa de baixa intensidade competitiva

Resultados de 1 a 100

Resultados de 100 a 200

Resultados de 200 a 300

Deve repensar a sua ideia de negócio.
Reveja os itens com mais baixas classificações e faça uma avaliação crítica
da sua importância estratégica para a
implementabilidade e sobrevivência do
negócio. Veja também se esses itens poderão ser compensados por outros que
diminuam o seu impacto negativo na
dimensão da oportunidade. Por exemplo: se atribuiu uma baixa pontuação à
dimensão do mercado, veja se essa situação é compensada pelo crescimento do
mercado. Se atribuiu uma baixa classificação à expetativa de baixa intensidade competitiva, verifique se a ideia tem
melhores classificações nos itens de
competitividade.

A ideia pode desenvolver o seu potencial, se for melhorada. Analise os itens
menos bem classificados e identifique
formas de minimizar os seus efeitos.
Por exemplo: se a classificação geral
dos itens de mercado tiver sido baixa,
considere reposicionar a sua ideia em
diferentes segmentos de mercado com
melhores condições de atratividade. Se
teve piores classificações nos itens do
sector, veja se é possível adaptar a ideia
a outras áreas de negócio ou focalizar
em nichos mais favoráveis. Verifique
também se é possível melhorar a competitividade da sua ideia adicionando
outros elementos de diferenciação não
considerados inicialmente.

Pode ter em mãos uma boa oportunidade de negócio, mas reveja atentamente
alguns itens críticos. Uma boa oportunidade atrai potenciais concorrentes,
por isso analise bem a possibilidade e
facilidade de virem a entrar no futuro
novos players com ideias semelhantes.
Analise de forma crítica as suas vantagens competitivas e certifique-se de que
consegue desenvolver estratégias para
as proteger. Estabeleça parcerias, com
potenciais concorrentes, para ganhar
posição no mercado. Estabeleça précompromissos com futuros clientes
para desenvolver desde já relações de
‘fidelidade’. Estabeleça uma estratégia
de melhoria e inovação contínuas.

› Reformular

› Reforçar

› Proteger

13. Possibilidade de estabelecer parcerias
14. Barreiras à entrada superáveis
15. Baixos custos de saída (ou custos recuperáveis)
16. Baixo poder negocial dos fornecedores
Competitividade
17. Grau de novidade da oferta (diferenciação)
18. Valorização da diferenciação pelo mercado
19. Capacidade para proteger
20. Número de aplicações a partir da mesma plataforma de
recursos
21. Potencial expansão para novos mercados com o mesmo
tipo de produto/serviço
Implementabilidade
22. Baixa exigência de recursos necessários
23. Custos de desenvolvimento baixos
24. Maturidade da ideia no momento atual
25. Reduzido time to market
26. Baixos custos unitários
27. Baixo grau de risco associado à inovação
Impactos
28. Impacto social
29. Impacto no desenvolvimento
30. Impacto ambiental

TOTAL

Antes de avançar para a próxima secção deste guia, reflita ainda
nas seguintes questões:
• Acredita verdadeiramente na sua ideia?
• Acha que é capaz de a defender em qualquer circunstância?
• Por que razão(ões) acredita que o negócio irá funcionar?
• Quais os motivos que podem levar a que a ideia possa não funcionar?
• Compreende bem a necessidade que o seu negócio irá resolver?
• Conhece todas as alternativas existentes para resolver essa necessidade?
• Porque é que acha que o cliente vai preferir a sua?
• Está preparado para o caso de o negócio não correr como espera?
Qual é o plano B?
Se a resposta a estas questões o deixaram satisfeito, é altura de
começar a desenhar o negócio que irá implementar. Os próximos
pontos dão-lhe algumas dicas para o ajudar a operacionalizar o
negócio.
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DA OPORTUNIDADE
AO NEGÓCIO

De uma forma simples, o modelo de negócio deve responder à
questão “de que forma a empresa vai ganhar dinheiro?”
O modelo de negócio traduz a lógica subjacente à forma como a sua
futura empresa, não só vai captar valor dos clientes (realizar vendas), como também vai criar valor (desenvolver a oferta) e entregar valor aos clientes (comunicar e disponibilizar a solução). Este
modelo representa a forma como vai estruturar o negócio, tendo
em conta o balanceamento entre custos e receitas, de modo a este
seja financeiramente sustentável.

MODELO
DE NEGÓCIO
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Para desenhar a forma como a empresa vai ganhar dinheiro, primeiro tem que definir:
• Quais os segmentos de mercado a que se dirige o negócio;
• Qual a proposta de valor (oferta e vantagens vs alternativas) para
esses segmentos;
• De que forma vão ser organizadas as atividades e recursos da
empresa para propor esse valor;
• Que parcerias terão que ser criadas, quer para o processo de
desenvolvimento da oferta quer para estabelecer canais com os
clientes;
• Que parte das operações a empresa irá assegurar internamente
e qual a parte que irá obter externamente;
• Como é que vai chegar ao mercado.
Depois de estimar quanto é que tudo isso lhe irá custar, defina então:
• Que fontes de receita o negócio vai gerar;
• Quanto é que considera que os clientes vão estar dispostos a pagar
pela oferta;
• Quem vai pagar pela oferta apresentada ao mercado;
• Como lhe vão pagar (formas de definição dos preços, tais como:
preço fixo por produto/serviço; aluguer; licença; leilão; negociação;
comissão; preço dependente dos resultados, etc).
Nesta altura deverá ficar com uma ideia de quanto o negócio poderá render, o que, depois de deduzidos os custos se traduzirá nos
ganhos da empresa.
O objetivo do desenho do modelo de negócio não é fazer uma avaliação rigorosa e matemática da viabilidade do futuro negócio, antes
serve como pretexto para a reflexão acerca do modo como o negócio será estruturado para ter potencial de rentabilidade, considerando múltiplos aspetos de forma integrada.
Na última página deste guia encontra uma base de trabalho para
a geração do seu modelo de negócio, proposta por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, especialistas na matéria. O modelo é
muito simples e contempla os aspetos focados neste ponto na forma de nove blocos que têm que ser preenchidos com informação
acerca do seu negócio. Use-o como ferramenta de brainstorming
para explorar alternativas.
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PONTO 8

Existem ainda outros aspetos que devem ser ponderados no momento de criar a sua empresa:

As dicas e checklists apresentadas até aqui ajudam a desenvolver
uma ideia, ou a amadurecer o projeto que já tinha. Dão pistas para
reformular alguns aspetos do negócio e podem dar-lhe uma noção da dimensão da oportunidade. O que nunca vão dizer-lhe ao
certo é se o negócio vai ter sucesso ou não. Está prestes a entrar
num ambiente tão dinâmico e onde há tantas variáveis que se esquivam ao controlo do empreendedor que a única coisa que pode
fazer é tentar reduzir a incerteza até onde for possível e aceitar o
resto como fazendo parte do jogo. Por isso, se vai esperar para ter
as condições ideais para iniciar o seu negócio, provavelmente irá
adiá-lo ad æternum.
Se há uma boa altura para começar é agora. Saiba que a parte mais
fácil da criação de um negócio é a formalização da empresa. A primeira decisão que terá que tomar, e que terá implicações na forma
jurídica da empresa, é se vai criar a empresa sozinho ou com outras pessoas.
Formas jurídicas mais comuns:
Sozinho
- Sociedade unipessoal por quotas (Unipessoal Lda.)
- Empresário em Nome Individual
- Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada (E.I.R.L.)

CRIAÇÃO
DA EMPRESA

Mais do que uma pessoa:
- Sociedade por quotas (Lda.)
- Sociedade anónima (S.A.)
A escolha do estatuto jurídico da empresa tem várias implicações,
nomeadamente ao nível da responsabilidade dos sócios, por isso
informe-se convenientemente das características de cada uma.
Poderá encontrar essa informação em detalhe no Portal da Empresa (www.portaldaempresa.pt).
O próximo passo é constituição formal. Nos últimos anos, este processo foi muito simplificado e pode, inclusivamente, ser feito online
no Portal da Empresa (www.empresaonline.pt).
Existe também uma rede de Lojas da Empresa, o equivalente das
Lojas do Cidadão, onde poderá efetuar todo o processo presencialmente num só local.
O processo de criação pode ser ainda mais simples e rápido, se
estiver disposto a aceitar algumas restrições, como a escolha de
um nome e um pacto social pré-aprovados, através da iniciativa
Empresa na Hora (www.empresanahora.pt).

• Certifique-se de que escolheu equipa certa para embarcar consigo
nesta aventura. Muitas empresas falham por desentendimento entre
os sócios.
• Questione-se se a localização da empresa tem importância estratégica para o seu negócio. Provavelmente não irá precisar ‘daquele’ escritório no último andar, lindíssimo, mas caríssimo. Todos conhecem
grandes histórias de sucesso que começaram numa garagem.
• Pondere a possibilidade de trabalhar em espaços de interação e criação de sinergias. Atualmente existem várias opções de incubação e
coworking que promovem a ‘fermentação’ de ideias e de negócios.
• Reveja o modelo de negócio e identifique claramente os recursos e
atividades estratégicos da empresa. Tudo o que puder subcontratar,
flexibilizando os custos, deixará a sua empresa mais ágil e apta.
• Pondere a possibilidade de fazer investimentos faseados. Há negócios
que precisam de um grande impulso inicial para ganhar posição rapidamente ou para financiar a aceleração do desenvolvimento da oferta,
mas há outros para os quais é possível definir objetivos parcelares e
aliviar a pressão do arranque.
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PLANO DE
NEGÓCIOS

O Plano de Negócios é um documento que apresenta a ideia de
negócio de forma estruturada, de modo a refletir a estratégia e a
viabilidade do negócio, com base em pressupostos dependentes da
informação disponível num dado momento.
Muitos empreendedores experientes poderão atestar que dificilmente a dinâmica da evolução dos negócios poderá ser apreendida
num plano elaborado num momento e contexto específicos. Aliás,
os empreendedores perspicazes são aqueles que estão atentos às
mudanças e que alavancam as contingências do dia-a-dia de modo
a aproveitar oportunidades que não tinham sido previstas e, por
isso, não estavam refletidas no Plano de Negócios.
Contudo, a elaboração de um Plano de Negócios tem três benefícios
essenciais:
• Obriga a que faça uma análise ponderada da sua proposta de negócio; que reflita em todas as variáveis que podem afetar a sua exequibilidade e rentabilidade, de forma integrada; e que verta as suas
ideias no papel, o que as torna instantaneamente mais tangíveis.
• Define uma direção de modo a haver um referencial estratégico
que desenhe o rumo do negócio na fase de implementação. Mesmo
que mais tarde verifique que se afastou da estratégia inicial, terá
uma referência para o fazer de forma consciente e ponderada. Certifique-se, no entanto, que o Plano de Negócios não se torna numa
âncora que o impede de evoluir criativamente com as tendências.
• É um instrumento de "venda" da sua ideia. Quer seja para negociar financiamento, quer para estabelecer parcerias, vai necessitar
sempre de ter um documento que detalhe e fundamente a sua argumentação de que tem uma ideia viável. No caso dos financiadores, não são tanto os números que o plano apresenta que os podem
impressionar, uma vez que estes podem ser ‘trabalhados’ da forma
mais conveniente. Será a forma como a estratégia está pensada e,
acima de tudo, como está fundamentada de modo objetivo e realista
e a capacidade para implementá-la que vai cativá-los.
Existem inúmeros modelos de Planos de Negócios que pode encontrar facilmente na internet. A forma de elaborar o plano não é rígida,
nem deve ser, pois diferentes tipos de negócio e diferentes formas
de argumentação podem sugerir modos distintos de organização da
informação. O mais importante é que consiga encontrar o seu próprio modelo capaz de potenciar os seus argumentos e a explicitação
da sua ideia. Contudo, em geral, um plano de negócios deve incluir
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as seguintes informações:
• Sumário executivo: é o cartão-de-visita que abre o plano, mas deve
ser a última coisa a escrever porque será um resumo consistente
das suas principais ideias e argumentos. Uma pessoa que não leia
o restante documento tem que ser capaz de perceber a sua proposta de negócio em apenas três ou quatro páginas. Nestas primeiras
páginas, o leitor tem que ser capaz de apreender, pelo menos, três
elementos essenciais do seu projeto:
a) a viabilidade concetual, ou seja, a ligação entre a ideia e o mercado e os aspetos diferenciadores;
b) a fundamentação técnica, que demonstra a exequibilidade do que
está a ser ‘prometido’;
c) a credibilidade dos promotores e a competência da equipa.
• Promotores e a empresa: como anteriormente referido, as pessoas
são o elemento crucial de um projeto empreendedor e uma fonte
importante da sua credibilidade. Sem bom capital humano, nenhum outro tipo de capital pode ser bem gerido. Por essa razão é
tão importante para muitos avaliadores de novos projetos a capacidade e competência dos promotores e da equipa de trabalho. Se tem
experiência anterior, nomeadamente na área em que está a propor
o negócio, não deixe de a referir, uma vez que este é um dos fatores
que contribuem para o sucesso de novas empresas.
Além das informações sobre os promotores, pode apresentar também a razão de existir da empresa e alguns aspetos práticos como
a sua forma jurídica, designação, localização, etc.
• A ideia: apresentação da ideia de negócio de forma a evidenciar a
oportunidade subjacente. Reforce sempre a ligação entre a solução
que apresenta e a necessidade do mercado a que responde salientando os aspetos inovadores e distintivos da ideia. Aqui está em destaque a sua proposta de valor.
• O mercado: A apresentação de dados sobre o mercado é crucial,
pois esta informação apresenta a base dos pressupostos acerca do
potencial de vendas. Neste tópico é importante realçar muitas das
informações que foi recolhendo e analisando para fazer a avaliação
da dimensão da sua oportunidade (reveja o ponto 2, Atratividade do
mercado, neste guia). Evite apresentar descrições extensivas de
dados de mercado. Não são os dados os protagonistas da história
mas sim os seus argumentos sustentados por eles. Limite-se ao
essencial e, se necessário, apresente dados complementares como
apêndice ao documento principal.
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• A concorrência e vantagens competitivas: por mais que acredite nisso, evite afirmar que não tem concorrência. Não irá impressionar
ninguém, porque dificilmente isso será verdade e só mostrará no
seu plano que não conhece bem o negócio ou não fez uma pesquisa
extensiva. Use a perspetiva do cliente como regra para identificar a
concorrência. Identifique bem a sua necessidade, depois liste todas
as formas que ele tem para resolvê-la. Sejam ou não equivalentes
técnicas da sua, todas as soluções alternativas são suas concorrentes. Apresente pesquisa relevante acerca dos seus concorrentes e identifique claramente as suas vantagens sobre eles. Terá
uma vantagem competitiva quando apresentar uma característica
diferenciadora do seu negócio, que lhe dê superioridade sobre os
seus concorrentes, que seja valorizada pelo cliente e pela qual ele
esteja disposto e possa pagar. Devem estar claras no plano as razões pelas quais considera que os seus clientes vão escolher a sua
oferta em detrimento da dos seus concorrentes.
• Análises estratégicas: se vai entrar num novo negócio deve conhecer as regras de funcionamento da sua área de atividade, mesmo
que a sua estratégia seja mudar essas regras. Por isso, deve fazer
uma análise à estrutura e evolução do sector e aos seus players.
Pode também apresentar informações relevantes acerca das tendências mais globais que podem afetar o negócio e as suas propostas de estratégias para tirar proveito das mudanças previstas.
• Operacionalização: o seu Plano de Negócios deve também descrever claramente a forma como irá implementar a sua ideia, incluindo
as necessidades de recursos e as capacidades e competências requeridas. Os processos de funcionamento e os inputs necessários
irão definir a estrutura de custos da empresa, sendo por isso, também, informações essenciais para estabelecer os pressupostos da
viabilidade da ideia. O seu modelo de negócio deve ser claro para
quem lê o plano.
• Marketing e vendas: a entrada no mercado é uma tarefa difícil, nomeadamente para produtos com elevado grau de inovação. Nesta
altura, o leitor do seu Plano de Negócios está expectante para saber
como vai vender os seus produtos e/ou serviços. O seu cliente não
vai comprar algo que ele não sabe que existe, isso é certo. Desta
forma, o plano deve descrever as estratégias para sair do anonimato e ganhar notoriedade. O seu cliente também não vai comprar
algo a que não tem acesso. Por isso, deve refletir no plano as suas
ideias para resolver estes e outros problemas relacionados com a
venda dos seus produtos e serviços. O posicionamento estratégico
da sua oferta em cada um dos segmentos que a empresa vai ser-
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vir, a definição da gama de produtos e/ou serviços e a atribuição de
preços são outros aspetos a ter em conta aquando da elaboração do
Plano de Negócios.
• Projeções financeiras: a mudança constante e acelerada do ambiente dos negócios não é uma grande aliada dos planeadores mas,
em geral, vai existir a expetativa de que faça previsões de resultados financeiros para um horizonte temporal de, no mínimo, três
anos. Para elaborar o plano de negócio vai recolher e analisar muita
informação que lhe vai ser útil para estabelecer os pressupostos
para as suas projeções financeiras. A experiência mostra que, quase sempre, vai vender menos do que espera, gastar mais do que orçamenta, e demorar mais tempo a recuperar o investimento do que
prevê. Contudo, a elaboração de projeções financeiras é um exercício útil, nomeadamente para Depois de elaborar o seu Plano de Nerepensar a estrutura de custos da gócios, coloque as seguintes questões:
O Plano está redigido de forma simples,
sua empresa e ajustá-la a um ce- •concisa
e permite uma fácil compreensão
nário mais pessimista. Encontra da sua ideia e estratégia para o negócio?
As afirmações importantes estão fundafacilmente na internet folhas de •mentadas
em dados concretos e em fontes
cálculo programadas para fazer credíveis?
• As informações são pertinentes e não reestas projeções.
fletem clichés e senso comum?
• As afirmações e propostas apresentadas
são específicas e não sendo facilmente
aplicadas genericamente a qualquer outro negócio?
• O Plano apresenta objetivos atrativos
mas realistas?
• É suficientemente flexível para incorporar novas informações e alterações à estratégia?
• Deixa em aberto diferentes possibilidades de evolução não consideradas atualmente?
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PONTO 10
Existe hoje, provavelmente mais do que nunca, uma grande variedade de incentivos e apoios ao empreendedorismo a nível nacional.
Reconhecendo o seu valor social e económico, entidades públicas
e privadas desenvolvem diferentes plataformas que oferecem, a
quem está determinado a empreender, condições para desenvolver o potencial do negócio desde a fase do teste do conceito até ao
acompanhamento nos primeiros tempos de atividade.

APOIOS
E FINANCIAMENTO
APOIOS

Os apoios existentes são múltiplos e têm diferentes objetivos, tais
como:
• Promoção da cultura empreendedora e capacitação: existem
variadas ações de formação e workshops para o desenvolvimento
da cultura empreendedora e capacidades empresariais, que vão
desde treino do pensamento criativo à aquisição de capacidades de
gestão. Estas iniciativas podem ser promovidas por empresas privadas, mas também existe um vasto leque de opções, gratuitas ou
com custos muito baixos, propostas por entidades cuja vocação é
a promoção do empreendedorismo, tais como o Liftoff – Gabinete
do Empreendedor da AAUM (liftoff.aaum.pt), apresentado adiante,
e a TecMinho – Interface da Universidade do Minho [www.tecminho.
uminho.pt]. A Universidade do Minho dispõe ainda de diversas Unidades Curriculares de Empreendedorismo, na maioria opcionais,
que permitem um primeiro contacto com os aspetos envolvidos no
processo empreendedor.

• Desenvolvimento e teste da ideia e encaminhamento para diferentes tipos de apoio. Tanto o Liftoff como o Gabinete de Apoio ao
Empreendedorismo Start@TecMinho proporcionam auxílio neste
sentido. Na universidade do Minho é possível adquirir o estatuto
de Spin off académica [www.tecminho.uminho.pt/UserFiles/File/
Guiao_Spin-offs.pdf], que permite um período de pré-incubação
durante o qual os empreendedores contam com diversos tipos de
apoio para a validação da sua proposta de valor e outras vantagens.
• Apoio à proteção de propriedade industrial: na Universidade do
Minho o GAPI - Gabinete de Apoio à Propriedade Industrial (www.
tecminho.uminho.pt/gapi) não só desenvolve ações de sensibilização e esclarecimento sobre esta área, como dá apoio à elaboração
e submissão de patentes e ao seu licenciamento.
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• Incubação empresarial: são também várias as soluções de incubação de novos negócios, tais como o Avepark [www.avepark.pt],
um parque de Ciência e Tecnologia que acolhe atualmente vários
projetos inovadores com origem em conhecimento desenvolvido na
Universidade do Minho.

FINANCIAMENTO
Embora seja muitas vezes referido como uma das principais preocupações do empreendedor, o financiamento nem sempre é o apoio
mais importante nem o recurso mais escasso. Poder-se-á dizer
que se existirem boas oportunidades de negócio o dinheiro para as
financiar não será um problema. Neste ponto apresentam-se algumas soluções genéricas de financiamento de novos projetos.
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SOLUÇÕES DE FINANCIAMENTO:
Tipo

Descrição

Recursos próprios
(e família e amigos)

Este é um dos recursos financeiros mais imediatos, embora nem sempre esteja disponível, pelo
menos no montante necessário ao desenvolvimento de alguns negócios. Contudo, se tenciona
apresentar um pedido de financiamento a algumas
das fontes em baixo elencadas, o investimento de
capital próprio é uma demonstração de confiança
no projeto que conta para a decisão do financiador.
A grande vantagem deste tipo de financiamento é
que não tem custos associados, para além do custo
de oportunidade.

Business Angels

São indivíduos, normalmente antigos empreendedores ou empresários, que pretendem investir em
novos negócios. A título privado, investem em projetos de média dimensão normalmente em fases
de pouca maturidade, aos quais o capital de risco
institucional não dá resposta, através daquilo a
que se designa de seed capital e early stage.

- Associação Portuguesa
dos Business Angels (www.
apba.pt)
- FNABA: Federação Nacional
de Business Angels (www.
fnaba.org)

Sociedades de Capital de
Risco

Ao contrário dos anteriores, os financiadores de
capital de risco são investidores profissionais, em
que a Sociedade de Capital de Risco assume uma
participação minoritária e temporária no capital
da empresa a financiar. Normalmente financiam
projetos de média e grande dimensão que demonstrem elevado potencial de retorno.

- Associação Portuguesa
de Capital de Risco e de
Desenvolvimento
(www.apcri.pt)

Financiamento bancário

Os bancos começam a desenvolver soluções de
financiamento mais adequadas às necessidades
dos empreendedores, nomeadamente através do
microcrédito. Contudo este tipo de financiamento
não tem como vocação assumir risco, por isso não
só é difícil de obter nas primeiras fases da empresa, como exige várias garantias, nomeadamente
da parte do empreendedor.

- Mais informação nos
websites das diferentes
instituições bancárias.

Financiamento público de
programas de incentivo

São fontes de financiamento facultadas pelo Estado Português e/ou por Fundos Comunitários que
visam a promoção da competitividade da economia
e o apoio ao empreendedorismo.

- Mais informação no
Portal da Empresa: (www.
portaldaempresa.pt/CVE/
pt/AreasdeInteresse/
Investimento_
Financiamento/Apoios_
Incentivos)

Crowdfunding

É um sistema de financiamento cooperativo que
cobre pequenas necessidades de capital, através
da qual diversos investidores podem contribuir
para o mesmo projeto com quantias tão pequenas
como 5 euros. Através de uma plataforma online,
os empreendedores apresentam as suas ideias
tentando recolher pequenas contribuições de um
elevado número de pessoas. Além de financiamento, os empreendedores podem também angariar
colaboradores e parceiros.

- Massivemov
(www.massivemov.com)
- PPL (www.ppl.com.pt)
- RedeBiz
(redebiz.net/projetos)
- Markup crowdfundig
(crowdfunding.redes-sociais.
com)

Mais informação
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Análise de tendências e criatividade
- Trend watching
www.trendwatching.com/trends
- Entrepreneur Magazine
www.entrepreneur.com/trends/index.html
- Social Issues Research Centre
www.sirc.org
- The cool hunter
www.thecoolhunter.net
- Cool hunting
www.coolhunting.com
- Buzz – Antena 3
pt-br.facebook.com/buzz.pt
- Associação Portuguesa de Criatividade e Inovação
www.apgico.pt
- Flanders DC
www.flandersdc.be/en
Bolsa de ideias e meios
- IAPMEI
www.iapmei.pt/iapmei-bimartigo-01.php?temaid=42
- Edit Value
www.editvalue.com/bolsa-de-ideias
- Finicia
www.netfinicia.com/main.html
Concurso de ideias de negócios e prémios de
empreendedorismo
- Atreve-te: Concurso de Ideias de Negócio
www.atrevete.eu
- SpinUM: Concurso de Ideias de Negócio
www.tecminho.uminho.pt/showPage.php?url=215_spinum.
html&zid=561
- Desafio Ousar
2011.ousar.pt
- Concurso de Ideias, IdeaMove, Anje
www.anje.pt/lojadoempreendedor/default.
asp?id=70&mnu=70
- Prémio CiencInvest
www.ciencinvest.pt/premio.htm
- Concurso Nacional de Inovação BES
www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?labelid=cnibes
- Prémio nacional indústrias criativas
www.premioindustriascriativas.com
- ISCTE-IUL MIT: Portugal Venture Competition
mitportugal-iei.org
- Concurso Realize o Seu Sonho: Associação Acredita
Portugal
www.acreditaportugal.pt
Proteção de propriedade intelectual
- Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
www.marcasepatentes.pt
- Sociedade Portuguesa de Autores (SPA)
www.spa.pt
- GAPI: Gabinetes de Apoio à Promoção da Propriedade
Industrial
www.marcasepatentes.pt/index.php?section=228

Financiamento
Incentivos
- QREN: Quadro de Referência Estratégico Nacional, 20072013
www.qren.pt
www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos
- Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação
do Próprio Emprego do Instituto de Emprego e Formação
Profissional (IEFP)
http://www.iefp.pt/apoios/candidatos/
CriacaoEmpregoEmpresa/Paginas/Prog_apoio_Emp_Cria_
prop_emp.aspx
www.incentivos.com.pt/teste-2/empreendedorismo
Crowdfunding internacional
- Kickstarter
www.kickstarter.com
- Peerbackers
www. peerbackers.com
- Ulule
www.ulule.com
- IndieGoGo
www.indiegogo.com
Micro - Crédito
- Associação Nacional de Direito ao Crédito
www.microcredito.com.pt
Outras ligações utéis
- Instituto para o Fomento e Desenvolvimento do
Empreendedorismo em Portugal
www.ifdep.pt
- Junior Achievement Portugal
portugal.ja-ye.eu
- Federação de Júnior Empresas de Portugal
www.fjep.org
- Sociedade Portuguesa de Empreendedorismo
www.spempreendedorismo.pt
- Tecparques: Associação Portuguesa de Parques de Ciência
e Tecnologia
www.tecparques.pt
- Cidade das Profissões
cdp.portodigital.pt
- Portal do Empreendedor: Instituto Empresarial do Minho
www.portaldoempreendedor.pt
- Franchising
http://www.franchising.pt
- IES: Empreendedorismo Social
www.ies.org.pt
- Empreendedorismo Jovem
juventude.gov.pt/Emprego/Empreendedorismo

Estrutura de custos

Recursos - chave

Ofertas / Propostas de valor

Fluxos de receita

Relacionamento com clientes

Canais

Segmentos de mercado

Página ao lado com esquema destacável.
Baseado em: Business Model Generation de Alexander
Osterwalder e Yves Pigneur [2009]

Actividades - chave

GERAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIO

Parceiros estrangeiros
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