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ENQUADRAMENTO
A RIERC - Rede de Incubadoras de Empresas da Região Centro, criada em setembro de 2007
no âmbito da Secção de Empreendedorismo e Incubação do Conselho Empresarial do
Centro/Câmara de Comércio e Indústria do Centro (CEC/CCIC), assume-se como uma rede
regional, integrada no ecossistema de inovação, que propõe políticas e ferramentas de
dinamização conjunta das incubadoras, contribuindo para a definição e a implementação das
estratégias regionais e nacionais de promoção do empreendedorismo e da inovação com uma
forte ligação ao sistema científico e tecnológico.
Atualmente, além do CEC/CCIC, são 16 as incubadoras que fazem parte da rede. Com
percursos diferentes, todas as incubadoras da RIERC assumem um papel ativo na promoção
do empreendedorismo e na criação de valor e de emprego no território onde se inserem,
nomeadamente através do apoio à criação de start-ups e spin-offs académicos.

REDE RIERC

“A melhor
maneira de
prever o futuro
é criá-lo.”
Peter Drucker

CONSULTE: RIERC
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O QUE É O EMPREENDEDORISMO?
Empreender é, acima de tudo, uma questão de atitude de alguém que preza a sua
independência e realização pessoal.
Detetar uma oportunidade de negócio e possuir o conhecimento, criatividade e iniciativa
para, isoladamente ou em conjunto, enfrentar a incerteza e transformar essa oportunidade em
criação de valor, são as características fundamentais de um empreendedor.

.01
EM
PREENDE
DOR

Os empreendedores constituem, hoje em dia, um elemento vital para a revitalização do
tecido económico, de diversas formas. Desde logo, porque estão na origem de empresas
mais dinâmicas e inovadoras, que estarão melhor posicionadas para competir de uma
forma eficiente à escala mundial, e que apresentarão maior potencial de crescimento.
Paralelamente, porque parte da solução do futuro crescimento do emprego, só será possível
com níveis mais elevados de auto- suficiência a partir da motivação, meios de financiamento
e competências para lançar um novo negócio, que se constitua como o próprio emprego ou
como uma empresa contratante de recursos humanos e de competências necessárias ao seu
desenvolvimento.
Numa perspetiva prática poderemos dizer que um empreendedor:

É CAPAZ DE IDENTIFICAR IDEIAS
INOVADORAS, QUE RESPONDEM A
NECESSIDADES DO MERCADO,
E TEM AS COMPETÊNCIAS PARA
TRANSFORMAR ESSAS IDEIAS EM
NEGÓCIOS DE SUCESSO.
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PERFIL DO EMPREENDEDOR

APRENDE-SE A SER EMPREENDEDOR

• Capacidade de iniciativa;

• Forte capacidade de conviver com o risco;

• Aprendizagem constante;

• Auto-motivado;

• Forte capacidade de trabalho em equipa;

• Recetividade a novas ideias;

• Espírito de sacrifício;

• Pensamento crítico;

• Perseverança;

• Liderança;

• Curioso;

• Competências sociais e emocionais.

• Criativo;

TESTE O SEU PERFIL EMPREENDEDOR

CONSULTE: IAPMEI | UDACITY

Certas atitudes e características determinam uma maior ou menor propensão para o
empreendedorismo. Distinguem-se muitas vezes pelo modo de pensar e agir, pela procura de
soluções para os problemas encontrados, pela assunção do risco e dos desafios e, acima de
tudo, pela capacidade de enfrentar e contornar os obstáculos.

REFLITA: Comece por fazer esta reflexão.

WHY - The Purpose

What is your cause? What do you believe?
ex.: Apple - We believe in challenging the status
quo and doing differently.

HOW - The Process
WHY

Specific actions taken to realize the Why.
ex.: Apple - Our products are beautifully designed
and easy to use.

WHAT - The Result
HOW

Apesar de existirem características de personalidade que são inatas, as competências
do empreendedor devem ser adquiridas e treinadas. A oferta formativa que promove
a capacitação de empreendedores, e que se destina a pessoas com diferentes graus
de qualificação e interesses, é disponibilizada por várias instituições, como é o caso de
Associações Empresariais ou de Desenvolvimento Regional, Escolas, Institutos Politécnicos,
Universidades, Centros de Formação Profissional, o Instituto do Emprego e Formação
Profissional (IEFP) e a Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. (IAPMEI). Existe ainda
um conjunto de conteúdos didáticos disponíveis online.

What do you do? The result os Why. Proof.
ex.: Apple - We believe in challenging the status
quo and doing differently.
ex.: Apple - We male computers.

WHAT

Para o ajudar a executar este exercício, consulte: TED TALKS - Simon Sinek | startwithwhy.com
Se desejar fazer uma uma análise mais pormenorizada da sua personalidade, motivações e competências, para determinar o seu
perfil empreendedor e encontrar soluções para reduzir os seus pontos fracos. Faça o teste aqui.

“Muitas vezes um
empreendedor faz
uma avaliação errada
das suas ideias,
atribuindo-lhes
mais valor do que
o percebido pelos
clientes.”
António Lucena de Faria
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IDENTIFICAR UMA IDEIA DE NEGÓCIO
Para colocar em prática o ato de empreender, o empreendedor precisa de ser capaz de
identificar uma ideia de negócio. Todavia, para que uma ideia se torne numa oportunidade, é
necessário efetuar uma validação, análise e conhecimento do mercado.

EXERCITE: Para iniciar a estruturação da sua ideia de negócio, tente fazer este exercício.

INSTEREST

Quais são os seus interesses e paixões?

.02
IDEIA
DE
NEGÓCIO

SKILLS

Quais são os seus pontos fortes?

INSPIRATIONS
Quem aspira ser?

Fonte: Founder’s Guide - Bizceed Co. Ltd

TYPE OF INDUSTRY

Onde quer ser bem sucedido?

DEMANDS OF PRODUCTS & SERVICES

Que necessidade de negócio vai atender?

GOAL SETTING

Onde quer chegar?
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ALTERE A FORMA COMO ENCARA OS PROBLEMAS
PARA ENCONTRAR NOVAS SOLUÇÕES

DESIGN THINKING

Nem sempre uma boa ideia resulta num bom negócio. Uma oportunidade de negócio
implica avaliar a recetividade do mercado, isto é, avaliar se o produto/serviço vai suprir uma
necessidade efetiva dos clientes e se estes estão dispostos a pagar para ter acesso àquele
produto/serviço.

PRODUTO/SERVIÇO MÍNIMO VIÁVEL (MINIMUM VIABLE PRODUCT)
É possível fazer uma primeira validação da ideia sem que isso acarrete muitos custos para
o empreendedor. Uma metodologia possível envolve a criação do MVP (Minimum Viable
Product), ou seja, a criação de um protótipo minimalista do produto/serviço que permite
recolher junto do cliente a sua opinião, que posteriormente poderá ser incorporada numa nova
versão do protótipo que melhor responde à necessidade do cliente, até atingir um modelo
de negócio com valor entre o produto e o mercado. Desta forma, será possível avançar para
a criação de uma empresa apenas quando existir a evidência mínima que haverá clientes
suficientes para impulsionar o crescimento do negócio.
O Lean Startup assenta no princípio que tanto o problema (necessidade do cliente) quanto a
solução (produto ou serviço) são desconhecidos, e que a descoberta de ambos é um processo
iterativo que aglutina o desenvolvimento do produto ou serviço, seja por investigação
qualitativa (entrevistas, testes de usabilidade, etc.) ou por experimentação quantitativa com
software em produção com clientes reais.

IDEAS

Método prático e criativo de encontrar ou desenvolver soluções para problemas (produtos ou
serviços) com as características mais adequadas para satisfazer os desejos ou responder às
necessidades do maior número possível de pessoas.
Este modelo ajuda a confirmar de entre as possíveis ideias de solução, quais poderão ser
validadas da melhor forma, e pelo maior número de pessoas, nomeadamente através de
investigação, de questionários e de experimentação com protótipos.

ENTENDER

OBSERVAR

BUILD

DATA

CODE

MEASURE
Fonte: startuplessonslearned.com
CONSULTE: Ries, E. (2012). The Lean Startup, How Constant Innovation Creates Radically Successful
Businesses: Viking Startup Lessons Learned - Minimum Viable Product Guide.

IDEALIZAR

PROTOTIPAR

TESTAR

Fonte: IDEO

É uma forma de pensar baseado ou focado nas soluções, com um objetivo inicial, em vez de
começar com um determinado problema.
Entre as diversas ferramentas utilizadas no processo de Design Thinking indicam-se
aquelas de maior relevância e aplicação para o desenvolvimento de modelos de negócio:
Brainstorming, Prototipagem, Storyboard, Diagramas e Mapas e System Map.
CONSULTE: IDEO | IDEOU

LEARN

DEFINIR
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ALGUMAS DICAS

MERCADO ALVO

Seja observador: fique atento às “queixas” dos consumidores, identifique
tendências e problemas que não estão a ser respondidos.
Seja criativo: use as suas capacidades e conhecimentos para desenvolver
novos produtos/serviços que respondam a necessidades do mercado.
Mude de perspetiva: altere a forma como encara os problemas para encontrar
novas soluções;
Faça analogias: o que resolve determinado problema pode ser adaptado para
resolver outro completamente diferente.

Ao detetar a necessidade a que pretende dar resposta consegue identificar também quem
sente essa necessidade. Esse será o seu mercado-alvo. De seguida deverá avaliar se a
dimensão desse mercado-alvo é suficiente para que o negócio seja rentável. Se for um
mercado muito pequeno ou emergente tente perceber a tendência de evolução futura e
estimar quanto poderá crescer nos anos seguintes. Nesta fase deverá tentar calcular e avaliar
o TAM, SAM e o Target Market do seu futuro negócio.
OBSERVE:

Aconselhe-se: escolha um mentor.
(1) TAM

VALIDAÇÃO DA IDEIA

How big is the universe.

EXERCITE: Como avaliar se uma ideia tem potencial de negócio? Vá para a “rua” e experimente a sua
ideia com amigos, família e principalmente potenciais clientes.

(1) TOTAL
AVAILABLE
MARKET

(2) SERVED
AVAILABLE
MARKET

(3) TARGET

MARKET

(2) SAM
How many can I reach with my sales channel.

(3) TARGET MARKET (FOR A STARTUP)
Who will be the most likely buyers.

Fonte: Total Addressable Market in WIKIPEDIA

Fonte: javelin.com
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ALTERNATIVAS NO MERCADO

IMPACTO DO PRODUTO/SERVIÇO

Os clientes decidem a aquisição de um produto/serviço pela comparação das diferentes
alternativas. Assim, quanto menos ofertas concorrentes existirem no mercado e quanto mais
apelativa for a proposta de valor da sua oferta, maior será o potencial de angariação de
clientes e, com isto, maior será a oportunidade de negócio.

A avaliação de uma oportunidade de negócio está cada vez mais relacionada com a avaliação
dos seus impactos sociais, económicos e ambientais. Procure identificar qual o impacto do seu
negócio no quotidiano das pessoas e de que forma este pode melhorar a qualidade de vida e
o desenvolvimento da comunidade.
Deve ainda procurar demonstrar o contributo do seu negócio para o desenvolvimento
local e regional, identificando os ganhos, diretos e indiretos, para as entidades que já estão
implementadas na região, e de que forma se pode promover a partilha de conhecimento e à
criação de sinergias.

QUOTA DE MERCADO
Deverá avaliar a quota de mercado(1) que potencialmente poderá conquistar aos outros
players que já se encontram a atuar no mercado. Ao começar um negócio é normal que a sua
quota seja baixa, no entanto, deverá ser capaz de prever o seu crescimento, que deverá ser
superior, ou pelo menos igual, ao crescimento do mercado, caso contrário poderá vir a perder
dinheiro.

BARREIRAS À ENTRADA E À SAÍDA
A entrada de novas empresas em determinados setores pode ser dificultada pelos elevados
investimentos necessários, pelo know-how específico ou pelo elevado volume de vendas
necessário para rentabilizar o investimento, pelo que deve analisar cuidadosamente quais são
as barreiras à entrada no mercado onde pretende entrar. Deve ainda avaliar se existem custos
de saída, no caso de pretender cessar a atividade.
É fundamental que controle o risco do negócio investindo progressivamente e minimizando as
potenciais perdas em caso de encerramento.

DIFERENCIAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
Deve refletir sobre o que distingue a sua ideia de negócio de outras alternativas já existentes.
Pode ser uma vantagem técnica, uma inovação ou melhoria no modelo de produção que induz
à diminuição dos custos, uma alteração de design ou uma evolução de soluções já existentes.
A identificação desta diferenciação é essencial para a avaliação da oportunidade de negócio.

(1) Fração de mercado que uma empresa ou produto detém, obtida pelo quociente entre as vendas do produto e as vendas totais
no mercado.

POTENCIAL DE MERCADO
É necessário perceber se o mercado valoriza o fator diferenciador do produto/serviço e se
este faz a diferença na altura dos clientes comprarem. Conseguindo determinar essa vantagem
competitiva, necessita de a proteger adotando medidas cautelares que atrasem a tentativa de
cópia por parte dos seus concorrentes. Se se tratar de uma invenção, pode protegê-la através
do registo de direitos de propriedade industrial. No entanto, os elementos de diferenciação
intangíveis, como a marca, conferem cada vez mais valor aos negócios. Quanto mais difícil for
reproduzir o seu negócio, e a forma como se relaciona com o seu cliente, mais tempo lhe dará
para se destacar no mercado.

CRIAÇÃO DE VALOR
As atividades inerentes a cada setor de negócio geram valores significativamente distintos,
pelo que deve tentar especificar o mais possível a área em que irá desenvolver o seu negócio
e descobrir se os valores envolvidos nessa atividade são, ou serão, suficientemente atrativos
para justificar o investimento. Caso se trate de uma nova área ou produto/ serviço, a incerteza
será maior e terá de assumir pressupostos para poder fazer estimativas.
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DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
Ter uma boa proposta de valor não chega, é preciso que o produto/serviço chegue
ao mercado-alvo. Para tal, é necessário identificar os canais adequados para o fazer,
nomeadamente através de parcerias que possam consolidar a sua entrada e atuação no
mercado. Como parceiros-chave deve identificar a rede de fornecedores essenciais para
garantir o funcionamento do seu negócio. Caso exista uma forte especialização é necessário
antecipar soluções que contrariem posições dominantes e que dificultem a negociação com
outros fornecedores.

RECURSOS NECESSÁRIOS
É essencial que identifique todos os recursos que irá necessitar para criar o serviço/produto
que pretende comercializar. Deve ter em atenção o número de pessoas, bens e capitais
necessários ao arranque e ao funcionamento do negócio e refletir sobre os conhecimentos
específicos que precisa ter, ou contratualizar, para produzir e garantir uma vantagem
competitiva do produto/serviço.
A constituição de uma equipa de recursos humanos adequada é fundamental para o sucesso
do negócio, pelo que deve refletir sobre as qualidades e aptidões que possui e identificar as
que precisa adquirir.
Todos estes recursos, humanos, materiais e financeiros, devem ser quantificados para que seja
possível determinar os custos e os requisitos específicos para o desenvolvimento do produto/
serviço. Recorrer a outsourcing, ou subcontratação, poderá permitir à empresa aumentar a
produtividade e a eficiência, aliada a uma redução de custos.
É determinante alinhar estratégias e objetivos, bem como delegar responsabilidades e definir
claramente as funções de cada elemento.

PREÇO UNITÁRIO DO PRODUTO/SERVIÇO
A determinação do preço unitário de venda de um produto/serviço deve ter em consideração
o cálculo de todos os custos associados à produção do mesmo, quer sejam custos fixos, que
estarão sempre presentes na produção ou venda (rendas, amortizações, salários, etc.), quer
sejam custos variáveis inerentes à atividade que se vai desenvolver (por exemplo custo das
matérias-primas ou mercadorias adquiridas para venda).

“You will have a new
idea, and people will tell
you, “That can’t be right
because we’ve always
done it this way.” Ignore
them... Be persistent...
Never give up. Innovation
comes from those
who see things
that others don’t.”
Steve Blank
CONSULTE: steveblank.com
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Deverá ainda analisar o valor de mercado onde se insere o seu produto/serviço, ou seja, qual
o valor que o produto/serviço poderá atingir, baseando-se, para isso, nos preços praticados
pela concorrência e procurando perceber quanto é que o consumidor estará disposto a pagar.

PENSE NO QUE MAIS GOSTA DE
FAZER E CONSTRUA UM NEGÓCIO.
A IMPORTÂNCIA DE UM MENTOR
Ao longo do processo o empreendedor irá precisar de apoio e orientação para evitar ou
minimizar os erros. A escolha de um mentor poderá ser uma boa solução.
Encontre um mentor que esteja disposto a acompanha-lo no processo de desenvolvimento da
ideia e criação da empresa.

COMO ESCOLHER UM BOM MENTOR?

•
•
•
•
•
•

Empatia;
Experiência profissional comprovada;
Conhecimentos sobre a área do negócio;
Rede de contatos;
Disponibilidade;
Interesse na área de negócio.

COMO O ENCONTRAR?

• Redes de Mentores;
• Redes Sociais;
• Congressos, seminários, workshops, universidades,
empresas, incubadoras.

CONSULTE: Rede de Mentores | Linkedin
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COMO APRESENTAR A SUA IDEIA DE NEGÓCIO
A apresentação da ideia de negócio é um momento muito importante, que exige preparação,
para que a proposta de valor seja apresentada de forma apelativa e concisa. Caso o seu
objetivo seja despertar o interesse de um investidor, prepare-se para fazer uma comunicação
sumária da sua proposta de valor (um pitch, ou como é conhecido, um elevator pitch).
Lembre-se que deve ser suficientemente simples para ser transmitida rapidamente.
Existem diferentes formas de apresentar uma ideia de negócio a potenciais investidores.
No caso de utilizar meios audiovisuais sugerimos que utilize 11 slides com as seguintes
informações:
• O problema/oportunidade;
• A solução para o problema;
• O modelo de negócio associado;
• A tecnologia/processo que permite a
solução apresentada;
• Concorrência;
• Marketing e vendas (abordagem comercial
escolhida);

• Equipa envolvida no projeto (experiência,
competências e responsabilidades);
• Investimento e formas de financiamento;
• Projeções financeiras;
• Situação atual e cronograma de ações
futuras;
• Sumário e incentivo à mobilização
(parceiros, fornecedores, financiamento, etc).

ALGUMAS DICAS
Prepare um discurso objetivo e
de fácil compreensão para não
especialistas.

Ensaie as vezes que forem
necessárias.

Elabore uma apresentação apelativa
e cativante.

Reserve tempo para responder a
perguntas e respostas.

Seja rigoroso no cumprimento do
tempo disponível.

Utilize uma fonte visível para o texto.

Solicite previamente a opinião de
amigos ou familiares.

Prepare bons argumentos adicionais.

Use, sempre que possível, um
protótipo do produto/serviço.

INSPIRE-SE: TED TALKS - David S. Rose | Guy Kawasaki | Ignite
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O MODELO DE NEGÓCIO PRETENDE
DEFINIR DE QUE FORMA É
GARANTIDA A VIABILIDADE E A
SUSTENTABILIDADE
DE UMA IDEIA DE NEGÓCIO.
CAUDA LONGA (LONG TAIL)

.03
MODELO
DE
NEGÓCIO

Oferta centrada num grande número de produtos/serviços de nicho.
Como característica fundamental neste tipo de modelo destaca-se os baixos custos de
armazenamento e de distribuição, bem como a existência de uma plataforma que torne o
produto/serviço de nicho acessível e visível a um grande número de potenciais clientes.
Este conceito da Cauda Longa é usado em negócios online, comunicação de massa, microfinanças, inovação orientada pelo utilizador, mecanismos de redes sociais e marketing viral.
Exemplo: iTunes Store, Amazon.

PLATAFORMAS MULTILATERIAIS (MULTI-SIDED PLATFORMS)
Estas plataformas juntam dois ou mais tipos de clientes, interdependentes, com o objetivo de
criar valor e facilitar as interações entre os diferentes grupos (efeito rede).
Como característica essencial verifica-se a necessidade de existir uma plataforma onde os
vários segmentos coexistam simultaneamente.
A plataforma cria valor como intermediária, ligando esses grupos, por exemplo, operadoras
de cartão de crédito ligam-se aos comerciantes e aos utilizadores do cartão, sistemas
operacionais de computador ligam os fabricantes de hardware com criadores de software e
utilizadores.
Exemplo: Google, American Express, eBay, Facebook, OLX, iPhone.

GRÁTIS (FREE)
Neste modelo, pelo menos um segmento alargado de clientes consegue (parcialmente)
beneficiar continuamente de uma oferta gratuita. Os clientes que não pagam são financiados
por outra área do modelo de negócio ou por outro segmento de clientes. Neste caso, é
essencial conseguir uma grande base de clientes, pois os clientes que pagam são uma
pequena minoria. O grátis será o apelo que permitirá realizar uma venda posteriormente.
Exemplo: Skype, Observador, Metro.
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ABERTOS (OPEN BUSINESS)
Este modelo baseia-se na disponibilização de parte do negócio (produto ou serviço)
gratuitamente e de forma aberta e colaborativa, dividindo e disponibilizando parte de seu
trabalho com os parceiros, o que para além de trazer benefícios económicos, também
aprofunda a integração social e cultural, facilitando o acesso e a distribuição.
Esta colaboração poderá ocorrer através de duas modalidades: “de fora para dentro”
(quando existe exploração de ideias externas no interior da empresa) ou “de dentro para fora”
(quando se proporcionam a parceiros externos ideias ou ativos que não estão a ser utilizados
pela empresa). Exemplo: Procter & Gamble, Sonae.

EXERCITE: Construa o seu Business Model Canvas.

Parcerias
Chave

Recursos
Chave

Para a definição do modelo de negócio sugere-se a utilização da metodologia
canvas mais adequada para o projeto que pretende implementar: o business
model canvas está direcionado para projetos “prontos a executar” e o lean
canvas para as ideias inovadoras que necessitam de ser testadas e validadas.

BUSINESS MODEL CANVAS

LEAN CANVAS

O Business Model Canvas (BMC), de
Alexander Osterwalder, é uma ferramenta
direcionada para projetos prontos a executar
que fomenta a discussão, a criatividade e a
análise de uma empresa ou projeto. Consiste
num mapa visual pré-formatado com nove
blocos (parceiros-chave, atividades-chave,
recursos-chave, estrutura de custos, proposta
de valor, relações com os clientes, canais de
distribuição, segmentos de clientes, fluxos de
rendimento), que representam as áreaschave de uma empresa. Esses elementos são
acompanhados de uma série de perguntas
que ajudam na definição do modelo de
negócio.

O Lean Canvas (LC) é uma ferramenta para
ideias inovadoras que necessitam de ser
testadas e validadas, e que está focalizada na
identificação e compreensão do problema ao
qual o produto/serviço vai dar resposta
(e adapta o Business Model Canvas ao
contexto de aplicação do método Lean
Startup para o desenvolvimento de um
produto/serviço). À semelhança do Business
Model Canvas, o Lean Canvas é constituído
por nove blocos de atividades. Porém, Ash
Maurya adicionou quatro blocos (problema,
solução, métricas-chave e vantagem
competitiva) e omitiu quatro
(atividades-chave, recursos-chave, relações
com os clientes e parcerias-chave).

CONSULTE: Bussiness Model Generation | Canvanizer | YOUTUBE - Bussiness Model Canvas Explained

Atividades
Chave

Estrutura de Custos

Proposta
de Valor

Relações com
os Clientes

Segmentos
de Mercado

Canais de
Distribuição

Fluxos de Rendimento

Adaptado de: businessmodelgeneration.com

PARCERIAS-CHAVE
Quem são os principais parceiros e fornecedores?
ATIVIDADES-CHAVE
Quais são as atividades necessárias para viabilizar o modelo de negócio, ou seja,
para concretizar a proposta de valor?
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PROPOSTA DE VALOR

SEGMENTOS DE CLIENTES

Qual é o valor que entregamos aos clientes?
Quais são os problemas e necessidades que ajudamos a solucionar/satisfazer?
Quais são os produtos/serviços que oferecemos a cada segmento de mercado(2)?

Para quem criamos valor?
Quais são os clientes mais relevantes?
Quais são os canais que apresentam melhores resultados, e quais são os mais
rentáveis?

EXERCITE: Construa o seu Business Model Canvas

RECURSOS-CHAVE
Quais são os recursos-chave necessários para o desenvolvimento da proposta de
valor?

Proposta de Valor

Segmentos de Clientes

Criadores de
Ganho

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Ganhos

Tarefas do
Clientes

Produtos e
Serviços

Quais são os canais de distribuição que os segmentos de mercado preferem?
Como estabelecemos, atualmente, contacto com os clientes?
Quais são os canais que apresentam melhores resultados, e quais são os mais
rentáveis?
ESTRUTURAS DE CUSTO

Aliviam as
Dores

Quais são os custos mais importantes inerentes ao modelo de negócio?
Quais são os recursos/atividades-chave mais dispendiosos?

Dores

FLUXOS DE RENDIMENTO
Quais são as principais fontes de receita?
Qual é o valor que os clientes realmente estão dispostos a pagar?
Porquê, e como, os clientes pagam atualmente e como gostariam de o fazer?
Fonte: strategyzer.com

RELAÇÕES COM OS CLIENTES
Qual é o tipo de relação esperada nos diferentes segmentos de mercado?
Como se integram no nosso modelo de negócio?

(2) Grupo de indivíduos com necessidades e preferências semelhantes em termos de consumo.
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VANTAGEM COMPETITIVA

EXERCITE: Construa o seu Lean Canvas

PROBLEMA SOLUÇÃO

Top 3

Top 3

problemas.

funcionalidades.

PROPOSTA DE
VALOR

Mensagem única, clara
e convincente que
indica o motivo da sua
solução ser diferente
e valer a pena prestar
atenção.

MÉTRICAS-CHAVE

VANTAGEM
COMPETITIVA
Não podem
ser facilmente
copiados ou
comprados.

SEGMENTOS
DE CLIENTES
Público-alvo.

CANAIS DE
DISTRIBUIÇÃO

Atividades chave dos
usuários que irá medir.

Caminhos até
aos clientes.

Quais são as características da produto/serviço que vão permitir ter uma
vantagem face aos concorrentes?
SEGMENTOS DE CLIENTES
Qual é o público-alvo do produto/serviço?
MÉTRICAS-CHAVE
Quais são as atividades principais que devo mensurar?
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Como é que o produto/serviço vai chegar aos clientes?

ESTRUTURA DE CUSTOS
-

Custos de aquisição de clientes.
Custos de distribuição.
Tecnologia.
Pessoas.

FLUXO DE RENDIMENTO
-

Modelos de receita.
Receitas.
Margem de lucro.
Lifetime Value (valor do tempo de vida).

ESTRUTURA DE CUSTOS
Quais serão os custos associados ao desenvolvimento e manutenção do produto/
serviço?

Adaptado de: www.tuzzit.com

FLUXO DE RENDIMENTO
PROBLEMA
Quais são os principais problemas que vão ser resolvidos com o produto/serviço?
SOLUÇÃO
Quais são as principais soluções oferecidas pelo produto/serviço?
PROPOSTA DE VALOR
Qual é o valor diferenciador (oferta, vantagens e alternativas) da solução
proposta face às existentes no mercado?

Quais serão as fontes de receita que o negócio irá gerar?
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O PLANO DE NEGÓCIOS CONSISTE
NUM RESUMO ESCRITO DA
FORMA COMO O EMPREENDEDOR
PRETENDE ATINGIR AS SUAS
METAS E GERIR OS RECURSOS
NECESSÁRIOS PARA ALCANÇAR O
SUCESSO DESEJADO.

.04
PLANO
DE
NEGÓCIO

O Plano deve estar redigido de forma cuidada, ser claro, realista e de fácil compreensão, uma
vez que pode ser utilizado em diversas situações:
• Para captar financiamento externo;
• Para analisar a viabilidade de concretização de um negócio;
• Como ferramenta de planeamento da empresa.

Não se esqueça que, regra geral, irá vender menos do que espera, gastar mais
do que orçamenta, e demorar mais tempo a recuperar o investimento.

DEVE SER PERIODICAMENTE ATUALIZADO E INCLUIR, PELO
MENOS, A SEGUINTE INFORMAÇÃO:
SUMÁRIO EXECUTIVO
O sumário executivo é uma das partes mais importante de um plano de negócio. Trata-se do
resumo de todo o negócio, idealmente numa página, sendo fundamental que o elabore apenas
no final de todos os capítulos estarem concluídos, sob pena de se esquecer de informações
relevantes que devem ser destacadas. Deve ser claro e de fácil compreensão, transmitir uma
mensagem eficaz e persuasiva, e responder, entre outras, às seguintes questões:
•
•
•
•
•

Qual é o nome do negócio e a sua área de atividade?
Qual é o problema que leva à oportunidade de negócio?
Qual é a solução para o problema identificado?
Porque constitui uma proposta inovadora e vencedora?
Qual é a vantagem competitiva face aos concorrentes?
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• Qual é o mercado potencial que se pretende atingir?
• Qual será o público-alvo?
• Quais são as perspetivas futuras no desenvolvimento do projeto?
• Quais são as competências da equipa, as referências e experiência (relevantes para o
negócio em concreto)?
• Qual é o investimento necessário para implementar o negócio?
• Qual é o volume de vendas previsto para o 1º ano?
• Qual é o prazo previsto para começar a apresentar lucros?
• Quais são os pontos fortes e fracos do negócio?

VANTAGENS COMPETITIVAS

OBSERVE: Observe este modelo de ANÁLISE SWOT.

NA CONQUISTA DO OBJETIVO

A descrição da ideia de negócio e da sua proposta de valor deve ser redigida de forma clara
e acessível a um não especialista na área de negócio em questão. Deve descrever o produto/
serviço, o seu caráter inovador e como se diferencia dos concorrentes, evidenciando qual será
a lacuna do mercado que irá satisfazer.

ANÁLISE DE MERCADO
A análise de mercado permite ao empreendedor elaborar uma análise dos clientes,
identificando qual o público que a empresa pretende conquistar no mercado alvo, e qual a
procura existente, bem como identificar a concorrência associada ao seu produto/serviço.
• Quem são os clientes?
• O que compram?
• Quais são as motivações que induzem à
compra do produto/serviço?

• Onde compram?
• Quanto pagam?
• Como pagam?

A análise dos concorrentes diretos e indiretos permite avaliar a forma como as outras
empresas estão a operar no mercado alvo que se pretende atingir, e de que forma satisfazem
a mesma necessidade ou uma semelhante. No momento da definição do mercado alvo deverá
evidenciar as perspetivas de crescimento dentro do mesmo segmento ou em novos mercados.
• Como se posicionam os concorrentes?
• Que canais de distribuição utilizam?
• Quais os produtos/serviços concorrentes?

• Quanto vendem?
• Que vantagens apresentam?
• Qual o nível de preços praticado?

ORIGEM DO FATOR

A IDEIA DE NEGÓCIO

INTERNA (ORGANIZAÇÃO)

A equipa é um dos aspetos a que os investidores atribuem especial atenção, uma vez que é
crítico para o desenvolvimento do negócio. Para além das informações pessoais deve incluir
a formação académica ou outras formações complementares, bem como a experiência
profissional, com o objetivo de realçar as competências de todos os elementos.
No caso de a equipa não possuir competências para desempenhar alguma função crítica para
o sucesso do negócio, explique como vai resolver este problema.

Existem várias ferramentas de análise do ambiente interno e externo para apoio à definição
da estratégia. Sugere-se que utilize uma análise SWOT (sigla oriunda do inglês “Strengths,
Weaknesses, Opportunities and Threats”), para identificar as forças e fraquezas do negócio,
bem como as oportunidades e ameaças que podem afetar o seu desempenho.

EXTERNA (AMBIENTE)

A EQUIPA

A identificação da concorrência e das vantagens competitivas demonstrarão o conhecimento
do setor em que pretende entrar, e do negócio que pretende concretizar. Use a perspetiva do
cliente como regra para identificar a concorrência. Analise as necessidades dos clientes e liste
todas as soluções que vai disponibilizar para as resolver, identificando claramente quais serão
as vantagens competitivas e diferenciadoras, e a razão pela qual os clientes vão escolher a sua
oferta em detrimento da dos seus concorrentes.

AJUDA

ATRAPALHA

FORÇAS

FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Adaptado de: education-portal.com
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Pode recorrer também ao modelo das Cinco Forças de Porter, concebido por Michael Porter,
analisando as ameaças provocadas pela entrada de novos concorrentes, o grau de rivalidade
entre os concorrentes, o poder negocial dos clientes e fornecedores, bem como a ameaça de
produtos/serviços substitutos.

PROJEÇÕES FINANCEIRAS

NOVAS
AMEAÇAS

PODER DE
REGATEAR DOS
FORNECEDORES

RIVALIDADE ENTRE
EMPRESAS
EXISTENTES

As projeções financeiras devem permitir aferir a viabilidade financeira do negócio.
É necessário especificar todos os recursos e fontes de financiamento que vai precisar,
quantificando através de previsões financeiras.
A elaboração de projeções financeiras é um exercício útil, que deverá ser realizado para um
horizonte temporal de, no mínimo, três anos (até que consiga determinar o período de retorno
do investimento).

PODER DE
REGATEAR DOS
COMPRADORES

CONSULTE: IAPMEI | Projection Hub

GESTÃO E CONTROLO DO NEGÓCIO
AMEAÇA DE PRODUTOS
OU SERVIÇOS
SUBSTITUTOS
Adaptado de: strategy-train.eu

ESTRATÉGIA DE MARKETING
Definição do modo como irá criar e vender o seu produto/serviço, descrevendo a estratégia
global de marketing (designada por marketing-mix ou os 7P’s do marketing) ao nível de:
• Produto/Serviço (Product): definição do produto/serviço, incluindo aspetos como a
embalagem, design, qualidade e marca;
• Preço (Price): principais fatores que condicionam o preço (custos, preços da concorrência e
o preço psicológico/valor atribuído);
• Comunicação (Promotion): conjunto de ações desenvolvidas com o objetivo de promover
um produto/serviço e a sua utilização/aquisição;
• Distribuição (Place): identificação dos melhores canais de distribuição para levar o produto/
serviço até ao cliente, como por exemplo retalhistas, venda direta, venda por catálogo;
• Pessoas (People): identificação do perfil de pessoas envolvidas na entrega do produto/
serviço, o seu comportamento, atitudes e interação;
• Processo (Process): método utilizado para a prestação do serviço, padronizado ou
customizado, através de atendimento direto ou, por exemplo, self-service;
• Provas Físicas (Physical Evidence): componentes facilitadoras da comunicação e do
desempenho do serviço – ambiente, decoração, design, sinalização, infra-estruturas de apoio
(ex: parques de estacionamento).

Deve explicitar como vai realizar o controlo do negócio, referindo a periodicidade de
elaboração de relatórios de produção e de vendas, de análise dos custos, da eficiência e dos
respetivos desvios face ao estimado. Esta informação é útil tanto para a gestão da empresa
como para entidades externas (ex: instituições bancárias, inspeção fiscal).

INVESTIMENTO NECESSÁRIO
Existem vários tipos de investimento, nomeadamente em ativos fixos tangíveis (ex: edifícios,
equipamentos), intangíveis (ex: software, estudos, patentes) ou em fundo de maneio.
Após a definição do investimento necessário é essencial avaliar a forma de financiamento
adequada, ou seja, através de capitais alheios ou próprios (promotor).
Deverá também especificar o período de financiamento porque nem todo o investimento
deverá ser realizado de uma só vez. No entanto, é importante caraterizar o nível de risco do
investimento e o retorno esperado e, assim, analisar a relação custo-benefício de recorrer a
financiamento alheio.

Após elaborar o seu plano de negócio, procure refletir sobre as seguintes
questões:
• O plano está apresentado de forma simples e de fácil compreensão?
• As informações e previsões apresentadas são credíveis e realistas?
• Qual será o posicionamento do produto/serviço no mercado?
• Qual é a vantagem face à concorrência?
• Qual é o preço ideal para o produto/serviço?
• Quais são os recursos (humanos e financeiros) necessários para sustentar o
lançamento e o crescimento do negócio?
• O que pode acontecer se o negócio funcionar mal? Como reagir?
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CONSTITUIÇÃO JURÍDICA DA EMPRESA
A primeira decisão na constituição de uma atividade comercial é a forma jurídica a adotar.
Os tipos de sociedade mais comuns são os seguintes:
INDIVIDUALMENTE

MAIS DO QUE UMA PESSOA

• Sociedade Unipessoal por Quotas
(Unipessoal Lda.);
• Empresário em nome individual;
• Profissional Liberal (vulgo Recibos Verdes).

• Sociedade por Quotas (Lda.);
• Sociedade Anónima (S.A.);
• Cooperativa.

A escolha da forma jurídica da empresa assume várias implicações, designadamente a
estrutura de funcionamento, os montantes dos capitais a investir e a confidencialidade quanto
à titularidade do capital social.
CONSULTAR: Portal da Empresa | Guia Prático do Empreendedor | Código das Sociedades Comerciais

.05
INICIAR
A ATIVI
DADE

CAPITAL SOCIAL
O capital social das Sociedades por Quotas e das Sociedades Unipessoais por Quotas pode
ser livremente fixado, com o mínimo de 1€ por sócio. No entanto, tal regime não é aplicável
às sociedades reguladas por leis especiais ou que dependam de autorização especial. As
Sociedades Anónimas (S.A.) têm como capital social mínimo 50.000€, dividido por ações.
As participações no capital da empresa não têm de ser realizadas obrigatoriamente em
dinheiro, podendo ser em espécie (bens imóveis, etc). Contudo, realizam-se sempre no
momento da celebração do contrato ou da escritura de constituição da sociedade. Em
sociedades onde o capital social mínimo é 1€ por sócio, recomenda-se que os sócios realizem
um capital superior, para demonstrarem confiança no negócio, sendo também um indicador
de análise por parte de alguns investidores e de instituições financeiras
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REGISTO DA EMPRESA

CUSTO DE REGISTO

A constituição formal da empresa é célere e simplificada, podendo inclusivamente, ser
efetuada online. Existem também estruturas de atendimento presencial (Lojas da Empresa/
Balcão do Empreendedor) para criar, alterar, transformar ou extinguir uma empresa. Nestes
locais é possível usufruir de serviços como a ”Criação da Empresa na Hora” ou o ”Pedido de
Certidão Permanente”, e obter informação sobre legislação inerente à atividade económica,
ou sobre os passos a dar para a criação de uma empresa, entre outros serviços associados ao
ciclo de vida das empresas. Os processos de constituição disponíveis são:

• Empresa na hora;
• Empresa online;
• Empresa na hora com marca na hora;
• Por documento particular, com reconhecimento de
assinaturas, ou por escritura pública.
Antes de registar a empresa tenha em atenção as seguintes recomendações:

• Certifique-se que escolheu a equipa certa, sejam sócios
ou colaboradores;
• Verifique se a localização da empresa tem importância
estratégica para o seu crescimento;
• Reveja o modelo de negócio e identifique claramente
quais os custos e receitas, e qual será a estratégia da
empresa;
• Recorra a um Contabilista Certificado (CC) para
comunicar o início de atividade da empresa (no prazo de 15 dias).

O custo de constituição de uma sociedade ronda os 360€. Este custo poderá ser reduzido em
60€ quando a atividade principal da sociedade for classificada como atividade informática
ou conexa, ou de investigação e desenvolvimento. Caso o registo do nome da empresa seja
efetuado no regime empresa online, o custo será de 220€.
Nos casos em que haja interesse em obter exclusividade na utilização da marca, do design ou
modelo do produto/serviço, deve ainda fazer o registo da Marca, ou do Desenho ou Modelo.
A “Marca na Hora” permite a obtenção da propriedade sobre uma marca registada, escolhida
de entre um conjunto de denominações previamente aprovadas e constantes da bolsa única
de firmas e marcas. O custo de uma “Marca na Hora”, adquirida nos balcões de atendimento
Empresa na Hora (em versão papel), é de 200€, e por cada classe adicional de produtos e
serviços acrescerá 44€.
Caso não recorra ao conjunto de denominações previamente aprovadas, deverá aceder ao
portal do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial e efetuar o registo da Marca,
ou do Desenho ou Modelo, beneficiando do desconto pela utilização de meios electrónicos
(em versão digital). O custo de aquisição com uma classe de produto/serviço é de 123,36€,
acrescendo 31,27€ por cada classe adicional.

As invenções também podem ser protegidas através de
duas modalidades de propriedade industrial: patentes
ou modelos de utilidade. Se a patente ou o modelo de
utilidade forem concedidos, passa a deter um exclusivo
que lhe confere o direito de impedir que terceiros explorem
economicamente o produto/serviço ou processos
protegidos por um período alargado de tempo (até 20 anos).

CONSULTE: INPI- Instituto Nacional de Propriedade Intelectual | Empresa Online | Empresa na Hora
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OBRIGAÇÕES FISCAIS E CONTABILÍSTICAS

CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

A forma jurídica das empresas e o volume de vendas ou negócios previsto condicionam
o regime de contabilidade a adotar, existindo dois regimes: o regime de contabilidade
organizada e o regime simplificado.
As empresas abrangidas pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC) devem reportar
os elementos contabilísticos referentes à atividade económica e financeira desenvolvida,
devendo recorrer a um Contabilista Certificado (CC) para a execução da contabilidade e para
o apoio na construção dos seguintes documentos: Balanço, Demonstração dos Resultados
por Naturezas, Demonstração das Alterações no Capital Próprio, Demonstração dos Fluxos de
Caixa, e Anexo. É ainda necessário ter em atenção os vários impostos existentes:

• IRC – Imposto sobre Rendimento das Pessoas Coletivas;
• IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado nas operações
de compra e venda;
• IRS – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares (incide sobre as remunerações dos trabalhadores
e gerência);
• TSU – Taxa Social Única, referente às contribuições para
a Segurança Social que incidem sobre as remunerações
dos trabalhadores da empresa e dos membros dos
orgãos estatutários (com ou sem funções de gerência ou
administração);
• Poderá existir ainda o Imposto de Selo (IS), o Imposto
Municipal sobre Imóveis (IMI), o Imposto sobre Veículos
(ISV) e a Derrama (imposto municipal).

CONSULTE: OCC - Ordem dos Contabilístas Certificados | Portal das Finanças | Segurança Social

Para o início de uma atividade comercial é necessário ter conhecimento sobre as regras
de contratação de recursos humanos, existindo três principais tipos de contrato que
superintendem o vínculo contratual entre empregador e empregado:

• Contrato de trabalho a termo certo;
• Contrato de trabalho a termo incerto;
• Contrato sem termo.
Pode elaborar um contrato de trabalho com base nas minutas disponibilizadas no
Portal da Empresa, contudo deverá aconselhar-se junto de um especialista na matéria.
Independentemente do tipo de contrato celebrado, o colaborador tem sempre direito a um
mínimo de 35 horas de formação contínua (certificada) por ano, em média.
Atualmente existem vários benefícios relacionados com a contratação de colaboradores,
designadamente:

• Apoio financeiro a estágios profissionais;
• Apoio financeiro a novas contratações;
• Dispensa do pagamento das contribuições para a
Segurança Social (SS).

CONSULTE: Instituto do Emprego e Formação Profissional | Portal da Empresa (recrutamento e contratação)
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“FAMILY, FRIENDS AND FOOLS”
A expressão dos 3F’s significa o recurso à sua rede de contatos pessoais para angariar
financiamento (pelo menos o inicial) para o seu projeto. É uma das formas mais imediatas
e informais, não apresentando, em princípio, custos associados para além do custo de
oportunidade.

CROWDFUNDING
O conceito de crowdfunding envolve multidões de desconhecidos dispostos a financiar
projetos, através de plataformas online, entregando contribuições monetárias a partir de um
euro. Em troca, estes investidores recebem uma contrapartida em linha com o valor entregue.
Porém, nem todos os projetos se revestem das características necessárias para obter sucesso
através desta forma de angariação de financiamento.

.06
FINAN
CIAMEN
TO

CONSULTE: NovoBanco Crowdfunding | PPL Crowdfunding Portugal | SEEDRS

BUSINESS ANGELS
Investidores que pretendem apostar em projetos de média dimensão que se encontrem numa
fase de pouca maturidade, sendo realizado através de seed capital (capital semente)(3) e early
stage (fase inicial)(4).
CONSULTE: Associação Portuguesa de Bussiness Angels | Federação Nacional de Bussiness Angels
| EBAN - Fueling Europe’s Growth

(3) Financiamento destinado à investigação e desenvolvimento do conceito inicial, antes do negócio ter atingido a fase de early
stage. (4) Financiamento de empresas em fase de instalação ou numa fase em que a operação tenha sido iniciada recentemente e o
volume de vendas é ainda nulo ou muito reduzido.
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SOCIEDADES DE CAPITAL DE RISCO

INCENTIVOS PÚBLICOS AO EMPREENDEDORISMO

Este tipo de sociedades é composto por investidores profissionais, que assumem uma
participação minoritária e temporária no capital da empresa. Os destinatários deste tipo
de financiamento são normalmente projetos de média e grande dimensão, e com elevado
potencial de retorno.

A ESTRATÉGIA NACIONAL PARA O
EMPREENDEDORISMO - STARTUP
PORTUGAL É COMPOSTA POR UM
CONJUNTO DE 15 MEDIDAS DE
APOIO AO EMPREENDEDORISMO
QUE TÊM VINDO A SER
IMPLEMENTADAS POR DIVERSAS
ENTIDADES DO ECOSSISTEMA
EMPREENDEDOR.

CONSULTE: Associação Portuguesa de Capital de Risco e de Desenvolvimento | Portugal Ventures

MICROCRÉDITO
O microcrédito é um empréstimo de reduzido montante, destinado a financiar iniciativas
empresariais e apoiar pessoas que desenvolvem e pretendem concretizar uma ideia de
negócio com potencial.
O setor bancário tem vindo a disponibilizar soluções e instrumentos adaptáveis às
necessidades das startups, ainda que seja comum a necessidade de serem prestadas garantias
por parte dos empreendedores.
CONSULTE: ANDC - Associação Nacional de Direito ao Crédito | Programa Nacional
de Microcrédito: iefp.pt & cases.pt
Consulte também os websites das diferentes Instituições Bancárias.

1. StartUP Voucher
O StartUP Voucher é uma das medidas da StartUP Portugal, que dinamiza o desenvolvimento
de projetos empresariais que se encontrem em fase de ideia, promovidos por jovens com
idade entre os 18 e os 35 anos, através de diversos instrumentos de apoio disponibilizados ao
longo de um período de 4 a 12 meses de preparação do projeto empresarial.
Tipologias de apoio do StartUP Voucher:
• Bolsa - valor mensal atribuído por promotor para o desenvolvimento do projeto empresarial;
• Mentoria - acesso a uma rede de mentores que forneçam orientação aos promotores;
• Acompanhamento de projeto;
• Prémio de avaliação intermédia - atribuição de prémios aos projetos que obtenham
avaliação intercalar positiva em função do cumprimento dos objetivos de cada fase;
• Prémio de concretização - atribuição de um prémio à concretização do projeto empresarial e
à constituição da empresa.
CONSULTE: StartUP Portugal | IAPMEI
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2. Vale Incubação

4. StartUP Visa

Esta medida StartUP Portugal destina-se a promover a integração de empreendedores
e startups no ecossistema, através da contratação dos serviços profissionais de apoio ao
desenvolvimento de negócio, prestados por incubadoras acreditadas.
São suscetíveis de apoio os projetos de aquisição de serviços de incubação na área do
empreendedorismo, imprescindíveis ao arranque das empresas, nomeadamente:

O StartUP Visa é um programa de acolhimento de empreendedores estrangeiros que
pretendam desenvolver um projeto de empreendedorismo e/ou inovação em Portugal,
com vista à concessão de visto de residência ou autorização de residência para imigrantes
empreendedores, o qual se rege por regulamento próprio.

• Serviços de Gestão - Apoio na definição/consolidação do modelo de negócios;
acompanhamento na gestão operacional do negócio (incluindo gestão comercial,
planeamento financeiro e controlo de gestão); e tutoria e capacitação na gestão;
• Serviços de Marketing - Apoio na estruturação da estratégia de comunicação/marketing;
apoio na divulgação da atividade, produtos e serviços; apoio na estruturação/consolidação do
processo de internacionalização;
• Serviços de Assessoria Jurídica - Assessoria e apoio jurídico;
• Desenvolvimento de produtos e serviços - Apoio à digitalização de processos de negócios;
apoio à proteção/valorização de direitos de propriedade intelectual;
• Serviços de Financiamento - Apoio a candidaturas a sistemas de incentivos e a concursos de
empreendedorismo e inovação; apoio no contacto com investidores e entidades financeiras.
São beneficiários desta medida micro e pequenas empresas de qualquer natureza e sob
qualquer forma jurídica. Incentivo: Incentivo Não Reembolsável (INR) 75% com limite de
€5.000 (exceção dos incentivos a conceder pelo PO Regional de Lisboa, os quais são
calculados através da aplicação, às despesas elegíveis, de uma taxa máxima de 40% com
limite € 5.000).

CONSULTE: StartUP Portugal | IAPMEI

3. Programa Semente
O Programa Semente visa apoiar investidores individuais (Family, Friends and Fools) que
estejam interessados em entrar no capital social de startups inovadoras. Cria um regime
fiscal mais favorável para estes e favorece a criação e crescimento de projetos empresariais
de empreendedorismo e inovação. Através deste programa os investidores podem obter
deduções fiscais de até 25% do investimento realizado e até um máximo de 40% da colecta no
seu IRS anual, durante um período de 3 anos sucessivos. Será dada relevância à interligação
entre incubadoras e startups e será valorizado o papel dos investidores de proximidade
(família, amigos, etc.)
CONSULTE: RNI - Regras do Programa Semente

Os empreendedores internacionais que queiram ter acesso ao Startup Visa e obter uma
autorização de residência e trabalho deverão demonstrar que:
• Querem desenvolver atividades empresariais de produção de bens e serviços inovadores;
• Vão abrir ou deslocalizar empresas e/ou projetos centrados em tecnologia e em
conhecimento, com perspetiva de desenvolvimento de produtos inovadores;
• Gozam de potencial para criação de emprego qualificado;
• Detêm potencial para atingir, 3 anos após o período de incubação um valor de 325.000€, ou
um volume de negócios superior a 500.000 €/ano.
• A avaliação do potencial económico e inovador é efetuada com base em critérios, tendo por
base o grau de inovação, a escalabilidade do negócio e potencial de mercado, a capacidade
da equipa de gestão, o potencial de criação de emprego qualificado em Portugal e a
relevância do requerente na equipa.
CONSULTE: IAPMEI | portugal.gov.pt

5. Sistemas de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento
Empresarial - SIFIDE
Este sistema de incentivos visa aumentar a competitividade das empresas, apoiando o seu
esforço em Investigação e Desenvolvimento (I&D) através da dedução à coleta do IRC das
respetivas despesas.
Esta iniciativa tem como destinatários os sujeitos passivos de IRC (Imposto sobre o
Rendimento de Pessoas Coletivas), residentes em território português, que exerçam, a título
principal ou não, uma atividade de natureza agrícola, industrial, comercial ou de serviços.
CONSULTE: IAPMEI | SIFIDE
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6. Promoção do “equity crowdfunding” e do Peer-to-Peer

10. Rede Nacional de Incubadoras

No “equity crowdfunding” existe a possibilidade de fazer um investimento em troca de uma
participação na empresa. Na Europa existem várias plataformas para este apoio e uma das
mais conhecidas em Portugal é a luso-britânica Seedrs. Por outro lado, no caso do “peerto-peer” os cidadãos podem emprestar dinheiro a indivíduos ou empresas, online. Duas das
plataformas mais conhecidas são a “Lending Club” e a “Prosper”.

A Rede Nacional de Incubadoras (RNI) tem como objetivo identificar, mapear e interligar as
incubadoras e aceleradoras existentes no País, criadas por iniciativa de universidades, polos
científicos e tecnológicos, autarquias, empresas privadas ou entidades internacionais.
CONSULTE: Rede Nacional de Incubadoras

CONSULTE: SEEDRS | Landing Club | Prosper

11. Programa Momentum
7. Fundo de Co-Investimento para “Business Angels”
Existência de linhas de apoio para “business angels” (investidores particulares que investem o
seu próprio dinheiro, predominantemente, em novas empresas).

Apoio destinado a recém-licenciados e finalistas do Ensino Superior que tenham beneficiado
de bolsas de ação social durante o curso e que, no final dos estudos, querem desenvolver
uma ideia de negócio, através da candidatura a um conjunto de apoios que viabilizem o seu
projeto. Este programa promove a igualdade e a inclusão, garantindo que nenhum jovem
deverá deixar de desenvolver as suas ideias de negócio por falta de condições financeiras.

CONSULTE: Associação Portuguesa de Business Angels
CONSULTE: Programa Momentum

8. Fundo de Co-Investimento para Capitais de Risco
Linhas de apoio a capitais de risco, onde o principal objetivo é atrair fundos internacionais
com conhecimento especializado nas áreas de conhecimento. A Portugal Ventures e a
PME Investimento são as duas instituições responsáveis por selecionar quais os fundos que
poderão ser elegíveis.

12. Road2WebSummit
Apoiar e preparar as startups portuguesas para que estas maximizem os proveitos resultantes
da participação no maior evento de empreendedorismo tecnológico do mundo.
CONSULTE: Websummit

CONSULTE: Portugal Ventures | PME Investimento

9. Call For Entrepreneurship da Portugal Ventures
São programas de apoio a start-ups, chamados de “Call for Entrepreneurship”.
CONSULTE: Portugal Ventures

Outras Medidas
13. Promover a Presença das Start-ups Portuguesas em Eventos Tecnológicos
14. Criação de uma Aceleradora de Referência Europeia
15. Programa Simplex
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.07
INTER
NACIONA
LIZAÇÃO

AS EMPRESAS QUE PRETENDAM
ALARGAR O SEU LEQUE DE
ATUAÇÃO, APOSTANDO EM NOVOS
MERCADOS, DEVEM DEFINIR
CLARAMENTE A SUA ESTRATÉGIA
DE ATUAÇÃO.
NESTE CAPÍTULO SÃO
APRESENTADOS ALGUNS
MODELOS E ORIENTAÇÕES
QUE DEVEM SER TIDOS EM
CONTA NUM PROCESSO DE
INTERNACIONALIZAÇÃO.
O processo de internacionalização assume particular relevo na definição da estratégia de
comercialização de um produto/serviço. Normalmente é um processo moroso e dispendioso
que exige algum cuidado sobretudo na análise dos mercados que se pretendam alcançar.
A matriz de Ansoff é uma ferramenta que ajuda as empresas a definirem as suas estratégias
de produto e mercado, servindo de resumo das opções estratégicas.
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COMO ENTRAR EM NOVOS MERCADOS

OBSERVE: Observe este modelo da matriz de Ansoff.

PRODUTOS

EXISTENTES

EXISTENTES

PENETRAÇÃO
DE MERCADO

NOVOS

DESENVOLVIMENTO
DE PRODUTOS

• Exportação: direta ou indireta;
• Formas contratuais: contratos de licença, de franchising,
de gestão, de fornecimento de infraestruturas/unidades
industriais, de prestação de assistência técnica, de
prestação de serviços, fabricação sob contrato e
subcontratação, alianças;
• Investimento direto: sole-venture, joint-venture.

NOVOS

MERCADOS

Para a avaliação dos mercados onde se pretende inserir o produto/serviço, é necessário
evidenciar as informações e dados quantitativos utilizados no planeamento estratégico e
previsional, procurando sempre informação independente e de diferentes fontes (que devem
ser referidas). Estas informações devem ser sólidas e estarem devidamente fundamentadas,
fazendo referência quando se trata de hipóteses ou de projeções.
DESENVOLVIMENTO
DE MERCADO

Para além destes fatores é necessário ter em consideração as diferenças culturais que poderão
ditar o sucesso ou fracasso do processo de internacionalização.

DIVERSIFICAÇÃO

CUIDADOS A TER COM A ENTRADA DE NOVOS MERCADOS

Fonte: Matriz de Ansoff

RAZÕES PARA PROCURAR NOVOS MERCADOS

•
•
•
•
•
•
•

Saturação do mercado interno;
Acesso a inputs produtivos com custos mais baixos;
Acesso a competências;
Resposta a movimento de clientes;
Manutenção ou reforço de redes;
Retorno do investimento;
Localização estratégica.

• No caso de um negócio B2B, obter informação sobre os
clientes;
• No caso de um negócio B2C, efetuar uma escolha
criteriosa dos distribuidores ou agentes que farão a
distribuição dos produtos/serviços da empresa;
• Antes de entrar em novos mercados é necessário
entender a natureza da cultura do país; elabore um plano
estratégico para a internacionalização;
• Percepcionar se o produto/serviço tem condições para se
adequar à cultura do país selecionado.
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O caminho para empreender é incerto e cheio de desafios a superar, pelo que um
empreendedor precisa de estar preparado para correr riscos calculados, mas sem ter medo
de errar (pois nem todos os insucessos são prejudiciais). O processo tentativa e erro servirá
fundamentalmente para que aprenda, altere procedimentos e antecipe situações, uma vez
que o caminho para o sucesso é composto por quedas, falhas não planeadas e surpresas
inesperadas.

ERROS A EVITAR
DIMENSIONAR MAL O MERCADO: Certifique-se que o consumidor está disposto
a aceitar a sua ideia e a pagar por ela. Procure saber se o setor em que vai investir está
abrangido por legislação específica, conheça a sua concorrência e avalie corretamente as
potencialidades de crescimento.
INVESTIR DE FORMA PREMATURA:

Não invista mais do que o necessário na fase
inicial. Avalie detalhadamente os custos da atividade e procure reduzir ao máximo os custos
fixos iniciais da sua empresa, investindo faseadamente à medida que o desenvolvimento
comercial se vai consolidando.

“One man show”: Não deixe de se rodear de quem tem competências nas áreas

.08

VALORIZAR
OS ERROS DE
PERCURSO

que não domina, e de contratar os colaboradores com as competências, formação e
perfis fundamentais para o sucesso da sua empresa. Recorra aos vários incentivos para a
contratação de colaboradores em situação de desemprego, diminuindo substancialmente os
custos da empresa.

NÃO EQUACIONAR DEVIDAMENTE AS QUESTÕES JURÍDICAS: Conheça ao
pormenor todas as questões jurídicas que afetam diretamente a gestão do seu negócio.

NÃO ESTABELECER PLANOS CONTINGENTES: Após a definição da estratégia
é necessário antecipar acontecimentos imprevisíveis que poderão impedir alcançar os
objetivos definidos.

CONSULTE: The FailCon | TED TALKS - Knut Haanaes | TED TALKS - Kathryn Schulz
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AIRO - CALDAS EMPREENDE
geral@airo.pt | +351 262 841 505 | www.airo.pt
AIRV - INCUBADORA DE EMPRESAS AIRV
geral@airv.pt | +351 232 470 290 | www.airv.pt
AIRV - CENTRO HISTÓRICO INCUBADORA DO CENTRO HISTÓRICO DE VISEU
geral@airv.pt | +351 232 427 492 | www.airv.pt
BIOCANT - BIOCANT PARK
info@biocant.pt | +351 231 410 890 | www.biocant.pt
BLC3 - CENTRO DE INCUBAÇÃO DE IDEIAS E EMPRESAS
incubadora@blc3.pt | +351 238 641 059 | www.blc3.pt
CEI - CENTRO DE EMPRESAS INOVADORAS
geral@cataa-cei.pt | +351 272 241 400 | www.cataa-cei.pt
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CETEC - CENTRO DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS DE COIMBRA
cetec@novotecna.pt | +351 239 497 730 | www.novotecna.pt
IDDNET - INCUBADORA D. DINIS
geral@iddnet.pt | +351 244 859 460 | www.iddnet.pt
IEFF - INCUBADORA DE EMPRESAS DA FIGUEIRA DA FOZ - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
geral@ieff.pt | +351 233 407 030 | www.ieff.pt
INOPOL - ACADEMIA DE EMPREENDEDORISMO DO POLITÉCNICO DE COIMBRA
inopol@ipc.pt | +351 239 802 350 | www.ipc.pt
IPN - INSTITUTO PEDRO NUNES
info@ipn.pt | +351 239 700 900 | www.ipn.pt
IUPEN - INCUBADORA A PRAÇA DO FUNDÃO
+351 275 751 365 | www.cm-fundao.pt
OBITEC PARQUE TECNOLÓGICO DE ÓBIDOS
obitec@obidosparque.com | +351 262 955 500 | www.obidosparque.com
OPEN OPORTUNIDADE ESPECÍFICAS DE NEGÓCIO
open@open.pt | +351 244 570 010 | www.open.pt
PARKURBIS ASSOCIAÇÃO PARKURBIS INCUBAÇÃO
info@parkurbis.pt | +351 275 957 000 | www.parkurbis.pt
TAGUSVALLEY PARQUE TECNOLÓGICO DO VALE DO TEJO
geral@tagusvalley.pt | +351 241 330 330 | www.tagusvalley.pt
UA INCUBATOR UNIVERSIDADE DE AVEIRO INCUBATOR
uaincubator@pci.pt | +351 234 243 750 | www.uaincubator.pt
WRC INCUBADORA DE EMPRESAS DO CURIA TECNOPARQUE
mgraca@wrc.pt | +351 231 519 712 | www.wrc.pt
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ATIVO CORRENTE
Ativos que não têm caráter duradouro ou permanente numa empresa. São ativos de curto prazo e de maior
liquidez, tais como os depósitos à ordem, os débitos sobre terceiros e as existências.
ATIVO FIXO TANGÍVEL
Recursos detidos por uma empresa, com caráter de permanência ou continuidade, não se destinando a ser
vendidos ou alvo de transformação decorrente das suas atividades normais.
ATIVO INTANGÍVEL
Ativo não monetário identificável sem substância física ou incorpóreo, tais como software, licenças e patentes.
BALANÇO
Documento contabilístico que reflete a situação financeira de uma empresa num determinado momento,
registando os seus bens e os direitos (ativo), o capital próprio, e as obrigações da empresa perante terceiros
(passivo).
BARREIRAS À ENTRADA
Obstáculos que as empresas enfrentam ao entrarem num determinado mercado, provocados por empresas já
instaladas com o objetivo de impedir que novas se estabeleçam e contribuam para baixar a rendibilidade do
sector. As barreiras à entrada incluem, por exemplo, marca, patentes, direitos exclusivos de acesso a um canal
de distribuição, altos investimentos necessários para a instalação.
BARREIRAS À SAÍDA
Dificuldade de abandonar a indústria quando esta regista rendibilidades baixas ou mesmo negativas. Por
exemplo, indústrias que requerem investimentos em ativos específicos tendem a ter maiores barreiras à saída.
BOOTSTRAP
Prática usada na criação de um negócio através de recursos próprios, sem investidores.

.08
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BREAK-EVEN (PONTO CRÍTICO)
Ponto a partir do qual a empresa começa a apresentar resultados de exploração positivos. Quanto mais baixo
for o ponto crítico de uma empresa, mais facilmente a empresa o consegue atingir. Assim, menor será o seu
risco económico.
BUDGET
Orçamento periódico, normalmente anual, realizado por uma empresa, onde são incluídas as variáveis de
custos, receitas e despesas.
BUSINESS ANGELS
Investidores individuais que apostam, diretamente ou através de sociedades veículo, oferecendo não apenas
dinheiro, mas também a rede de contactos, o conhecimento e a experiência em empresas com potencial
crescimento e valorização.
CADEIA DE VALOR
Conjunto de tarefas de determinado processo das quais resulta a criação de valor para o destinatário final.
CAPACITAÇÃO (EMPOWERMENT)
Processo através do qual se estimula um indivíduo ou uma organização a ganhar maior controlo, a sentir-se
mais confiante e assumir um papel mais ativo na comunidade/sociedade.
CAPITAL DE RISCO
Fundos de apoio às empresas de pequena e média dimensão, já estabelecidas e com potencial de
crescimento. Com duração média de cinco a sete anos, os recursos investidos financiam as primeiras
expansões, levando o negócio a novos patamares no mercado.
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CAPITAL SOCIAL
Conjunto de recursos provenientes dos indivíduos ou da comunidade local, simultaneamente promotores e
destinatários do valor resultante de iniciativas de inovação social.

DUE DILIGENCE
Investigação completa de um negócio, geralmente realizada durante o processo de negociação de compra e
venda de um negócio ou empresa.

CO-CRIAÇÃO
Processo de desenvolvimento de uma solução, no qual todas as partes interessadas são convidadas a ter um
papel ativo, numa relação de igualdade e reciprocidade.

EARLY STAGE
Financiamento de empresas em fase de instalação ou numa fase em que a operação tenha sido iniciada
recentemente e o volume de vendas é ainda nulo ou muito reduzido.

CONCORRÊNCIA DIRETA
Concorrência entre duas empresas que comercializam o mesmo produto/serviço para o mesmo mercado.

ECONOMIA SOCIAL
Atores económicos e sociais ativos em todos os setores da sociedade (cooperativas, mutualidades,
associações ou fundações) que surgem para responder às necessidades de pessoas, comunidades
ou instituições e que procuram aliar o interesse comum ao desempenho económico e a uma atuação
democrática; a economia social pode também ser entendida como o contexto onde ocorre a inovação social,
o espaço entre várias sub--economias (estado, mercado, organizações sociais, famílias/ indivíduos), no qual
estas cooperam/colaboram na definição de respostas aos desafios sociais.

CONCORRÊNCIA INDIRETA
Concorrência entre duas empresas que comercializam produtos/serviços diferentes, mas que são substitutos.
CONTRATO DE FRANCHISING
Expansão de um negócio assente num modelo estruturado e com uma menor necessidade de investimentos
em capital.
CONTRATO DE LICENÇA
Acordo pelo qual uma empresa concede a outra o direito de utilizar determinados conhecimentos (knowhow) e/ou explorar direitos de propriedade industrial contra um pagamento, expresso normalmente através
de royalties.
COWORKING
Espaços de trabalho partilhados por empreendedores e profissionais independentes. O objetivo passa por
partilhar todos os recursos necessários ao funcionamento de uma empresa ou projeto,
o que, na maioria dos casos, permite um ambiente mais informal.
CRESCIMENTO INCLUSIVO
Desenvolvimento de uma estratégia de crescimento que promova a participação no mercado de trabalho e
uma maior coesão social e territorial.
CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
Desenvolvimento de uma estratégia de crescimento que promova uma economia mais eficiente em termos de
gestão dos recursos, hipocarbónica e competitiva.
CRESCIMENTO INTELIGENTE
Desenvolvimento de uma estratégia de crescimento assente numa economia baseada no conhecimento e na
inovação.
DEADLINE
Conceito usado para especificar o prazo limite de uma determinada ação.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Documento contabilístico que evidencia os resultados (lucros ou prejuízos) obtidos na atividade desenvolvida
pela empresa num determinado período.
DESIGN DE SERVIÇOS
Processo de desenho de serviços eficientes, eficazes, desejáveis e user-friendly. É um projeto estratégico que
visa simplificar problemas complexos, incluindo os utilizadores no desenvolvimento das soluções.
DESIGN THINKING
Metodologia de suporte à inovação que implica uma profunda compreensão das necessidades das pessoas e/
ou comunidades, através da observação direta, e que se traduz no desenvolvimento de soluções, em resposta
a essas necessidades, exequíveis e viáveis ao nível do negócio.

EMPREENDEDORISMO
Desenvolvimento de novas iniciativas geradoras de valor, resultantes da identificação e exploração de
oportunidades tais como, novos produtos/serviços, processos, mercados.
EMPREENDEDORISMO SOCIAL
Aplicação dos princípios dos negócios e do empreendedorismo na resposta a necessidades sociais,
procurando a obtenção de retorno financeiro e a criação de valor de carácter social; processo de criação de
uma empresa social.
EMPRESA SOCIAL
Empresa com objetivos essencialmente sociais, cujos lucros são reinvestidos no desenvolvimento do negócio
ou na comunidade, ao invés de serem distribuídos pelos acionistas ou proprietários.
EXPORTAÇÃO DIRETA
Operação na qual a empresa vende diretamente a um importador de um país estrangeiro.
EXPORTAÇÃO INDIRETA
Forma de entrar num mercado através de um intermediário do país de origem.
FLUXO DE CAIXA (CASH FLOW)
Quantidade de dinheiro que é recebido e pago por um negócio durante um determinado período.
FUNDO DE MANEIO
Diferença entre os ativos correntes e o passivo de curto prazo de uma empresa.
JOINT-VENTURE
Participação de várias empresas no capital de uma unidade económica juridicamente independente, com o
fim de desenvolverem uma atividade produtiva e/ou comercial, dando assim origem à partilha do respetivo
património, lucros e risco do negócio.
INOVAÇÃO
Implementação de uma nova ideia ou melhoria de uma solução através de um novo produto, processo,
método organizacional ou de marketing, com o objetivo de aumentar o desempenho, o conhecimento e a
posição competitiva.
INOVAÇÃO ABERTA
Utilização do conhecimento interno e externo à organização para acelerar o processo de inovação; o oposto
de inovação fechada, na qual as organizações apenas utilizam as ideias geradas internamente.
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INOVAÇÃO SOCIAL
Uma nova ideia (bem, serviço ou modelo) que pretende satisfazer uma necessidade social, de forma mais
eficiente, eficaz ou sustentável que as soluções existentes, ao mesmo tempo que potencia a colaboração e o
estabelecimento de novas relações sociais, reforçando a capacidade da sociedade para agir.
NICHO DE MERCADO
Pequeno segmento de mercado constituído por um conjunto de consumidores com um perfil homogéneo e
perfeitamente identificável.
PASSIVO CORRENTE
Dívidas da empresa, que devem ser pagas num prazo inferior a doze meses.
PITCH (ELEVATOR PITCH)
Comunicação sumária, normalmente de 3 a 5 minutos, de uma proposta de valor de uma ideia de negócio,
com o objetivo de encontrar um potencial investidor.
PRODUTO/SERVIÇO MÍNIMO VIÁVEL (MINIMUM VIABLE PRODUCT)
Consiste numa versão mais simples de um produto/serviço, criada com o mínimo esforço e recursos, utilizada
para o teste e validação do negócio.
PROPOSTA DE VALOR DO NEGÓCIO
O valor percecionado pelos clientes ou potenciais clientes relativamente a um produto/serviço diferenciado,
que responde a um problema e satisfaz uma necessidade detetada. Pode ser aplicada a uma organização
ou apenas a alguns produto/serviço, sendo definida através da identificação e da criação de benefícios
disponibilizados aos clientes ou potenciais clientes, o que determina o seu posicionamento de valor face aos
concorrentes ou potenciais concorrentes.
QUOTA DE MERCADO
Fração de mercado que uma empresa ou produto/serviço detém, obtida pelo quociente entre as vendas do
produto/serviço e as vendas totais no mercado.
SEED CAPITAL (CAPITAL SEMENTE)
Financiamento destinado à investigação e desenvolvimento do conceito inicial, antes do negócio ter atingido
a fase de early stage.
SEGMENTO DE MERCADO
Grupo de indivíduos com necessidades e preferências semelhantes em termos de consumo.
SOLE-VENTURE
Filial detida a 100% por uma empresa.
STAKEHOLDERS
Pessoas, grupos ou organizações que poderão ser afetadas pelos resultados de determinada ação; partes
interessadas.
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Capacidade de assegurar que os ganhos resultantes da implementação de uma ideia cobrem o investimento
efetuado.
VALOR DE MERCADO
Valor que determinado produto/serviço valeria se estivesse a ser comercializado neste momento.
VANTAGEM COMPETITIVA
Vantagem que uma empresa detém em relação aos seus concorrentes, geralmente demonstrada pelo seu
desempenho superior.

“Se arriscarem
e falharem,
falhem rápido,
sejam ágeis
e voltem
a tentar.”
Sheel Tyle
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