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Se efetuarmos uma pesquisa no motor de busca da Google sobre a palavra em-
preendedorismo obtemos 23.700.000 entradas (no dia 29/08/2021), se efetuar-
mos a mesma pesquisa utilizando o termo em inglês “entrepreneurship” obtemos 
780.000.000 (no dia 29/08/2021). Muitas conclusões  se podem daqui tirar, uma 
delas é que existe uma quantidade imensa de informação disponível sobre esta matéria 
o que é revelador da sua importância no contexto dos modelos socioeconómicos das 
sociedades atuais. Outra é que devemos considerar uma dificuldade dos nossos tem-
pos relacionada com a seleção dos conteúdos e a validade das fontes de informação. 

Escolhemos elaborar este guia com o objetivo de dar uma resposta a necessi-
dades de estímulo da atividade empresarial numa região onde a dinâmica de 
emprego está muito centrada nos serviços e no trabalho por conta d’outrém. 
A emergência de novos empregos e novas atividades económicas depende mui-
to da iniciativa de quem queira abraçar novos desafios e queira construir proje-
tos com futuro. Neste sentido o Guia para o Empreendedorismo constitui uma 
ferramenta de trabalho a ser utilizada em contexto educativo e formativo de 
nível secundário, no pressuposto que é nesta etapa da vida que os jovens come-
çam a desenhar os seus projetos profissionais e de carreira. Assim, este guia pre-
tende ser um recurso acessível que apoie o trabalho dos professores/educadores 
no estímulo ao desenvolvimento de competências empreendedoras nos jovens.

Existem muitas formas de olhar para o mundo, cada um de nós olha de for-
ma diferente e as nossas percepções são condicionadas pelas nossas experiên-
cias, pela nossa família, pelos nossos amigos e também pelos nossos professo-
res e colegas. É isso que torna tudo tão fascinante, mas por vezes tão complexo.

Por diversas razões, mas sobretudo por razões culturais a maioria de nós foi edu-
cado para trabalhar numa organização ou num negócio já existente e não para 
empreender criando um negócio, organização, movimento cívico ou projeto. 
Um dos objetivos que assumimos é que possamos despertar outras possibilida-
des, despertar outras iniciativas, transmitindo uma mensagem verdadeira de 
que isso dá trabalho. Muito. Mas também dá recompensas e essas são enormes.

A Rota do Guadiana - Associação de Desenvolvimento Integrado, no seu já lon-
go percurso, sempre estimulou e apoiou de diversas formas o empreendedo-
rismo. Sempre o considerou como um elemento fundamental no processo de 
desenvolvimento local. Este apoio assume diversas variantes mas há três que 
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devem ser destacadas.  O apoio ao desenvolvimento de aprendizagens e competên-
cias, o apoio à construção de projetos e por fim também ao seu financiamento. A 
Associação, na sequência do seu vasto trabalho e experiência, dinamizou na Mar-
gem Esquerda do Guadiana o projeto Competitividade, Emprego e Empreendedo-
rismo, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Alentejo 2020. Este 
guia constitui um dos produtos deste projeto. O Guia foi estruturado para ajudar a 
clarificar conceitos e competências em torno do empreendedorismo, mas procura 
também elencar os principais passos para a concretização de uma ideia de negócio. 
Neste sentido e para que seja efetivamente um Guia prático, é acompanhado por  

uma caixa de ferramentas * - ficheiro PDF, a saber:

Para Professores - para que possam realizar algumas atividades relacionadas com 
o empreendedorismo em contexto escolar e para o Empreendedor para que possa 
fazer uma reflexão e ir construindo os pilares de um futuro projeto de empreende-
dorismo.

O objetivo que assumimos desde o início com a construção deste guia foi propor 
um caminho que se pode seguir, estando conscientes de que existem muitos outros. 
Propor algumas definições, reflexões e suscitar dúvidas. A informação aqui constan-
te é elementar e na maioria das vezes deve ser aprofundada. Como o próprio título 
indica é apenas um guia.

A igualdade de oportunidades e de género é muito importante também no que res-
peita ao empreendedorismo e essa reflexão deverá estar permanentemente asso-
ciada à leitura. Este livro destina-se de igual forma a homens e mulheres, não existe 
uma referência constante a ambos os géneros apenas para simplificar a leitura. 

Escolhemos uma bússola para a foto de capa, não foi ao acaso. A bússola só indica 
a direção, o caminho temos que ser nós a escolher e percorrer!

Boa leitura.

* Disponível em suporte digital anexo a este Guia ou solicitar a rota@rotaguadiana.org
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Eventualmente uma das primeiras referências ao empreendedorismo, mais concre-
tamente ao empreendedor é atribuída a Richard Cantillon  que era um economista 
franco-irlandês autor  do livro “Essai sur la Nature du Commerce en Général”  (Ensaio 
sobre a Natureza do Comércio em Geral), publicado em 1755 no qual se refere à sua 
conceção de empreendedor como sendo uma pessoa que assume o risco e promove 
uma gestão na empresa com vista ao seu lucro. 
Desde então muitos têm sido os teóricos que tentam estudar e entender o empreen-
dedorismo. Por isso, não se configura tarefa muito difícil, encontrar milhares de 
obras que tenham esta matéria como alvo de estudo.
Neste âmbito, talvez os que sejam referidos mais vezes são:

Joseph Alois Schumpeter, austríaco nascido em 1883 e falecido em 1950. Pes-
soa relevante. Era economista, cientista e político e foi um dos primeiros a con-
siderar a inovação tecnológica como motor do desenvolvimento capitalista. 
Para este autor o empreendedor é um inovador por excelência sendo que a 
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inovação pode decorrer através da introdução de um novo método de produção, 
através da abertura de um novo negócio, da entrada num novo mercado, ou incre-
mentando um novo modelo de gestão na sua organização/empresa. 

Peter Ferdinand Drucker, era também austríaco, nascido em 1909 e falecido em 
2005. Foi escritor, professor e também consultor. Considerado por muitos como pai 
da gestão moderna. Este autor também promove uma forte associação entre em-
preendedorismo e inovação referindo que para as organizações serem inovadoras 
têm de criar algo novo e promover uma alteração dos seus valores. 

Referidos os clássicos, muitos outros autores e teóricos avançam com propostas de 
conceito de empreendedorismo. 
Sendo os conceitos evolutivos e resultantes  do investimento em trabalho científico e 
respetiva validação na academia a pesquisa é desta forma circunscrita a um menor 
número de autores.
Para este Guia, em particular, aceitamos como sendo boa, a proposta de David 
Audretsch (2006) para o conceito de empreendedorismo:
 
“Empreendedorismo é o processo de exploração de oportunidades que existe 
no contexto, ou algo que é criado através da inovação para acrescentar, ou 
criar valor, o que incorpora a criação e gestão de novos negócios”.

Tendo por base esta definição, focada especialmente na perspectiva do negócio, 
vamos em seguida trazer para reflexão outras perspectivas complementares que 
nos podem ajudar na exploração de novas áreas para empreender.

  
   PERSPETIVAS SOBRE O EMPREENDEDORISMO

O Empreendedorismo reside na capacidade dos indivíduos ou grupos de indivíduos 
de identificar oportunidades e criar dinâmicas no sentido de as transformar num 
negócio ou numa resposta para um problema social ou ambiental.
Uma pessoa empreendedora terá que ter, ou trabalhar para desenvolver, a capaci-
dade de entender as necessidades dos mercados ou de igual forma as carências de 
grupos sociais que de algum modo podem ver a sua qualidade de vida ser melhora-
da, através de novas  soluções, criadas ou adaptadas.
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Desta perceção dos empreendedores e empreendedoras,  normalmente resulta a 
criação e/ou desenvolvimento de produtos ou serviços que respondem a necessida-
des individuais ou a problemas sociais. O empreendedorismo também “é uma atitu-
de, uma forma de estar na vida, uma postura alerta perante o que nos rodeia e atuante 
no sentido de se criar um mundo melhor” (Mendes, Fernando, 2012)

Intra empreendedorismo ou empreendedorismo corporativo

Neste caso o empreendedorismo resulta da energia, da criatividade e  das compe-
tências de um ou de vários colaboradores que conseguem desenvolver novos pro-
cessos, negócios, modelos de gestão, produtos ou serviços. Incorporar ou fazer nas-
cer outras organizações relacionadas com aquela onde trabalham.
Como o próprio nome indica este tipo de empreendedorismo ocorre dentro de uma 
organização já existente. Seja ela uma empresa ou outro tipo de orgnização.
Estes empreendedores são normalmente, pessoas com sentido crítico, visão estraté-
gica e empáticas.  Com uma  forma de comunicação clara e grande dedicação às 
causas, à missão, visão e valores da organização onde trabalham. 
Estas são algumas das caraterísticas atribuídas a este tipo de empreendedor.  
Muitas vezes estas pessoas existem nas organizações, mas não conseguem pôr em 
prática as suas ideias ou implementar muitas das suas propostas. Algumas das 
causas para isto ocorrer podem estar relacionadas com modelos de gestão muito 
fechados, com uma cultura organizacional muito forte ou com estilos de liderança 
pouco dialogantes. 
São reconhecidas algumas vantagens no intra empreendedorismo.
  - Aumentos de produtividade,
  - Agilidade de processos e ganhos de eficiência,
  - Melhoria nos fluxos de comunicação,
  - Diminuição de custos,
  - Novas conquistas de mercado.
Na perspetiva individual do empreendedor  este pode ver o seu esforço e dedicação 
recompensados através de reconhecimento, recompensas financeiras ou outras e 
progressão  na sua carreira dentro da organização.

Empreendedorismo para a criação de pequenos negócios

Este é um tipo de empreendedorismo, normalmente associado à criação de micro 
e pequenas empresas. Empresas familiares, empresas unipessoais, ou com poucos 
funcionários.
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Normalmente a sua criação resulta de uma competência familiar aliada a um tra-
balho já desenvolvido na família. Resulta também de competências  e vontade in-
dividuais  ou muitas vezes da necessidade de responder a uma situação de desem-
prego.
O seu foco principal é tendencialmente a criação de negócios na restauração, apoio 
à construção civil, oficinas diversas, artesanato e pequeno comércio. Negócios para 
responder a necessidades simples.
Estas empresas funcionam com base numa relação muito próxima com os clientes 
habituais, fidelizando-os num mercado local ou regional. Assumem um papel de 
relevo na economia local e regional.
Neste tipo de empreendedorismo o aproveitamento de produtos locais e endémicos 
tem vindo a ganhar relevância. A existência deste tipo de produto, é de facto, uma 
boa oportunidade. Existe uma procura crescente deste tipo de produto pelas suas 
características e qualidades exclusivas.

Start-up 

Este tipo de empresa surge, normalmente, da perceção do empreendedor sobre a 
existência de necessidades para as quais não existem respostas no mercado ou exis-
tem respostas obsoletas e por isso com pouca procura.
As start-up são normalmente o tipo de empresa que mais se associa ao fenóme-
no do empreendedorismo. Globalmente este tipo de empreendedorismo resulta da 
criação de modelos de negócio muito alicerçados na inovação e por isso criando 
soluções diferentes das existentes nos mercados. 
Existem start-ups em diversas áreas de produtos e serviços, mas normalmente são 
dinâmicas que recorrem muito à utilização de tecnologia recente, importada, ou até 
desenvolvida pelas próprias.

Empreendedorismo digital

Empreendedorismo muito alicerçado numa base tecnológica para oferecer os seus 
produtos e serviços. Tudo acontece com base na internet e nas diversas plataformas 
aí existentes. 
Os negócios são instalados “on-line” e os processos de negociação e vendas decor-
rem praticamente sem interferência humana. Toda a interação é digital. Nos últimos 
anos este tipo de empreendedorismo veio a ganhar espaço, sendo esta tendência  
reforçada pelas restrições ocorridas em diversos países provocadas pela recente 
Pandemia COVID 19.



Tal como acontece noutros casos é importante a definição dos mercados, um in-
vestimento muito direcionado em marketing digital e também nas redes sociais que 
podem igualmente servir para promover negócios muito rentáveis.
Os projetos neste tipo de empreendedorismo têm algumas vantagens:
 - Investimento inicial reduzido,
 - Retorno financeiro mais rápido,
 - Instalações e estrutura física da empresa pode ser reduzida,
 - Mais visibilidade do negócio e maior facilidade de conseguir clientes,
  - Possibilidade de todos os colaboradores trabalharem remotamente,
  - Custos  mais reduzidos que nos modelos de negócio tradicionais.

Empreendedorismo Social

Neste caso concreto adotamos a definição elaborada pela  iniciativa pública Portu-
gal Inovação Social que considera que “Empreendedorismo social é o processo 
de implementação e desenvolvimento de ideias inovadoras para responder a 
problemas comunitários, visando um fim social e, frequentemente, também 
económico” (https://inovacaosocial.portugal2020.pt/sobre/inovacao-social).
Este tipo de empreendedorismo tem na sua essência a construção de iniciativas, 
produtos, serviços e organizações direcionadas essencialmente para promover im-
pactos sociais positivos. Dito de outra forma, melhorar as condições de vida dos 
indivíduos ou de grupos sociais específicos. 
Esta opção relega para um plano secundário a obtenção de lucro embora os ne-
gócios sociais sejam possíveis e desejáveis. Não sendo a preocupação com o lucro 
a principal causa deste empreendedorismo ela pode ser importante na medida em 
que pode garantir a sustentabilidade financeira no futuro.
O empreendedor  social é normalmente uma pessoa movida por causas que se podem 
enquadrar em diversos domínios da sociedade. O ensino, a inclusão social, a saúde, 
a justiça, o emprego, a pobreza, as pessoas com deficiência e a cultura. Estes são 
alguns exemplos de áreas inspiradoras da motivação destes empreendedores para 
a vontade de ajudar a criar soluções que melhorem a sociedade num determinado 
território.  Como exemplos de destaque podemos referir o Projeto Coloradd que tra-
balha a inclusão social de pessoas daltónicas, o Projeto EKUI que trabalha a lingua-
gem inclusiva, ou ainda  o 55+ que trabalha a empregabilidade de pessoas com mais 
de 55 anos e por fim o Pavilhão Mozart que trabalha a reinserção social de reclusos. 
Sugere-se a consulta do site da Portugal Inovação Social para encontrar centenas 
de projetos de empreendedorismo social (https://inovacaosocial.portugal2020.pt/projetos).
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Empreendedorismo Sustentável

Neste caso em concreto a dinâmica dos empreendedores está muito focada nas 
causas ambientais e nos impactos da atividade económica sobre os ecossistemas 
naturais. Dito de outra forma as organizações, empresas e projetos criados com 
esta finalidade oferecem serviços e produtos com preocupações ambientais acen-
tuadas ou exclusivas. 
Existe um número crescente de empresas neste domínio, cuja atividade é o restauro 
de ecossistemas, a gestão de florestas, a produção de conhecimento, produção de 
energias limpas, economia circular e também a valorização do capital natural.
Na generalidade são organizações que tentam estimular a consciência coletiva 
para adotarmos medidas sustentáveis no que respeita à conservação do planeta.
Neste tipo de organização importa ter presente dois conceitos para os quais chama-
mos à atenção pelo seu enorme potencial num futuro muito próximo:

Economia Circular – este modelo assenta em técnicas de redução, reutilização, 
recuperação e reciclagem de materiais e energia. O fim de vida dos produtos é 
substituído por alternativas de restauro, reutilização e ou renovação. Esta opção 
de economia vai ganhando relevância na proteção do meio ambiente através da 
diminuição de resíduos e menor consumo de recursos e de energia.

Capital Natural – de acordo com a definição proposta pela BCSD – Portugal (…) o 
capital natural pode ser definido como o stock ou a quantidade de recursos naturais 
(por exemplo, plantas, animais, ar, água, solo, minerais), renováveis e não renová-
veis, que se combinam para produzir fluxos de “serviços” para as pessoas. Estes flu-
xos, chamados de serviços dos ecossistemas, proporcionam valor para as empresas 
e para a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento económico e social.” 
(https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2020/12/BCSD_Biodiversidade_vf.pdf).

Após esta breve exposição sobre a história e sobre alguns tipos de empreendedo-
rismo existentes, queremos ainda deixar a nota  de que podemos olhar para o em-
preendedorismo com base numa matriz individual ou com base numa matriz cole-
tiva.

https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2020/12/BCSD_Biodiversidade_vf.pdf
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Empreendedorismo de matriz individual 

Tal como o próprio nome indica a génese deste tipo de empreendedorismo surge de 
uma motivação e energia individual, da vontade e da motivação de uma pessoa.
Esta mesma pessoa pode criar uma organização, uma empresa, um negócio com 
base numa visão muito particular dos seus objetivos e expetativas. Pode também 
estar aliado a uma causa, embora seja menos frequente.
Da sua iniciativa podem surgir organizações plurais que envolvem muita gente mas 
será sempre a sua visão que estará na génese e que condiciona a atividade e a es-
sência dessa mesma organização. 
Temos vários exemplos de sucesso. O Comendador Rui Nabeiro da Delta Cafés e 
Miguel Neiva do Projeto Coloradd em Portugal, Greta Thunberg da Suécia e Ryan 
Hreljac do Canadá, entre muitos outros.

Empreendedorismo de matriz coletiva

Regra geral este tipo de empreendedorismo resulta da vontade coletiva de um gru-
po de pessoas com interesses e expetativas comuns normalmente associados a 
causas, sociais, ambientais, culturais e recreativas, desportivas, de desenvolvimento 
local, de cidadania, de proteção social entre outras.
São grupos de pessoas que se mobilizam e criam organizações, movimentos, proje-
tos e iniciativas com especial enfoque nas comunidades e nos territórios.
Muito raramente terão fins lucrativos, por isso o seu expoente máximo são as asso-
ciações e as cooperativas.
Existem em Portugal vários exemplos, a começar pela Rota do Guadiana - Associa-
ção de Desenvolvimento Integrado, a Quercus, a Liga para a Proteção da Natureza  
o ou Sport Lisboa e Benfica, o Sporting Clube de Portugal  e o Futebol Clube do 
Porto.

Caixa de Ferramentas para o Empreendedor | Atividades:  # 0 | #1 
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A Inovação é atualmente muito presente e relevante. 
É frequente ouvir e ler este termo em diversos contextos e situações como um cami-
nho a percorrer no sentido de encontrar novas dinâmicas e soluções, quer no âmbito 
da economia em geral, quer num âmbito mais específico da sociedade como é o 
caso concreto de fragilidades sociais existentes e emergentes para as quais a inova-
ção social pode ser uma resposta.
Importa ter uma percepção sobre o que é a inovação, entender algumas das suas 
dimensões, as suas principais características e qual a sua função no contexto do 
empreendedorismo.
Aliás, inovação e empreendedorismo são dois conceitos muito ligados entre si e 
para muitos autores indissociáveis. 
Com o objetivo de clarificar um pouco este conceito começamos por tentar explicar 
a diferença entre inovação e outros conceitos que lhe estão próximos e associados. 
Concretamente a mudança, invenção e criatividade.

#1.2

Inovação



17

Mudança | Inovação

A mudança e a inovação aparecem-nos inúmeras vezes como sendo uma e a mes-
ma coisa, no entanto não o são. Na verdade, estão fortemente relacionadas, mas 
existem algumas nuances que as diferenciam. 
Escolhemos uma afirmação de Peter Drucker que nos pode ajudar a refletir.
“A oportunidade para o novo e diferente é sempre fornecida pela mudança. (…) a esmaga-
dora maioria das inovações bem-sucedidas explora a mudança. É claro que há inovações 
que constituem por si mesmas mudanças importantes (…) mas trata-se de exceções, e ex-
ceções muitos raras. A maioria das inovações bem-sucedidas são muito mais prosaicas; 
exploram a mudança”. (Drucker; 2008. P.46-47).
A mudança pode exigir algo novo para lhe dar resposta, mas a inovação também 
pode originar mudança. São conceitos próximos mas diferenciados. 
Por exemplo a mudança de paradigma para a redução de carbono na atmosfera 
tem originado muita inovação no setor automóvel. 
A tecnologia disponível que permite trabalhar à distância é uma inovação que per-
mite a mudança na modalidade de trabalhar - o teletrabalho. 
 

Invenção | Inovação

São conceitos muitos próximos que estão fortemente ligados e por isso geram por 
vezes confusão. Invenção e inovação são a mesma coisa? Não.
Sumariamente, a definição de invenção poderá ser a criação ou a descoberta de 
uma nova ideia, seja aliada a um produto, método ou instrumento. O que não deve 
ser confundida com inovação. 
A adoção de um produto ou processo já existente pode ser considerada inovação 
para uma empresa, projeto ou organização ou mesmo território, não sendo, no en-
tanto, invenção sua.

Criatividade | Inovação

A criatividade refere-se no essencial ao processo de criação de algo de novo, à gera-
ção de ideias para criar um produto, um processo, ou uma tecnologia. Esta criação 
pode ter a sua origem num grupo ou ser de origem individual. A criatividade é uma 
parte do processo de inovação. É o que permite criar novas soluções ou adaptações 
de algo já existente. A inovação pode ocorrer sem que exista um processo criativo 
pode ser apenas um processo de replicação. Importar algo que já exista.



Conceito de Inovação

Embora exista muita literatura e muita informação sobre o conceito e as caracterís-
ticas da inovação decidimos utilizar a definição utilizada pelo EUROSTAT (2018).

“Inovação corresponde à introdução, pela empresa, de um produto, processo, método or-
ganizacional ou de marketing com características ou funcionalidades novas ou significati-
vamente melhoradas. Uma inovação não precisa de ser originalmente desenvolvida pela 
empresa, basta que se constitua como uma novidade para a mesma”. (Oslo manual  -2018. P.20).

Após esta breve clarificação entre conceitos e a apresentação do conceito de inova-
ção  sistematizamos um conjunto de informação focada na relação entre inovação 
e empreendedorismo, que seguramente, ajudará clarificar ambos os conceitos e 
como um pode interferir no outro.

Na página seguinte, alguns tipos de inovação:
 - De produto
 - De processo
 - Organizacional
 - De Marketing.
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DE PRODUTO DE PROCESSO

ORGANIZACIONAL DE MARKETING

Refere-se à introdução no mercado de um 
bem ou serviço novo, ou com as suas ca-
racterísticas melhoradas face à sua forma 
inicial. No que respeita, por exemplo à faci-
lidade de utilização, aos seus componentes 
ou design. Não é relevante se a inovação foi 
originalmente desenvolvida internamente. 
Porém sabemos que a ideia original é sem-
pre mais impactante no mercado do que as 
suas réplicas. Não é a mesma coisa ter um 
original, que ter uma cópia e as marcas e os 
mercados sabem isso.

Refere-se à inclusão de novos processos ou 
de processos substancialmente melhorados 
e diferentes do que a organização, projeto, 
ou empresa já realizava. 

Estas inovações de processo podem ocorrer 
em vários domínios. 

Ao nível da produção, distribuição, atendi-
mento, vendas, etc.

Refere-se à introdução de novos métodos 
de gestão da organização nas suas várias 
dimensões. Gestão de informação, de re-
cursos humanos e outros, nos modelos de 
negócio, no relacionamento com o exterior, 
incluído os clientes e até na comunicação. 
Em suma deverá ser um método organiza-
cional nunca utilizado anteriormente na 
organização e preferencialmente deverá 
resultar de decisões estratégicas da gestão.

Corresponde à introdução de um novo con-
ceito ou estratégia de marketing que seja 
diferente significativamente dos existentes 
e que não tenha sido utilizado anteriormen-
te pela empresa. 
Requer alterações significativas no aspeto/
estética da embalagem, na colocação/ dis-
tribuição, na promoção ou nas políticas de 
preços.
Exclui alterações sazonais, regulares ou 
outras alterações de rotina nos métodos de 
marketing.

INOVAÇÃO
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   FATORES EXTERNOS QUE CONDICIONAM A INOVAÇÃO

Desenvolvimento tecnológico

O desenvolvimento tecnológico pode originar a inovação organizacional, na medi-
da em que induz mudanças nas atividades de produção, marketing e distribuição. 
Pode originar a criação de novas indústrias ou provocar a reorientação das que já 
existem.

Legislação 

Mudanças na legislação abrem novas áreas de competição em detrimento de ou-
tras. Por exemplo a legislação sobre o ambiente pode levar a encontrar novas for-
mas de produção menos poluentes e mais focadas na economia circular.

Globalização 

Os mercados estão a tornar-se globais. Este fenómeno leva a que muitos produtos 
sejam construídos com componentes de várias partes do mundo e que outros vão 
assumindo características diferentes das originais. A competição global é uma força 
motriz para novas procuras de inovação.

Ciclos de inovação mais curtos 

A velocidade de informação e o conhecimento de novos produtos e processos é ra-
pidamente difundido pelo que as vantagens competitivas adquiridas num momento 
passam a ser transitórias e os ciclos de inovação tendem a ser mais rápidos.

Novas necessidades dos consumidores 

As necessidades e os gostos dos consumidores são alterados a um ritmo cada mais 
acelerado. Novas necessidades nascem e por essa razão torna-se imperativo dire-
cionar novos produtos e serviços para o mercado. Estas mudanças e comportamen-
tos sociais são geradoras de novas oportunidades para a inovação. 
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   JÁ CHARLES DARWIN DIZIA QUE OS QUE SOBREVIVEM
  SÃO AQUELES QUE MELHOR SE ADAPTAM

A acrescentar a tudo o que foi dito antes sobre inovação, devemos entender que 
esta poderá não ter apenas que ver com novos produtos, novos processos, novos 
serviços, novos modelos de negócio ou até de novas ideias. 

Inovação está também relacionada com a necessidade de conseguir ficar um pou-
co à frente da concorrência, pois caso contrário poderão surgir dificuldades. Para 
atingir esse objetivo é necessário estar muito seguro do caminho a seguir. Não é 
suficiente ultrapassar a concorrência, mas sim ir a toda  a velocidade no rumo certo, 
pois a ultrapassagem mal feita ou num sentido errado poderá levar a sua empresa, 
organização ou projeto para uma situação pior que ficar atrás da concorrência. 

Já referimos que a inovação está muito relacionada com a mudança.  Não apenas 
com mudanças pontuais, mas sim com um processo de mudança contínua. Para 
isso ser uma realidade é necessário trabalhar e melhorar competências de adapta-
ção, flexibilidade e agilidade da organização, empresa ou projeto.
Se o ritmo da mudança externa for substancialmente mais rápido do que o ritmo 
interno, a maior probabilidade é que irão surgir tempos difíceis. 
Como sabemos, hoje em dia a globalização e as mudanças ocorrem a uma veloci-
dade bastante acentuada. Por isso a única maneira de sobreviver é tratar a inova-
ção como um processo contínuo e sem fim. E não apenas como episódios desgarra-
dos e pontuais. Não pode ser só às vezes.
É de extrema importância ter presente que apesar de ser necessário canalizar ener-
gia para a inovação e andar mais rápido nos mercados ou na resolução de proble-
mas, ir num sentido errado pode provocar um desperdício de importantes e valiosos 
recursos. 
Conhecer os contextos é fundamental, mas também os recursos e todas as energias 
internas. O foco deve estar no que é verdadeiramente importante. Por isso, é abso-
lutamente necessária uma reflexão sobre quem devem ser os nossos parceiros na 
inovação. As pessoas e organizações que escolhermos serão uma parte importante 
na nossa estratégia e por isso no nosso futuro.
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   INOVAÇÃO SOCIAL

Nos últimos anos, com mais incidência na última década, a inovação social tem vin-
do a ganhar dimensão e relevância e tem-se tornado objeto de estudo e de interesse 
para as universidades, para o terceiro setor e também para algumas empresas.
Num nível mundial observa-se a inovação social a ganhar espaço e Portugal está na 
linha da frente neste domínio.
Em 2015 foi um dos foi um dos cinco países convidados a integrar o Global Social 
Impact Investment Steering Group (GSG), sendo representado pelo Presidente da Por-
tugal Inovação Social – uma iniciativa pública pioneira na Europa para financiar 
projetos de Inovação Social.
Na atualidade o nosso país tem alguma visibilidade e relevância no que respeita à 
inovação social. Existe já um número considerável de projetos e inciativas de em-
preendedorismo social reconhecidas no nosso país e além fronteiras. 

Por ser recente e ainda em construção o conceito de Inovação Social assume ainda 
inúmeras definições. 
Vamos considerar a utilizada pela Comissão Europeia, traduzido e adaptada por 
nós (Guide on Social innovation, p 7; 2013).

Conceito de Inovação Social

Considera-se que a Inovação Social como uma combinação de pelo menos três 
fatores: satisfação coletiva de necessidades humanas insatisfeitas ou insuficiente-
mente supridas, construção de relações sociais mais coesas e, por meio da cons-
ciencialização sociopolítica de base, trabalhar no sentido de construir sociedades e 
comunidades mais democráticas.

Complementarmente, para promover um melhor entendimento apresentamos tam-
bém a abordagem ao conceito de inovação social proposta pela Iniciativa pública 
- Portugal Inovação Social, que incorpora a ligação entre três factores para que a 
inovação social ocorra. (https://inovacaosocial.portugal2020.pt/sobre/inovacao-social - 2021).

https://inovacaosocial.portugal2020.pt/sobre/inovacao-social


Iniciativas de inovação social podem atuar em diversos domínios da sociedade. Na 
educação, proteção e inclusão sociais, na saúde, na promoção do emprego, na 
justiça e também no desenvolvimento local. Dentro de cada um destes domínios 
podem ser trabalhados subdomínios como por exemplo a promoção da empregabi-
lidade para um grupo muito específico de pessoas com deficiência.
A abordagem da inovação social conjuga normalmente o sector privado, as empre-
sas e o sector não lucrativo e o estado que tem surgido como um parceiro relevante.
O papel das empresas tem sido como promotores de iniciativas de inovação social 
e também como investidores. O papel das organizações sem fins lucrativos tem sido 
o de promotores por excelência de projetos e iniciativas de inovação social. Sendo 
que em alguns casos também se têm posicionado como investidores, em particular 
algumas fundações. O Estado, tem sido sobretudo financiador, através de fundos 
comunitários geridos pela iniciativa pública que temos vindo a referir, mas também 
enquanto investidor social. Mais intensamente através dos municípios, que ao ve-
rem potencial de impacto social positivo nas suas comunidades têm investido em 
diversos projetos.

“Existem muitos problemas sociais que afetam a nossa vida 
coletiva e que variam consoante os contextos geográficos, 
históricos ou socioeconómicos. Na Portugal Inovação So-
cial, entendemos o problema social como o risco de inibição 
ou inibição efetiva da qualidade de vida ou das perspetivas 
de desenvolvimento de um ou vários grupos sociais atuais ou 
vindouros”.

PROBLEMA SOCIAL

“Empreendedorismo social é o processo de implementação e 
desenvolvimento de ideias inovadoras para responder a pro-
blemas comunitários, visando um fim social e, frequentemen-
te, também económico”.

EMPREENDEDORISMO  
SOCIAL

“A inovação social ocorre quando o processo de empreen-
dedorismo social é bem-sucedido, ou seja, quando é gerada 
uma nova resposta a um problema social, diferenciada das 
convencionais, que promove a autonomia e gera impacto so-
cial positivo, com utilização eficiente de recursos”.

INOVAÇÃO SOCIAL
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Muito ligada à inovação social, às questões ambientais e aos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável o investimento de impacto tem vindo a ganhar o seu espaço 
e preponderância. 

Os problemas sociais são persistentes e agudizaram-se com a pandemia que se vi-
veu num passado recente. As alterações climáticas e a agressão aos ecossistemas 
naturais decorrentes de um modelo económico muito intenso fragilizam o planeta. 
E se por um lado satisfazem necessidade de uma população mundial crescente, por 
outro também agudizam fragilidades no âmbito da coesão social.

Basicamente o impacto conduz-nos à existência de uma mudança que provoque 
melhoria de condições ambientais ou sociais, ou ambas. Este impacto decorre de 
alguma atividade económica direcionada exclusivamente para esse fim, mas sobre-
tudo decorre de investimento, público e privado para alavancar projetos, iniciativas 
e atividades económicas que contribuam efetivamente para essas mudanças.
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Estamos a referir-nos à reconstrução de ecossistemas naturais, combate à pobre-
za, melhoria das condições de vida das populações, promoção de autonomia de 
pessoas com fragilidades sociais, desenvolvimento da participação cívica, acesso a 
serviços de saúde, etc.
Os agentes desta mudança, têm sido empreendedores sociais, investidores sociais, 
empreendedores que criaram start-ups, algumas fundações e até alguns governos. 
Já não basta criar uma organização, negócio ou projeto. Esta criação tem que ter 
uma finalidade, aliada a uma causa social ou ambiental, aliada a um impacto po-
sitivo.

O conceito de investimento de impacto surgiu em 2007 através Fundação Roc-
kefeller que assim enquadrou os seus investimentos realizados com o claro objetivo 
de aliar o retorno financeiro desse investimento a impactos sociais e ambientais. 
Desde aí que este tipo de investimento tem vindo a ser crescente e segundo o relató-
rio Global Sustainable Investment Review, publicado pela Global Sustainable Investment 
Alliance, em 2018 o valor deste tipo de investimento  foi de 30,7 triliões de dólares, 
sendo que cresceu de 2016 para 2018 aproximadamente 35%.

Este tipo de investimento aliado a uma vontade global abre um novo leque de opor-
tunidade para novas iniciativas, empresas e organizações.
A economia e o investimento de impacto estão muito ligados aos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável pelo que embora sejam muitos conhecidos, é bom esta-
rem presentes. Por essa razão os apresentamos aqui.

   
   OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas incorporam 
um vasto conjunto de questões sociais e ambientais que tem como finalidade com-
prometer os diversos governos e populações com este desígnio mundial.

Caixa de Ferramentas para o Empreendedor | Atividade:  # 3



Os diversos agentes envolvidos na economia de impacto têm vindo a reforçar a sua 
disponibilidade para investir em iniciativas, empresas e organizações cujas dinâmi-
cas e ambições contribuam para estes objetivos globais. 
Em alguns casos, existem até fontes de financiamento que exigem que os projetos 
indiquem em que medida os seus objetivos, resultados e impactos irão contribuir 
para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
Nos últimos anos,  podemos observar uma tendência nesse sentido. Portugal não 
é exceção e a Fundação Calouste Gulbenkian, a Portugal Inovação Social através 
do Fundo para a Inovação Social, O Montepio e a Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa são alguns exemplos de investimento de impacto convergente com estes ob-
jetivos.
Informação mais detalhada pode ser consultada em https://www.ods.pt/
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A palavra empreendedor provavelmente surgiu para descrever as pessoas que as-
sumiam riscos entre compradores e vendedores ou que empreendiam a tarefa de 
começar uma nova empresa. Atualmente, é comummente usada para descrever as 
características das pessoas que perseguem oportunidades independentemente dos 
recursos que têm ao seu dispor e que controlam. Baseando-se nas oportunidades, 
os empreendedores formulam ideias viáveis de negócio e, sós ou em parceria com 
outros procuram "implementá-las". (Ferreira; Santos; Serra 2008. P.42).
Para o termo “empreendedor”, existem muitas definições, mas uma das mais anti-
gas, e que talvez melhor reflita o espírito empreendedor, seja a de Joseph Schumpe-
ter (1949):
“O empreendedor é aquele que destrói a ordem económica existente pela introdu-
ção de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou 

Competências 
empreendedoras

#1.4
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pela exploração de novos recursos e materiais.”
Kirzner (1973) propõe uma abordagem diferente, ao afirmar que “O empreendedor é 
aquele que cria um equilíbrio, encontrando uma posição clara e positiva em um ambiente 
de caos e turbulência, ou seja, identifica oportunidades na ordem presente.” 

Ambos afirmam, que o empreendedor é um exímio identificador de oportunidades, 
indivíduo curioso e atento às informações, pois sabe que as suas chances melhoram 
quando o seu conhecimento aumenta. Em qualquer definição de empreendedoris-
mo, encontram-se, pelo menos, os seguintes aspetos referentes ao empreendedor:

- Tem iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo que faz
- Utiliza os recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente 

social e económico no qual vive;
- Aceita assumir os riscos calculados e a possibilidade de fracassar;
- O processo empreendedor envolve todas as funções, atividades e ações asso-

ciadas à criação de novas empresas. 

Em suma, não há um perfil empreendedor que inclua todas as características/com-
petências do empreendedor de sucesso, dado que o empreendedor tem idade, ca-
racterísticas psicológicas e emocionais, situações familiares, níveis de escolaridade 
e experiências profissionais diversas. Portanto, não há um perfil único, sendo, no 
entanto, possível identificar um conjunto de características/competências que são 
comumente identificadas nos empreendedores como as exemplificadas anterior-
mente (Ferreira; Santos; Serra 2008. P.52).

   AS COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS

Já todos ouvimos falar ou lemos em qualquer parte que existem dois grupos de com-
petências. 
As competências técnicas normalmente designadas pelo termo inglês “hard skills” e 
as competências pessoais cujo termo em inglês é “soft skills”.
A vida, tal como o Planeta Terra dá muitas voltas, porém é sensato que consigamos ter 
um planeamento a longo prazo, na medida em que é isso que pode canalizar  as nos-
sas energias no sentido de podermos fazer o que gostamos e ter um nível de bem-estar
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de acordo com as nossas motivações e expetativas.
Embora não seja uma tarefa fácil saber com toda a clareza o que queremos fazer 
no futuro, especialmente se estamos numa idade jovem, ou pré adulta é importante 
pensar nisso.
A quantidade imensa de informação,  um processo de globalização veloz e crescen-
te e a sua correspondente socialização, também não nos ajudam a manter o foco.
Vamos contar um segredo. A grande maioria dos adultos também não soube e al-
guns deles ainda não sabem o que querem ou queriam fazer no  seu futuro.
Na medida do possível e desejável temos que tomar opções e escolher o percurso 
técnico no qual queremos obter competências para trabalhar. Na verdade, atual-
mente, muitas das pessoas trabalham em áreas diferentes daquela onde investiram 
na obtenção de competências. Isto significa uma liberação de uma fatia grande do 
mercado onde existe mobilidade. No entanto existem ainda muitas áreas de traba-
lho que exigem competências técnicas exclusivas.
Provavelmente, num futuro próximo, muitas das profissões que existem atualmente 
irão ser extintas e no seu lugar outras surgirão. A tecnologia cada vez mais destrói 
emprego e isso pode ser um problema social no futuro. O desafio é vosso.
Tudo isto para dizer que pensem bem e demoradamente em longos passeios na na-
tureza sobre o vosso futuro. 
A boa notícia é que se podem obter competências técnicas e também pessoais ao 
longo da vida e isso é bom. O que significa que podemos sempre mudar de caminho 
em direção à realização que desejamos e idealizamos. 
Em Portugal e no mundo existem boas escolas e possibilidades de formação. Há que 
aproveitar.

Já referimos que existe muita informação disponível sobre empreendedorismo e tudo 
o que este pode incorporar. No caso concreto das competências e/ou características 
que são mais comuns ou desejáveis num empreendedor avançamos com um con-
junto que foi inspirado em diversas consultas, mas também na nossa experiência.
Em seguida vamos apresentar um conjunto de competências que nos parecem ajus-
tadas para a vida do empreendedor, sendo que à partida devemos aceitar que ser 
empreendedor é um processo de crescimento, continuo e de longo prazo. Por estas 
razões as competências apresentadas podem ser adquiridas, melhoradas e desen-
volvidas ao longo da vida. Não se assustem por serem muitas. Ninguém tem todas.
O mais importante é desenvolver o pensamento critico e a autorreflexão que vos 
possa levar a eliminar, substituir e sobretudo acrescentar mais competências a esta 
lista.
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GESTÃO DO TEMPO 

Esta é uma competência fundamental para toda a gente quer tenha, 
ou não, espírito empreendedor. Maximizar a produtividade e realiza-
ção de tarefas é fundamental para que tenhamos bons resultados nos 
projetos e empreendimentos, mas também na vida.
Se fizermos uma análise criteriosa às nossas rotinas, anotando o tem-

po que investimos e que desperdiçamos podemos melhorar substancialmente a nos-
sa qualidade de vida e a transposição de metas planeadas. Uma boa gestão do 
tempo permite trabalhar menos com melhores resultados.
Algumas vantagens que obtemos com uma boa gestão do tempo passam por um 
melhor equilíbrio entre a vida pessoal, familiar e a profissional, pela diminuição de 
stress e por consequência do risco de burnout, por melhores índices de produtivida-
de e gestão de tarefas. Parece importante e é.
Existem inúmeras ferramentas digitais e literatura disponível sobre esta competên-
cia. Merece um investimento concreto. 
No imediato propomos:
- A utilização rigorosa de uma agenda digital. Todos os smartphones têm uma. Uti-
lize-a.
- Listas de tarefas, manuscritas ou apensas digitalmente à agenda. Muito importan-
te para nos manter focados nos objetivos.
- Incluir hábitos de vida saudáveis, momentos de descontração e mudança de roti-
nas. Pense nisso.

CURIOSIDADE ALIADA A UMA VONTADE DE SABER ESTRUTURADA

Bill Gates é uma personalidade relevante dos nossos tempos. Estes 
textos foram escritos num software desenvolvido pelo seu empreen-
dimento mais conhecido. A Microsoft. Um dos seus hábitos mais inte-
ressantes é a sua curiosidade focada nos resultados. Quando se inte-
ressa por um tema ele isola-se, analisa toda a bibliografia existente e 

relevante sobre o tema, conversa com os melhores especialistas e discute as ideias e 
objetivos. Os resultados são conhecidos quer no empreendedorismo lucrativo, quer 
através de empreendedorismo social e ambiental através da sua Fundação com a 
ex – mulher Melissa Gates.
No geral os empreendedores possuem um sentido de curiosidade apurado e estimu-
lado que os direciona numa busca incessante de respostas e sobretudo de oportu-
nidades.
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Normalmente são pessoas que não se contentam com o conhecimento de que dis-
põem, pelo contrário, questionam-se constantemente e procuram sempre outros 
caminhos. Sem este espírito de procura constante e desafiador será que teriam 
ocorrido os Descobrimentos, pelos nossos antepassados?
Na sequência da curiosidade surge a Experimentação estruturada. 
É uma continuidade do processo, realizar pesquisas, testes e experimentar se vale 
pena continuar nesse caminho.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

A inteligência emocional, ganhou relevo sobretudo nos últimos anos. 
De uma forma muito sumária podemos aceitar que esta competên-
cia é a capacidade que possuímos, ou que temos de desenvolver para 
entender e gerir as nossas emoções. O estímulo e domínio da inteli-
gência emocional pode ser de uma utilidade extrema ao nível da co-

municação, gestão do stress, controlo emocional para melhorar os desempenhos no 
trabalho, mas também na vida pessoal e sobretudo social. 
Daniel Goleman, foi quem começou com maior intensidade a trabalhar na matéria 
da inteligência emocional. Este autor alerta-nos que importa a forma como lidamos 
com nós próprios e com os que nos rodeiam nos diversos contextos. A capacidade 
de gestão das nossas emoções, a empatia (identificar as emoções dos que nos ro-
deiam) e as capacidades sociais, ou seja, como estabelecemos relações e como as 
desenvolvemos com os outros, são fatores determinantes para uma vida equilibra-
da.

CONSISTÊNCIA

Esta competência é fundamental para criar confiança com quem nos 
rodeia. No mundo do empreendedorismo, referimo-nos aos parceiros, 
investidores, funcionários, clientes e beneficiários. Todos irão construir 
juízos de valor sobre o seu carácter e também sobre os seus projetos 
e negócios. Importa que os nossos valores, tal como os da empresa 

sejam claros e transparentes e que as ações desenvolvidas sejam um reflexo desses 
mesmos valores. 
Se existe um compromisso, então teremos que mostrar esforço e empenho para que 
se concretize, como existem imprevistos e falhas então é necessária uma justificação 
plausível.
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EMPATIA

É talvez uma das armas mais poderosas do empreendedor. 
Pode ser muito bom tecnicamente e deter elevados graus de conheci-
mento, se não consegue compreender, adaptar, incluir todos os envol-
vidos nos seus projetos, então de nada lhe serve a técnica pois ficará 
isolado. Empatia é uma das melhores características da liderança. 

Fundamental para o sucesso das equipas, dos projetos e das organizações. 
Esta característica permite criar robustez nos negócios, parcerias, e equipas mais 
genuinamente comprometidas e alinhadas.

ADAPTABILIDADE

Os cenários internos e externos (contexto) de uma organização estão 
em processos constantes de mudança.  É impossível os empreendedo-
res estarem sempre preparados para tudo. 
Por isso os empreendedores devem possuir e estimular a sua capaci-
dade de avaliar situações, contextos e promover dinâmicas de adap-

tação para que os projetos e os negócios prossigam os seus caminhos quando obs-
táculos e mudanças inesperadas acontecem. 
Um exemplo que podemos observar resulta da Pandemia COVID 19, onde se verifi-
cou que a grande maioria das empresas e organizações públicas e privadas tiveram 
que adaptar o seu quotidiano às condições exigidas para proteção comunitária.
Todas as empresas precisam de agilidade, em especial as startups. A sua agilidade 
ou a ausência dela pode determinar o êxito ou o fracasso. Estão sempre a surgir 
obstáculos e a forma como os projetos e as empresas lhes respondem determinam o  
seu trajeto e o seu futuro. Pode acontecer que o obstáculo seja demasiado robusto e 
isso pode obrigar a uma mudança total de direção. Mudar de rumo implica muitas 
vezes ganhar a batalha contra o orgulho, mas certamente trará vantagens para o 
empreendedor.

DETERMINAÇÃO

Um empreendedor tem sempre que tomar decisões, algumas difíceis. 
Muito difíceis.
Os empreendedores são os responsáveis por definir a trajetória dos 
seus projetos e negócios com tudo o que a eles é inerente. 

32



O seu financiamento, os recursos que são necessários alocar ou conseguir meios 
para os obter. Não é fácil por vezes.
Ser determinado, não significa saber ou ter todas as respostas. Significa antes, ter 
confiança nas suas capacidades e energia suficiente para tomar decisões.
Acontece frequentemente, que as decisões não são as melhores e originam falhas e 
erros. Nestas circunstâncias é necessário tomar decisões corretivas e aprender com 
o erro. 

CONFIANÇA

Se não conseguirmos demonstrar confiança nos nossos projetos ou 
negócios a probabilidade de fracasso aumenta substancialmente.
Os  empreendedores de sucesso possuem a confiança necessária 
para captar investidores, parceiros, pessoas talentosas e em particu-
lar clientes.

A forma como comunicam e se referem aos projetos e negócios influencia claramen-
te a forma como as outras pessoas os vão percecionar. A demonstração de falta de 
confiança pode criar dificuldades acrescidas. 
Todos iriam notar se um empresário utilzar produtos da sua concrrência em detri-
mento dos que produz. Seria uma mensagem de falta de confiança nos seus proje-
tos que não iria passar sem ser notada. 

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAS

A equipa é talvez o ingrediente mais importante no cozinhado que é 
a criação de um negócio, organização ou projeto. Do ponto de vis-
ta pessoal importa ter consciência e autoconhecimento suficiente so-
bre as nossas capacidades e limitações, para que a equipa as possa 
compensar. As equipas devem ser constituídas numa perspetiva de 

complementaridade, onde cada personalidade e competências se articulam con-
tribuindo para atingir metas os  objetivos coletivos. A constituição de equipas não 
é uma tarefa fácil sendo um dos erros mais comuns  envolver pessoas com as quais 
temos laços emocionais, mas cujas competências não são as mais ajustadas à pros-
secução dos objetivos definidos.  Por vezes não se consegue envolver pessoas com 
competências muito específicas que são necessárias, mas que estão indisponíveis 
no nosso contexto e que não temos recursos suficientes para as envolver. 
É sempre uma boa equipa que nos leva ao sucesso. 
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TOLERÂNCIA E ACEITAÇÃO DO RISCO

Em tantas variáveis que estão em jogo, quando se trata de construir 
ou manter, um projeto, uma organização ou um negócio, algumas 
coisas podem correr mal. A boa notícia é que outras tantas podem 
correr às mil maravilhas. O segredo talvez esteja em construir relações 
e tentar uma forma de prever o mais possível o risco.  Todos já ouvimos 

a expressão “quem não arrisca não petisca”. O que há a fazer é tentar posicionar as 
empresas, projetos ou organizações no grau mínimo de risco para que se possam 
obter as recompensas devidas. O risco e a sua análise são muito relevantes e mere-
cem atenção reforçada por parte do empreendedor. 

LIDAR COM O FRACASSO

 Existem mil e uma razões para falhar. Mentira, existem mais.
 Uma iniciativa, um projeto, um negócio podem falhar por vários mo-
tivos. 
Os mais frequentes talvez sejam a falta de foco ou um modelo de ne-
gócio com muitas falhas. Apesar de muitos obstáculos poderem ser 

evitados, existem outros que são incontornáveis. Aceitar o fracasso, aprender com 
ele e tentar de novo é seguramente uma das competências que os empreendedores 
devem possuir. 
O fracasso pode ter uma tremenda força.

PERSISTÊNCIA

A persistência está muito relacionada com o fracasso. 
Os passos dados em direções erradas são seguramente oportunida-
des de aprendizagem. 
Temos que desenvolver a capacidade de tentar entender com a má-
xima clareza possível porque é que a falha aconteceu, para que na 

próxima tentativa esses acontecimentos sejam previstos e sobretudo evitados.
Uma das dificuldades neste processo de aprendizagem através  do erro reside na 
gestão da parte emocional e na pressão cultural existente. 
Se existem culturas em que o erro é mais facilmente aceite, Portugal não é uma de-
las.  As pessoas que são associadas ao erro são algumas vezes estigmatizadas e 
só mesmo a sua persistência e inteligência emocional lhes permitem avançar com 
confiança.
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SER INOVADOR

A inovação e o empreendedorismo estão muito relacionados. Não 
deixa de ser verdade, porém existe a possibilidade de construir negó-
cios, projetos e organizações com modelos tradicionais que obtêm 
bons resultados em determinado contexto e momento. No entanto 
mais tarde ou mais cedo serão confrontados com a necessidade de 

apelar à inovação. Na realidade a maioria das start ups com sucesso incrementaram 
adaptações inovadoras a produtos, serviços e métodos, a soluções já existentes no 
sentido de as melhorar. E com isso responder às necessidades de mercado ou às 
características de um território ou problema social. Ser inovador é assim uma carac-
terística comum a muitos empreendedores, mas não de todos. É uma competência 
que pode e deve ser trabalhada.

VISÃO A LONGO PRAZO

Grande parte das pessoas associa o empreendedorismo à criação de 
uma empresa, negócio, organização ou projeto. É verdade que esta 
fase de lançamento é crucial e desafiadora, e é sobretudo fundamen-
tal para o sucesso futuro. Mas é importante ter em consideração que 
o processo não termina assim que o nosso empreendimento estiver 

operacional e em velocidade de cruzeiro.
Talvez  em toda a caminhada que é o empreendedorismo o mais fácil seja a fase de 
criação e construção. O mais difícil é o crescimento e a sustentabilidade das inicia-
tivas. Muitos negócios, projetos e organizações foram descobrindo o seu caminho 
de crescimento ao longo dos anos. É um processo de longo prazo que necessita de 
ser alimentado sempre pelo empreendedor. Por isso a visão a longo prazo é funda-
mental.
 

COMUNICAR EM PÚBLICO

Para algumas pessoas é aterrador, mas temos boas notícias, pode-se 
aprender e não custa nada quando sabemos do que estamos a falar e 
temos paixão sobre o assunto. O palco é vosso.
Não estamos apenas a falar de grandes audiências ou salas cheias, 
mas em reuniões com pequenos grupos de pessoas, que podem ser 

determinantes para o sucesso ou fracasso das nossas iniciativas. 
É muito importante comunicar bem e claro.
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Vencer a ansiedade é fundamental e só traz vantagens. Existem formações, grupos 
e truques que podem ajudar.
É absolutamente necessário possuir ou trabalhar para desenvolver esta competên-
cia.

COMPETÊNCIAS FINANCEIRAS BÁSICAS

Falar de empreendedorismo e não ter capacidade de orçamentar 
pode causar dificuldades e risco acrescido. Alguns empreendedores 
preferem focar-se na parte criativa do negócio, projeto ou organiza-
ção, porque a consideram mais estimulante que a financeira, mas a 
verdade é que uma é tão importante como a outra.

Fazer um orçamento e criar condições para o cumprir pode fazer a diferença entre 
o sucesso e o fracasso. Ter noções financeiras, ainda que elementares, permitem 
alicerçar a gestão, evitar gastos excessivos ou desnecessários e distribuir os recursos 
da melhor forma. Importa ter a noção dos impostos, taxas, licenças necessárias, 
bem como as percentagens de eventual financiamento e distribuição pelas diversas 
rubricas contabilísticas. Parece difícil e pouco atrativo para algumas pessoas, mas 
na verdade pode ser estimulante sobretudo se conseguirmos visualizar como po-
demos obter melhores recompensas financeiras pelo nosso esforço. Ter informação 
financeira clara e disponível também facilita a comunicação e o envolvimento de 
potenciais investidores, ajuda a realizar projeções para o futuro e mostrar potencial 
para captar pessoas talentosas.

TRABALHAR EM REDE - NETWORKING

As nossas redes podem ser um dos pilares mais importantes para nos 
apoiar no caminho do empreendedorismo.
Através das redes podemos encontrar pessoas e organizações com 
áreas de interesse semelhantes ou convergentes com aquela que ser-
viu de base à construção da iniciativa empreendedora. 

Podem-se encontrar pessoas talentosas e disponíveis para integrar a equipa atual 
ou futura. Podem-se encontrar mentores ou simplesmente pessoas com experiências 
relevantes e robustas na área em que tencionamos empreender. 
O trabalho em rede é essencial e impossível prescindir dele atualmente. Pessoas co-
nectam pessoas e assim as redes vão sendo alargadas e as vantagens são para 
todos.  Existe uma rede social especifica para esta dimensão do empreendedorismo 
o Linkedin vão lá espreitar.
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Existem também cada vez mais eventos organizados especificamente para esta fi-
nalidade no mundo dos negócios, projetos e economia social.

CAPACIDADE DE ACEITAR E AGIR DE ACORDO COM O FEEDBACK

Normalmente construímos modelos de acordo com as nossas, expe-
riências, percepções e competências. Podem ser produtos, serviços, 
métodos, tecnologia, etc… acontece, porém que muitas vezes aquilo 
que idealizamos e construímos não vai de encontro às expectativas 
dos clientes, parceiros e investidores.

Obter feedback resulta de “ouvir” os clientes ou potenciais clientes, investidores, ou-
tros empreendedores e também a sua família e amigos.
É preciso uma boa dose de humildade para saber ouvir algo que nem sempre vai de 
encontro ao que pensávamos ser perfeito.
Acontece muitas vezes obter também retorno que não solicitamos. Opiniões, co-
mentários, queixas apresentadas ou até mensagens menos claras como por exem-
plo vendas muito baixas, ou fraca adesão a uma iniciativa ou projeto. Importa estar 
atento e agir, corrigindo os aspetos negativos ou insuficientes. 
Aprendemos e melhoramos mais ouvindo as críticas negativas do que o elogio.

ANALISAR INFORMAÇÃO E IDENTIFICAR PADRÕES

A análise de informação é uma das pedras base da construção de um 
modelo de negócio, projeto ou organização. Dados estatísticos, ten-
dências, notícias e conferências são fontes de informação relevantes. 
A informação disponível hoje é imensa e pode ser-nos bastante útil 
para minimizar riscos e obter melhores resultados.

As fontes de informação podem ser externas ou internas, mas o que verdadeiramen-
te importa é a capacidade de interpretação de dados e padrões para a definição do 
percurso de mercado ou de melhoria de um problema social ou ambiental.
Por exemplo o número de descargas de uma aplicação em função do perfil da pes-
soa que a realizou pode dizer-nos muito. Se foi por pessoas do género masculino ou 
feminino ou de determinado escalão etário, ou área geográfica. 
A informação pode ser recolhida ou já existir disponível em organismos públicos ou 
empresas que vendem esse tipo de análise e de dados. 
Não basta existir informação é necessária sua análise e entendimento para que nos 
seja útil ao nível da decisão e construção de estratégias.

37



PENSAMENTO ESTRATÉGICO

Esta forma de pensar resulta da fusão de um conjunto de variáveis 
relevantes que permitem a resolução de problemas complexos, atuais 
ou futuros e desenvolver formas de planear o futuro. 
É particularmente útil para atingir objetivos que podem demorar me-
ses ou anos a atingir.

O pensamento estratégico deve incorporar:
 - Capacidade de análise robusta,
 - Capacidade de comunicação,
 - Capacidade de resolução de problemas,
 - Capacidade de realizar planeamento.

NEGOCIAÇÃO

A negociação é talvez das competências mais relevantes que o em-
preendedor poderá ter. 
Entenda-se que a negociação é muito mais que uma transação co-
mercial entre as partes.

Importa neste processo que se construa um modelo de reflexão que considere os  
seguintes critérios:
 - Quais são os interesses em jogo?  Os nossos e os da outra parte.
 - Quem está legitimado para assumir compromissos?
 - Quais são as opções possíveis?
Com base nas respostas a estas questões deve-se definir a melhor estratégia de co-
municação. 
Como estabelecer relações? Como criar compromisso? 
Estudar sempre as alternativas possíveis para que ambas as partes fiquem satisfei-
tas com os resultados da negociação.
Uma boa negociação necessita de um forte investimento na análise da outra parte 
para obter o maior grau de segurança possível de que podemos estabelecer rela-
ções com interesse mútuo.
Isto pode ser útil também no namoro e no casamento. 
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EMPREENDEDOR = SUPER HERÓI? 

Existem muitas mais competências que poderíamos elencar, mas na verdade 
cada empreendedor poderá identificar um conjunto de competências de que 
precisa e quais eventualmente poderá melhorar. 
A melhor das competências que pode ter é o pensamento critico e a reflexão. 

Estas são aquelas que no panorama atual nos parecem relevantes. 
A fonte de inspiração foi de Harvard Business School. (2020). 

Refletindo sobre este conjunto de competências e outras que são propostas por 
outros autores e de outras fontes, leva-nos a crer que o empreendedor tem que 
ser um super herói.  Na verdade não tem, mas ajudava muito.
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AMBIÇÃO E MENTALIDADE PARA CRESCER

Basicamente podemos desenvolver um hábito de tentar sempre cres-
cer e melhorar a nossa performance. 
Um exemplo claro de quem tem esta mentalidade é Cristiano Ronal-
do, um jogador de futebol que quis ser o melhor do mundo e foi. Várias 
vezes. 
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A viagem 
Empreendedora

#1.5

Chegada a altura de dar início à viagem.
Como em qualquer viagem que façamos temos que nos preocupar com diversas 
factores.
O percurso, os meios de transporte, os recursos que possuímos, o que colocar na 
bagagem... a escova de dentes. Nunca esquecer a escova de dentes. A companhia.
Sistematizámos um conjunto de informação e algumas ferramentas que podem fa-
cilitar e tornar a viagem o mais confortável e divertida possível mas com o foco de 
chegar ao destino que queremos, prosseguindo através das necessárias etapas.

O que levará os empreendedores a decidir iniciar a viagem das suas vidas?
Se colocarmos esta questão a diversos empreendedores talvez não consigamos ob-
ter um padrão de respostas.
Existirão inúmeras razões e inúmeras interpretações sobre as razões que levam uma
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pessoa a tornar-se empreendedora.
Quem sabe se a decisão de se tornar empreendedor pode ocorrer aparentemente 
por acaso. Eventualmente se questionarmos alguns empreendedores sobre as ra-
zões que os levaram a criar um negócio, empresa, organização ou projeto, a respos-
ta poderá ser...
- Não sei.
Ou existirem diversas razões e influências interligadas que levaram ao desfecho de 
criar um empreendimento.

Na verdade, a decisão de se tornar empreendedor pode ocorrer por influência de: 
fatores externos, factores ambientais e fatores sociais, de aptidões pessoais ou a um 
somatório de todos esses elementos que podem levar ao nascimento mas também 
crescimento de um empreendimento.
Apesar de não serem totalmente padronizadas e as pessoas empreendedoras deci-
direm avançar por uma ou mais que uma razão, conseguimos elencar um conjunto 
de razões que nos parece aceitável.
De uma coisa estamos seguros, é sempre uma energia e motivação individual que é 
seguramente condicionada pelos contextos em que nos inserimos ou por situações 
que vivemos.
Muitas vezes a iniciativa de constituir algo não é tão lírica como aquela célebre frase 
“Vou mudar o mundo” mas tão somente decorre de uma situação de fragilidade ou 
carência.
Para ilustrar podemos lembrar a história de uma das escritoras de maior sucesso 
mundial das últimas décadas. J. K. Rowling autora da série de livros que originaram 
tantos outros filmes. A saga de Harry Potter.
J. K. Rowling quando iniciou este processo que a levou ao sucesso mundial encon-
trava-se numa situação emocional frágil, decorrente de vários episódios pessoais e 
familiares negativos, incluindo uma situação de desemprego. E foi neste contexto 
desfavorável que encontrou o seu caminho empreendedor que a levou a um pata-
mar de sucesso planetário.

Apesar da diversidade de razões existentes para empreender é possível identificar 
padrões. É com base nesses padrões da iniciativa empreendedora que sistematiza-
mos de seguida as razões mais comuns.
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   RAZÕES PARA EMPREENDER
   4? PODEM SER MAIS

1. Desejo de não ter uma vida de rotina subjugada aos forma-
tos de trabalho convencionais.
Normalmente são pessoas que procuram outros padrões e formas de trabalhar, sem 
horários e modelos rígidos para cumprir, que quebram a motivação e dificultam a 
articulação entre a vida pessoal e profissional.

2. Inconformismo e criatividade em pessoas que não conse-
guem ver as suas ideias enquadradas em organizações e mo-
delos existentes.
Talvez a melhor forma de ilustrar o que queremos dizer é utilizar uma citação de 

Steve Jobs - criador da Apple. “Quando você cresce, tende a ouvir que o mundo é como 
ele é ... A vida pode ser muito mais ampla quando você descobre um facto simples: tudo ao 
seu redor que você chama de vida foi feito por pessoas que não eram mais inteligentes do 
que você. E você pode mudar isso, você pode influenciá-lo ... Depois de aprender isso, você 

nunca mais será o mesmo. ”

3. Vontade e disponibilidade para aprender, sempre.
Existem sempre possibilidades e oportunidades de criar algo em todos os momen-
tos. A maioria das pessoas em situações desfavoráveis rende-se ao problema numa 
postura defensiva, a pessoa empreendedora vê na fragilidade oportunidade. Mui-
tas empresas podem ficar em situação crítica com situações adversas, mas nas difi-
culdades pode surgir a oportunidade. É analisando a situação e estudando que se 
pode obter benefício.

4. Desejo constante de fazer coisas. Vontade de provocar mu-
dança.
Uma vontade de fazer coisas acontecer, quer seja para satisfazer necessidades, co-
letivas, contribuir para o desenvolvimento de um local ou região, criar novos produ-
tos ou serviços, são ímpetos comuns nas pessoas empreendedoras. Muitas vezes 
as suas ações decorrem de tentativa e erro o que lhe promove uma aprendizagem 
contínua.
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   O PROCESSO EMPREENDEDOR

IDENTIFICAÇÃO
DA 

OPORTUNIDADE

A primeira etapa do 
processo. A identifi-
cação da oportuni-
dade. 
Pode resultar de vá-
rias fontes, como o 
contexto, uma neces-
sidade identificada, 
alterações na legisla-
ção, ou alterações de 
conjuntura sócio eco-
nómica, entre outros 
fatores.
Observação atenta.
Sempre!

CONSTRUÇÃO DO 
MODELO E PLANO 

DE NEGÓCIO

OBTENÇÃO 
DE 

RECURSOS

INÍCIO DE 
ATIVIDADE E 

GESTÃO

1 32 4

Em seguida importa 
desenhar o modelo e 
o plano de negócio ou 
de intervenção da or-
ganização, empresa 
ou projeto.
O que vai ser, como 
vai funcionar, quais 
os seus objetivos e as 
suas metas.
No fundo o seu de-
sígnio a razão da sua 
existência.
É nesta etapa que o 
planeamento assume 
um papel fundamen-
tal.

Para materializar a 
ideia são necessários 
recursos de diversos 
tipos. Financeiros, 
humanos, físicos, em 
alguns casos maté-
ria-prima ou mecanis-
mos de produção.
É na terceira etapa 
que iremos aferir e ob-
ter os recursos de que 
necessitamos para 
avançar.
Esta é uma das eta-
pas mais árduas mas 
é essencial.

A última etapa do 
processo, na qual se 
irá dar início formal à 
atividade e começar.
Esse começo implica 
gestão dos recursos, 
dos processos, da co-
municação, dos obje-
tivos.
É a vida da organiza-
ção, da empresa ou 
do projeto.
Nesta etapa cabe 
também a identifica-
ção da oportunidade 
e assim se inicia um 
novo ciclo.
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#2
Identificação da
oportunidade
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O que nos move?
A causa.

#2.1

Segundo a Organização Mundial da Saúde no ano de 2021, 788,569,365 pessoas 
não têm acesso a água potável. 
É por isso que escolhemos a foto acima. Para algumas pessoas a expressão “Sim-
ples como um copo de água” não é assim tão simples.
Segundo a FAO (Food and Agricultural Organization) das Nações Unidas,  referida 
no site Worldmeters - no ano de 2021 perderam-se 3.614.253 Hectares de floresta 
em todo o mundo.
Existem 854,705,778 pessoas sub nutridas no mundo em 2021. No dia 11 de setem-
bro desse ano morreram 22.143 com fome.

Também em 2021,  existem 1,715,775,203O pessoas acima do seu peso ideal.
Poderíamos encher páginas e páginas de dados sobre a realidade mundial e do nos-
so país que nos podem motivar a contribuir para o bem estar comum. 
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Para  nos motivar para um novo mundo com negócios com impacto social e ambien-
tal positivo.
Neste tipo de abordagem todos ganham com os negócios aliados a causas para 
além do simples lucro.  Há lucro maior que fazer o bem? 
Como inspiração três exemplos.

Ryan Hreljac, aos 6 anos de idade foi inspirado a agir por se ter apercebido da 
existência de um grande número de pessoas sem acesso a água potável e às con-
sequências violentas e devastadoras que isso acarreta para a vida dessas pessoas.
Esta criança  mobilizou a sua comunidade e reuniu recursos necessários para cons-
truir um poço em Uganda - África. 
Passados 20 anos, possui uma fundação a Ryan’s Well Foundation e tem um conjunto 
de pessoas focadas e a trabalhar para fornecer acesso a água potável e sanea-
mento  básico como forma essencial de melhorar a vida das pessoas em países em 
desenvolvimento.

Segundo a Reuters, uma das mais conhecidas agências noticiosas mundiais, Greta 
Thunberg doou em setembro de 2021,  100,000,00€ para promover uma distribui-
ção global de vacinas COVID-19, que como sabemos não ocorreu de igual forma 
entre países mais e menos desenvolvidos.
Esta jovem é mais conhecida por ser uma ativista de dimensão mundial em defesa 
do Planeta Terra e contra as agressões provocadas pelas alterações climáticas.
O  seu trabalho e mediatismo é reconhecido a nivel mundial, já foi premiada inúme-
ras vezes e foi considerada pela Revista Time como uma das pessoas mais influentes 
do mundo.

Cristiano Ronaldo, trabalhou e trabalha diariamente para ser o melhor do mundo. 
Apesar da sua idade atual ser já avançada para a carreira de um futebolista, ainda 
é considerado um dos melhores do mundo.  Também ele faz doações para causas 
sociais.

Podemos fazer uma lista infindável de empreendedores de sucesso, mas na verdade 
preferimos despertar a sua vontade de ser empreendedor para que quando alguém 
pesquisar pessoas de referências para um qualquer livro sobre empreendedorismo  
com impacto escreva aqui o SEU NOME.

É muito importante encontrar um desígnio, o que verdadeiramente se gosta e se 
quer fazer. Um significado.
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A este propósito e  segundo Guy Kawasaky (2011), inspirado por Jonh Doerr, “ A me-
lhor razão para começar uma empresa é fazer algo com significado, criar um produto ou 
serviço que faça do mundo um lugar melhor”.
Concordamos em absoluto mas no entanto, existem muitos   exemplos de empreen-
dedorismo de sucesso que embora nos passem desapercebidos são de igual forma 
relevantes, por exemplo: 
 - Ervas da Zoé;
 - Life in a bag;
 - Phillippe by Almada;
 -  Projeto TASA. 

Para reforçar a mensagem que queremos transmitir. E porque não há livro sobre 
empreendedorismo que se preze, que não tenha uma citação inspiradora. E porque 
já percorreu 47 páginas e nada.  Por isso tudo aqui vai.

“Nunca pensei em compor por reputação ou 
por honra. Preciso de deixar sair o que tenho no 
meu coração; é por essa razão que componho”.

Ludwig Van Beethoven

A citação que escolhemos ao fim de 47 páginas não foi por acaso.
Se conseguirmos seguir o que nos vai no coração tudo flui melhor. Somos mais em-
penhados, mais enérgicos, mais motivados e com isso obtemos obviamente melho-
res resultados na nossa viagem de empreender.
Por isso o primeiro desafio do empreendedor não é verificar, se tem todas as compe-
tências, todas as ferramentas, todo o saber técnico e até todos os recursos. 
O primeiro desafio do empreendedor é saber o que lhe diz o coração. Descobrir a 
suas verdadeiras motivações, o que lhe traz alegria e energia. O que quer realmen-
te fazer com significado. Conseguir vencer este desafio exige um ato profundo  de 
autoanálise e reflexão que por vezes  é demorado, pode levar anos (desconfio que 
existem pessoas que nunca descobriram).
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O segundo desafio, não menos importante é vencer a inércia, os receios e avançar.  
Dar o primeiro passo.  
À semelhança do primeiro passo que damos quando nos erguemos na infância, 
também este passo pode mudar a nossa vida.

O terceiro desafio mais importante do empreendedor é agora manter o foco no que 
é para si importante e não se deixar influenciar negativamente por todos os obstá-
culos emocionais  que irão surgir.
Muitas vezes, com medo do risco, por desconhecimento, por educação, ou por cul-
tura, as primeiras pessoas a sugerir obstáculos e bloqueios, são a nossa família e 
amigos. Não é por mal. Mas assim acontece.
Conscientes destes desafios são necessárias ideias. 
Força.

1
2
3

OUVIR O CORAÇÃO

INICIAR A CAMINHADA 

MANTER O FOCO
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A ideia

#2.2

Já aqui escrevemos que o que é realmente importante é construir algo que possa 
contribuir para o bem comum, algo com impacto positivo na vida das pessoas.
Nós humanos somos animais sociais por essa razão colaborativos, juntar pessoas 
com interesses, expetativas e energia comuns, embora possam e devam ter pers-
petivas diferentes sobre as coisas, produzem grupos fantásticos onde seguramente 
podem surgir boas ideias.
As ideias aliadas a causas funcionam melhor.
Estando nós envolvidos com uma causa, se mobilizarmos pessoas ou recursos para 
essa causa, as ideias irão surgir no sentido de encontrar soluções .
As ideias só fazem sentido se forem contextualizadas, mas já nos iremos referir a isso 
mais à frente.
O que deve ficar absolutamente claro neste momento é que empreendedorismo não 
se trata apenas de obter bons resultados financeiros e bons desempenhos. Trata-se 
de muito mais que isso, trata-se de promover impactos sociais, ambientais e econó-
micos positivos.
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Se nos identificamos com uma causa, se estamos dispostos a avançar com um em-
preendimento com potencial de impacto positivo chegará o momento em que tere-
mos que responder com clareza à questão:

Como posso fazer a diferença?

Uma boa questão, certamente, o que exige algumas palavras de reflexão. 
Já nos referimos antes à inovação e a algumas questões com ela conexas, mas é 
nesta altura que podemos precisar muito dela. 
Fazer a diferença é um objetivo que tem que estar muito claro. É o que nos irá per-
mitir dizer porque é que o nosso projeto, empresa, organização ou iniciativa é fan-
tástica e vai funcionar. 
Mas fazer a diferença pode não trazer algo totalmente novo e promover na mesma 
resultados positivos. Podemos replicar abordagens com bons resultados e impactos  
em locais ou organizações onde elas não existam. 

Chegamos a um ponto em que é necessário tomar decisões. 

INVENTAR E DESCOBRIR 
ALGO NOVO

MELHORAR UMA 
SOLUÇÃO EXISTENTE
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Há, porém, que ter alguns cuidados.
Se replicarmos um modelo de organização, iniciativa, projeto ou empresa, porque 
não existe no território onde queremos empreender ela terá sempre que se ajustar a 
esse mesmo território. Ainda que sejam pequenos ajustes. 
Para ilustrar damos um exemplo. 
São conhecidos alguns fracassos comerciais de alguns produtos que, porque não se 
adaptaram às características do território fracassaram. É um clássico o pouco êxito 
do Ford NOVA que vendeu muito bem nos EUA e muito pouco no México, porque 
talvez a palava NOVA fosse interpretado como No Va  em espanhol (não vá). Quem 
é que quereria ir num carro cujo nome dizia exatamente o contrário?
Esta história é conhecida e serve justamente para ilustrar a necessidade de ajustar 
processos, recursos e conceitos à “nossa” realidade. 
Mas no empreendedorismo fazer a diferença é fundamental ainda que estejamos a 
replicar um modelo já existente noutros contextos e que adaptámos, salvaguardan-
do a sua autoria.
Cremos já estar claro que ter ideias, não é apenas criar algo de novo. Pode ser tam-
bém acrescentar algo para melhorar ou ajustar. Embora já tenhamos falado de ino-
vação mais atrás, deixamos para aqui esta nota conceptual. 

A Inovação pode ser disruptiva ou incremental.
Para melhor se entender a inovação incremental promove alterações num produ-
to, serviço, modelo, tecnologia, etc.. sobre as suas características iniciais. 
Inovação radical (ou disruptiva) refere-se à criação de uma nova solução encon-
trada para dar resposta a uma necessidade ou um determinado problema.

PORQUE É A INOVAÇÃO IMPORTANTE?

 - Porque pode aumentar os resultados económicos;
 - Porque pode melhorar a reputação da empresa;
- Porque pode contribuir para melhorar a adaptação da em-
presa às tendências de mercado e de gestão.
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  PENSAR FORA DA CAIXA? 
   SERÁ BOA OPÇÃO?

É frequente no âmbito do empreendedorismo ouvir ou ler a expressão “pensar fora 
da caixa”. Será que isso é mesmo uma vantagem? O que quer exatamente dizer?
Na verdade traz-nos vantagens olhar para os problemas ou mercados fora da pers-
petiva habitual no sentido de encontrar soluções ou melhorias diferenciadas que 
respondam a necessidades sentidas.
Também é verdade que as nossas ideias e a sua geração são condicionadas pelos 
contextos em que nos inserimos em cada momento. 
Muitas vezes quando estamos na escola e os professores começam a elencar as ta-
refas para casa, quantos de nós já imaginámos que bom que seria ter uma solução 
tecnológica, um robô, ou um sistema digital que fizesse os TPC por nós. 
Não? Ninguém pensou isso? Fomos só nós então...
Este exemplo, caricato, é apenas para reforçar que as ideias são muito condiciona-
das pelos contextos e devemos ter essa noção clara.
Há quem defenda que não devemos pensar fora da “caixa”, mas dentro da caixa 
com condições e desafios propícios à criatividade para melhorar a “caixa”.
Explicando. Se criarmos um clima propício à criatividade,  de abertura, estruturado, 
com objetivos claros para todos, e onde todos possam participar para conseguir 
ideias para melhorar o contexto,  então estamos a pensar dentro da caixa para a 
melhorar de forma inovadora. 
O que queremos salientar é que a criatividade e a procura de soluções sejam elas de 
mercado, sejam com finalidades sociais, ambientais ou de desenvolvimento, devem 
ser focadas num contexto muito claro. Trata-se de contextualizar a criatividade  e a 
inovação na procura de novas soluções ou melhorias.

Trata-se de uma abordagem à inovação no sentido de 
criar negócios ou iniciativas sociais e ambientais, orien-
tadas pelo desafio.
Aquele que nos motiva claro.

Existem diversas técnicas que podem ajudar neste processo. Em seguida indicamos 
algumas.

52



1
2
3

4
5

   A PROCURA DE SOLUÇÕES

De acordo com Osterwalter (2020) estas são as linhas de orientação para a procu-
ra de soluções através  do processo de elaboração de ideias. 
Este processo incorpora 5 fases e pode ter diversas formas.
Fizemos esta  adaptação.

Uma equipa diversifi-
cada e bem escolhida é 
meio caminho percorri-
do para o sucesso.

COMPOSIÇÃO DA EQUIPA

IMERSÃO

SELEÇÃO DE CRITÉRIOS

PROTOTIPAGEM

EXPANSÃO

Que informação e ele-
mentos devem ser re-
colhidos antes de gerar 
ideias? Qual é o foco e o 
contexto?

Que inovações devemos 
procurar para o negócio, 
ou projeto, ou organiza-
ção?

Quais são os critérios 
mais importantes para 
definir prioridades no 
nosso negócio, projeto 
ou organização.

Como será o modelo de 
negócio, a base de in-
tervenção do projeto, ou 
organização?
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Existem diversas opções para a procura de soluções de forma sistémica para a cria-
ção de negócios, projetos, iniciativas e até organizações.
a nossa opção são os modelos Lean start up e Design thinking.

LEAN START UP

Um conceito que surge através do trabalho Eric Ries  no seu livro “The Lean Startup” 
e cada vez mais valorizado no mundo dos negócios é o Lean Startup. 
Este autor, ele próprio empreendedor, criador de algumas startups, criou este mo-
delo inspirado num modelo japonês “Lean Manufacturing”, cuja essência é a procura 
e eliminação de desperdício. Este modelo e abordagem tem vindo a ganhar cada vez 
mais seguidores em todo o mundo.
De uma forma muito sumária este processo resulta de uma dinâmica de co-criação.
O empreendedor  desenvolve uma consulta sistematizada a potenciais clientes, con-
sumidores, destinatários sobre  diversas áreas do seu modelo de negócio, ou do seu 
produto ou serviço.
Com base nesse processo de pesquisa cria então um produto, ou serviço “mínimo 
viável”. Depois de uma primeira bateria de resultados, organizada e analisada a 
informação é possível avançar para a construção de um modelo ou protótipo.
A fase seguinte é obter de novo reações através de nova consulta pelo mesmo mé-
todo e ir construindo melhores versões do produto ou serviço até atingir a solução 
ideal.

VANTAGENS IDENTIFICADAS COM ESTA METODOLOGIA

• Maior produtividade 
• Redução do custo de operação 
• Maior aproximação aos clientes.
• Minimização do desperdício.
• Mais sustentabilidade.
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DESIGN THINKING

É uma forma criativa para encontrar novos produtos, serviços, ou metodologias no 
sentido de promover soluções ou mitigação de problemas ou necessidades.
Uma das suas características principais é que as pessoas são colocadas no centro 
das soluções.
O modelo pressupões que as soluções sejam participadas e validadas pelo maior 
número de pessoas, através de processos que podem envolver investigação, recolha 
de informação através de inquéritos por questionário, testagem e prototipagem.
É um processo que decorre por etapas, mais concretamente cinco.

DESIGN THINKING

Empatia Definição Ideação Protótipo Teste

Esta é uma fase de incertezas e muitas dúvidas. É normal.
Com os resultados obtidos nos processos apresentados, em teoria já existe uma 
base para a definição da Missão e a Visão da iniciativa, projeto, empresa ou orga-
nização.
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2.2.1. - A missão

A Missão é um aspeto verdadeiramente importante mas de facto na maioria das 
organizações, ou ela não está definida, ou não é suficientemente conhecida, ou ain-
da, pior que tudo o que atrás foi referido.  Está definida, é conhecida mas não está 
interiorizada por todos os intervenientes no projeto, negócio ou organização.
O grande  desafio é criar uma Missão que seja objectiva, clara e defina a “alma”  do 
nosso empreendimento. Em suma para que foi criado e em especial para que existe.
É fácil definir a missão? Não. Trata-se de numa afirmação, curta e muito clara incor-
porar a razão e as características diferenciadoras do nosso empreendimento.
É um processo que pode demorar algum tempo e sendo importante, não o é o sufi-
ciente para fazer parar tudo até que a missão esteja escrita, seja conhecida e inte-
riorizada por todos.
Uma nota importante é que não se deve confundir Missão com um slogan.
Missão é mais que isso é a verdeira essência da nossa iniciativa, slogan é uma frase 
publicitária com outros objetivos.
Podem divertir-se a procurar exemplos de empresas conhecidas e das suas missões, 
verão que muitas são demasiado longas, aborrecidas  e difíceis  de interiorizar. 
O desafio que lançamos é fazer o oposto disso. Para ilustrar a que nos referimos.
Guy Kawasaki (2011), cita Jeffrey Abrams, sobre a sua obra The mission Statement 
Book, sobre as questões da Missão numa amostra de empresas nos EUA.
Nesse livro apresenta alguns resultados recolhidos no estudo relativos a uma amostra de 
empresas analisadas e que se apresentam de seguida:
Algumas palavras que surgem na missão:
 - “Melhor - 94
 - Comunidades - 97
 - Clientes - 211
 - Excelência 77
 - Líder 106
 - Qualidade 169”.
Esta informação diz respeito aos EUA mas creio que se o estudo fosse realizado em 
Portugal a realidade não seria muito diferente. Estes dados revelam pouca origina-
lidade e diferenciação. Poderia ser qualquer empresa e não é isso que se pretende.
Pretende-se diferenciação e identidade forte. Originalidade sobretudo.
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De uma forma muito sumária, a  visão é para onde a organização projeta o seu 
futuro alicerçada na sua missão e nos seus valores. 
A visão é um compromisso de futuro.
Os princípios sobre os quais deve assentar o processo de construção são em tudo 
semelhantes aos utilizados na construção da missão.
Estas duas componentes  agregam vantagens às organizações na medida em que 
definem o seu ADN, a sua essência e caso sejam verdadeiramente representativas e 
interiorizadas por todos reforçam um espírito coletivo e de pertença.
Embora nos estejamos a referir à essência de uma organização, projeto ou empresa 
e à clareza sobre o caminho que esta quer percorrer, podem ocorrer mudanças. E 
isso não é necessariamente mau. Teremos é que alterar a Visão.
Associados à Missão e à Visão estão os valores pelos quais a empresa, organização 
ou iniciativa se devem reger.
Os valores não devem ser uma lista infindável de palavras como honestidade, so-
lidariedade, inovação, proteção do ambiente se na verdade isso não é verificável e 
muito menos interiorizado por todos os intervenientes. 
A matriz de valores é no fundo o que deve pautar o comportamento coletivo e permi-
tir aos clientes, destinatários e parceiros saber o que podem esperar de nós.

A palavra chave para a elaboração da missão, visão e valores é simplicidade. 

E agora, para onde vamos?

e a Visão
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A importância do planea-
mento - A estratégia

#2.3

A estratégia é a definição do caminho que queremos percorrer e como o queremos 
percorrer. 
De forma mais ou menos definida, com maior ou menor detalhe, na verdade todos  
aqueles que pensaram em algum momento ser empreendedores  pensaram estrate-
gicamente. Todas as empresas, projetos e organizações possuem de forma mais ou 
menos clara uma orientação estratégica.
Uns sistematizam a informação e partilham para que seja um caminho comum. Ou-
tros, simplesmente arquivam na memória. 
Não é bom. Se não está escrito não existe.
De um modo muito simples,  a estratégia não é mais que a reflexão orientada e a 
definição de um caminho que queremos percorrer no futuro. 
Muitas vezes a definição desse caminho é complexa e trabalhosa mas absolutamen-
te necessária.
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De uma coisa estamos certos, existem grandes vantagens se o processo de defini-
ção da estratégia for partilhado, com a família, amigos, professores, colegas…
Como diz o provérbio africano “Se queres ir rápido vai sozinho, se queres ir longe vai 
acompanhado”.
Se num momento inicial de construção as linhas gerais podem partir do empreen-
dedor, logo a seguir devemos tornar o processo partilhado e ouvir quem nos rodeia. 
Em boa verdade é provável que exista nesta fase alguma resistência.
Se na fase da construção devemos ouvir, na fase de desenvolvimento da nossa ini-
ciativa devemos ouvir ainda mais. 
Processos partilhados são ricos, robustos e até mais criativos como já tivemos opor-
tunidade de referir.
Não é novidade que as empresas, organizações e projetos precisam de estar em 
constante ação, pois se param perdem de imediato o seu espaço no mercado para 
a concorrência. Por isso temos que pensar estrategicamente.
Já aqui referimos que existem diversos tipos de influência quer externas quer internas 
que estão sempre a condicionar a ação da empresa, organização ou projeto.
A definição da estratégia terá que ser uma das atividades prioritárias do empreen-
dedor.

- Está claro para mim o caminho 
que quero  seguir?

- Tenho capacidade para lidar com 
o grau de exigência do contexto?

- Tenho noção do meu lugar e por-
que posso ser melhor que minha 
concorrência?

- Tenho confiança nas minhas ca-
pacidades?

- Estou muito ocupado com o pre-
sente para pensar no futuro.

- Não consigo identificar rápida e 
claramente as razões de existência 
da minha iniciativa.

- Tomo decisões que não estão re-
lacionadas com o caminho escolhi-
do para a iniciativa.

ALGUMAS QUESTÕES PARA REFLETIR

-+
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Na construção da estratégia, antes de mais, importa definir o tempo que iremos 
demorar a percorrer o caminho que idealizámos e quais são as suas diversas etapas. 
Um ano, três anos, cinco anos…
Atualmente não devemos fazer planeamento a longo prazo, sem que integremos na 
equação as possibilidades de replanear várias vezes. Todos sabemos que os con-
textos e as conjunturas variam muito rapidamente. Planear a três e cinco anos é 
suficiente na maioria dos casos. 
É fundamental definir prioridades e por isso é de grande importância ter sempre 
presente como vamos criar, desenvolver e manter as nossas vantagens sobre a con-
corrência garantindo a sustentabilidade da nossa iniciativa.
Devemos elaborar um documento simples, mas que espelhe de forma clara as eta-
pas e objetivos de cada ação, bem como os recursos necessários. Sendo simples é 
mais fácil ser partilhado e entendido por todos. 
Em seguida partilhamos um modelo elementar de planeamento que pode servir de 
base à construção de vosso próprio modelo.
Existe muita informação disponível sobre planeamento e as suas diversas etapas e 
ferramentas.
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UM MODELO DE PLANEAMENTO

1 INFORMAÇÃO

Análise de recursos, competências e ambiente do seu 
negócio. Importa obter informação clara, simples e 
sobretudo útil.

2

3

4

5 6

CRIAÇÃO DE OPÇÕES

Identificação de opções e ce-
nários.
Pode utilizar melhor os seus 
recursos?
Pode mudar de local? 
Pode ter acesso a fundos? 
...

ADEQUAR AS
 OPÇÕES

Análise detalhada das op-
ções existentes com o obje-
tivo de obter melhorias sig-
nificativas na sua  iniciativa, 
empresa, projeto.

ACEITAÇÃO
Entender se as opções serão aceites por todas as par-
tes interessadas, internamente e externamente

EXECUÇÃO

Em que medida é possível  pôr 
em prática as decisões estra-
tégicas? 
Que obstáculos existem?

AVALIAÇÃO

Ter objetivos claros na estra-
tégia e ir analisando em que 
medida está a seguir o que foi 
programado.
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ANÁLISE DE PARCEIROS E DE RISCO

Ainda no domínio do planeamento  partilhamos mais duas ferramentas que podem 
nortear a decisão no melhor sentido quando estamos a programar a nossa viagem 
empreendedora.

ANÁLISE DE PARCEIROS

Os parceiros são fundamentais em qualquer atividade na esfera do empreendedo-
rismo, seja um projeto, uma empresa ou uma nova organização.
Muitas vezes temos a tentação de envolver parceiros com os quais temos já alguma 
ligação emocional ou histórica. Nada contra, porém, podem não ser os mais indica-
dos para os objetivos que traçamos para a nossa iniciativa.
Mostramos uma matriz simples que pode ajudar a refletir, se de facto os parceiros 
são os mais adequados.

PARCEIROS

ACESSIBILIDADE IMPORTÂNCIA INFLUÊNCIA UTILIDADE

BAIXA

MÉDIA

ELEVADA
Adaptado de Schiefer, et Al - Manual de Planeamento e Avaliação de Projetos, 2007

Fazendo esta análise e podendo complementar com outras temos uma reflexão e 
um registo sobre as mais-valias dos nossos parceiros.

ANÁLISE DE RISCO

Empreender, como todas as decisões que tomamos encerram sempre consequên-
cias, umas positivas, outras negativas. Nós fomos educados pelas nossas famílias e
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também pela escola e amigos a sermos sempre cuidadosos. É sensato.
Não é novidade que o empreendedorismo tem sempre um determinado risco as-
sociado, por isso quanto menor for o risco e os seus eventuais impactos negativos 
melhor. 
Também é verdade que por muitas razões às vezes vislumbramos risco onde as hipó-
teses de ele se concretizar são muito reduzidas ou até raríssimas.
Por esta razão, pensamos que seja útil acrescentar mais esta ferramenta para aju-
dar na reflexão de quem quer ser empreendedor.

RISCO

IMPACTO

PROBABILIDADE REDUZIDO MODERADO ELEVADO EXTREMO

RARO

IMPROVÁVEL

POSSÍVEL

PROVÁVEL
Adaptado de Schiefer, et Al - Manual de Planeamento e Avaliação de Projetos, 2007

O planeamento é uma dinâmica muito importante não só no empreendedorismo 
mas em todas as dimensões da nossa vida mas nunca nos poderemos esquecer que 
as dinâmicas de planeamento só fazem sentido com a fase final desse processo que 
é a 

AVALIAÇÃO
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Já nos fomos referindo à importância do contexto no âmbito do empreendedorismo. 
Entender o contexto e com base na sua análise definir uma estratégia é talvez das 
etapas mais importantes de todo um processo de empreendedorismo.
O que propomos agora é promover alguma reflexão sobre a importância da análise 
de contexto e sequencialmente da gestão estratégica, pois como sabemos e já aqui 
escrevemos o empreendedorismo não se esgota na criação de uma iniciativa. 
Os generais antes de orientarem as suas tropas nas batalhas fazem um reconhe-
cimento do terreno, definem a estratégia, as táticas e só depois fazem as tropas 
avançar.
É a isso que nos referimos. 
Quando precisamos de analisar o contexto devemos ter a máxima preocupação em 
entender os fatores que podem condicionar a implementação e o crescimento da 
nossa iniciativa.

Análise de contexto

#2.4
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No caso concreto da iniciativa que pensamos estar focada na criação ou gestão de 
uma empresa ou negócio deverá existir a preocupação de analisar o contexto de 
acordo com os seguintes critérios:

 

No caso de ser um projeto ou uma iniciativa para promover impacto social ou am-
biental positivo. Deveremos identificar com clareza o grupo social alvo do projeto, 
quais as suas características sócio demográficas e as fragilidades sociais que o afe-
ta. Importa conjugar diversos tipos de informação e de dados como já referimos no 
ponto relativo às competências do empreendedor. 
Vamos partilhar duas ferramentas clássicas que nos podem ajudar a desenvolver 
este trabalho de uma forma sistematizada. São muito conhecidas e funcionais.

Esta análise deriva da análise PEST que incorpora 4 critérios Político, Económico, 
Social e Tecnológico. Nós preferimos acrescentar o critério Legal e Ambiental o E-  
decorre do termos inglês environmental.
É uma ferramenta que serve para analisar os contextos e sistematizar a informação 
de acordo com um conjunto de 6 fatores. 
Esta abordagem deve ser realizada numa das primeiras etapas da criação de uma 
estratégia pois irá permitir a construção de um cenário onde o empreendedor irá 
enquadrar a sua iniciativa e onde esta se irá desenvolver.
Exige alguma reflexão, pesquisa, partilha e sistematização de informação. 
Os critérios são orientadores e possibilitam criar um retrato com o qual o empreen-
dedor deve ficar entrosado pois seguramente que lhe irá facilitar a tomada de deci-
sões, a definição de estratégia e de táticas.

ANÁLISE PESTLE
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- As necessidades dos mercados
- As oportunidades dos mercados 
- Identificar novos modelos e tendências de gestão
- Formas inovadoras de organização
- A disponibilidade da tecnologia existente
- A tendência de evolução tecnológica da respetiva área de atuação, quer ao 
nível nacional, quer internacional.
- As tendências de evolução dos contextos sócio económicos onde a empresa 
opera, de modo a antecipar ameaças e oportunidades.



POLÍTICO

Como as decisões e tendências políticas 
internas (locais e nacionais) e europeias 
podem condicionar, positivamente ou 
negativamente a criação e desenvolvi-
mento da iniciativa.  Por exemplo está 
na agenda política a descarbonização 
e a recuperação dos ecossistemas na-
turais. Fará sentido nesta conjuntura 
investir num projeto de criação de um 
motor diesel?

ECONÓMICO

Este fator remete-nos para o mercado de 
crédito, custos de distribuição, existência de 
Fundos de Investimento, desempenho eco-
nómico regional e nacional, taxas de juro ou 
taxas de inflação. Por exemplo.

SOCIAL

Tendências de comportamento coletivo, 
características da população, estilos de 
vida e hábitos de consumo, questões 
éticas. Não faria sentido criar uma em-
presa de venda de bebidas alcoólicas 
numa comunidade muçulmana. 

TECNOLÓGICO

Qual a tecnologia existente e emergen-
te. A tecnologia condiciona muito os fa-
tores de produção, distribuição, vendas 
e comunicação. É necessário entender o 
que existe e ao que podemos aceder.

LEGAL

Como as leis existentes podem ou não 
condicionar a atividade definida. Exis-
tem regulamentos locais, por exemplo 
não podemos afixar uma placa sinaliza-
dora no exterior sem obter licenciamen-
to da câmara municipal. Leis nacionais 
e normas europeias. 

AMBIENTAL

Qual o impacto ambiental que a nossa 
iniciativa vai provocar. A gestão de re-
síduos, emissões de poluentes, capital 
natural necessário para a produção, 
promoção da economia circular e alte-
rações climáticas devem ser equaciona-
das neste critério.

FATORES PESTLE
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ANÁLISE SWOT

É talvez uma das ferramentas mais utilizadas nas últimas décadas no domínio da 
gestão seja de empresas, organizações e projetos.
É simples e versátil. Como quase toda a gente a conhece damos apenas nota da sua 
existência e sobre o seu preenchimento. 
A informação que produzir através do seu preenchimento ajudará certamente a to-
mar decisões mais ponderadas e evitando alguns erros.
SWOT é o acrónimo em inglês de Strenghts  (Forças), Weakness (Fraquezas), Oppor-
tunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças).
As forças e as fraquezas são fatores internos e as oportunidades e ameaças são 
fatores externos.

FORÇAS FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES AMEAÇAS
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Se estas duas ferramentas propostas ajudam na reflexão, é também necessário 
analisar a informação disponível que esteja relacionada com a atividade que quere-
mos construir e desenvolver. 
Se for, por exemplo, uma empresa, ou um projeto de apoio às pessoas com mais de 
65 anos residentes no Alentejo, importa saber quantas são, onde estão, quais as 
suas principais características, rendimento, hábitos etc.
A pesquisa e sistematização da informação é um fator determinante de su-
cesso.
Existem muitas mais ferramentas que podem apoiar a construção de um diagnósti-
co sobre o contexto onde tencionamos implementar e desenvolver a nossa iniciativa. 
Estas são apenas duas das mais comuns e conhecidas, devem ser complementadas 
com outras abordagens técnicas como por exemplo:

- Análise de informação estatística – Instituto Nacional de Estatística (INE) e POR-
DATA entre outras fontes.

- Análise documental – em função da área temática em que vamos inserir a nossa 
iniciativa.

- Entrevistas e inquéritos. São sempre as melhores formas de obter a perspetiva dos 
parceiros, clientes, destinatários e colaboradores.

E agora?
Agora é pensar e definir o 
modelo de negócio.
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Modelo de negócio

#2.5

Os modelos de negócio são absolutamente necessários e fundamentais para que 
possamos correr menos riscos, obter mais-valias sejam elas económicas, sociais ou 
ambientais. 
Sim, as organizações sem fins lucrativos, podem também elas produzir negócio e 
obter mais-valia. A grande diferença reside onde são aplicadas essas mais-valias. 
No caso das empresas o lucro é distribuído pelos sócios, ou acionistas, no caso das 
organizações sem fins lucrativos os lucros, se existirem, devem ser aplicados  na sua 
atividade de impacto social, ambiental ou de desenvolvimento local, por exemplo.
Existem inúmeros modelos de negócio e  também muita informação disponível sobre 
essas possibilidades. Deixamos uma nota. 
Normalmente associamos sempre a inovação e a criatividade ao empreendedoris-
mo. Já escrevemos aqui sobre isso e concordamos. No caso concreto dos modelos de 
negócio, mais uma vez podemos ir por vários caminhos. 
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O caminho de inovar com um modelo, novo e disruptivo onde o risco associado é 
seguramente maior que utilizar um modelo já conhecido com provas dadas.
Seguir o caminho de inovar incrementando novos elementos adicionais a um mode-
lo de negócio já existente.
Um terceiro e último caminho que é apenas replicar um modelo existente que tenha 
dado provas de que obtém bons resultados.

Seja qual for a escolha é absolutamente necessário que o modelo seja:
  - Simples
 - Partilhado, 
 - Relevante
 - Facilmente entendível.

Ter um modelo de negócio é fundamental?
É.
Podemos até não o ter totalmente concluído, nem bem apresentado graficamente, 
mas é absolutamente necessário que já tenhamos reflectido sobre todas as dimen-
sões que um modelo de negócio pode ter. Caso contrário podemos ter mais surpre-
sas que aquelas que gostaríamos e podem não ser boas.
Em muita literatura e informação disponível sobre empreendedorismo é frequente 
ler que o empreendedor tem que viver para o trabalho, não dormir, não comer, ser 
determinado e manter sempre o foco no seu negócio.
Isso não funciona temos a certeza.
É óbvio que quando escolhemos o caminho e fazemos o que gostamos, obtemos 
prazer no trabalho.  E se nos sentirmos recompensados ainda mais trabalhamos.  
Alerta!
A vida não é apenas trabalho nem empreendedorismo. Há que manter um equilí-
brio entre a vida pessoal e a vida de  empreendedor.
O modelo de negócio que constroem pode prever que só precisam de trabalhar 4 
horas por dia, ou 2 dois dias por semana, ou 3 meses por ano.
Estranho?
Não é.
Contamos uma história. 
Um dia no Algarve, ao jantar foi possível ouvir uma conversa entre o dono do restau-
rante e um vendedor de Bolas de Berlim na praia. O vendedor era uma pessoa com 
cerca de 27 ou 28 anos, licenciado numa variante de engenharia que não podemos 
precisar. Falava sobre o seu modelo de negócio e por consequência do seu modelo 
de vida. 
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Sintetizando.
Trabalhava de junho a setembro intensamente, a vender bolas de berlim na praia e 
o resto do ano fazia algumas viagens pelo mundo, tirava formações específicas no 
estrangeiro e descansava. Complementarmente à sua atividade de vendas na praia 
arrendava a sua casa nos períodos que se encontrava a viajar.
Tinha um modelo de negócio, detalhado, rigoroso o qual cumpria e do qual obtinha 
os rendimentos que lhe permitiam ter o modelo de vida que desejava.
Esta história serve sobretudo para mostrar que tudo está em aberto no domínio dos 
negócios. As possibilidades são inúmeras.
Mas é sempre necessário um modelo, planeamento e em boa verdade alguma sorte 
para estar no local certo, no momento certo.

Como referimos existem inúmeros modelos de negócio e diversos “templates” o que 
escolhemos para propor é talvez o mais conhecido de todos mas que tem dado bons 
resultados por esse mundo fora.

O modelo Business Model Canvas criado por Alexander Osterwalder.
Nas páginas seguintes vamos comentar cada um dos seus 9 blocos.
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Este modelo é composto por nove blocos, e assume a configuração apresentada.
A proposta do autor é que se desenhe esta tela, se coloque num local visível e se 
preencha com o respetivo modelo de negócio da forma mais participada possível.

Pensar de forma integrada nem sempre é fácil, são demasiados critérios para con-
siderar e nós ainda acrescentamos mais alguns, nomeadamente quais os impactos 
sociais, ambientais e económicos esperados com o modelo de negócio proposto.

“BUSINESS MODEL CANVAS”

PARCERIAS - CHAVE

ATIVIDADES
 - CHAVE

RECURSOS
 - CHAVE

ESTRUTURA DE CUSTOS

PROPOSTA
DE VALOR

FLUXOS DE RENDIMENTO

RELAÇÃO 
COM OS
CLIENTES

CANAIS

SEGMENTO 
DE CLIENTES

IMPACTOS

SOCIAIS | AMBIENTAIS | ECONÓMICOS 
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Não vamos ser muito exaustivos nos comentários sobre cada um dos blocos que 
constituem este modelo de negócio, até porque poderão sempre consultar a obra 
original, o que aconselhamos - “Criar Modelos de Negócio” - Alexander Osterwalder 
e Yves Pigneur (2010).
O que vamos fazer é uma mera anotação de acordo com as nossas perspectivas e 
experiências.

1 - SEGMENTO  DE CLIENTES

Faz sentido criar um negócio sem ter em consideração os clientes a que queremos 
chegar?
Não.
Faz sentido imaginar um projeto social sem ter em consideração o grupo social a 
que se destina?
Não.
Importa sempre saber em detalhe quem são os nossos clientes mais importantes. 
Para quem estamos a criar valor ou dar uma resposta a uma necessidade específica. 
É bastante importante entender que os clientes, são a razão da existência de uma 
empresa. 
Sem conseguir atingir e satisfazer as expetativas dos clientes a sustentabilidade fi-
nanceira não está assegurada pelo que pode comprometer seriamente ao sucesso e 
até a existência da empresa ou da organização.
Para melhor satisfazer os clientes e/ou destinatários, a empresa ou organização 
pode agrupá-los por segmentos consoante as suas caraterísticas, comportamentos, 
área geográfica, idade, género ou outras características. Quanto mais claro for esse 
conhecimento e possível empatia maior a probabilidade de sucesso.

Sugere-se a pesquisa por:
 - Mercado de massas
 - Nicho de mercado
 - Segmentado
 - Diversificado
 - Plataformas multilaterais.
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2 - PROPOSTA DE VALOR

A proposta de valor pode ser analisada de diversas formas.
Enquanto clientes desejamos um produto ou um serviço por diversas razões. Por 
vezes pelo preço, umas pelo preço ser baixo, outras pelo preço ser elevando e por 
essa razão transmitir uma imagem de exclusividade, ou pela melhor razão no que 
respeita ao preço. Porque a relação preço qualidade é boa.
Podemos ainda escolher produtos ou serviços, pelo seu design, ou desempenho.
Tão importante como os clientes é a proposta de valor que temos para lhes ofere-
cer. Neste campo o investimento de energia e de pesquisa tem de ser acentuado na 
medida em que a proposta de valor tem que estar clara para o empreendedor mas 
ainda mais clara para o cliente.
A proposta de valor é na verdade aquilo que vamos oferecer aos clientes no sentido 
de satisfazer as suas necessidades de acordo com as suas expetativas.
As propostas de valor segundo o autor em questão neste modelo são diversas:
 - Novidade
 - Desempenho
 - Adaptação ao cliente - customização
 - “Fazer o trabalho (pelo cliente)”
 - Design
 - Marca/ estatuto social
 -  Preço
 - Acessibilidade
 - Redução de risco
 - Conveniência / facilidade de utilização
 - Redução de risco;
 - Redução de custos
Existem portanto diversas opções para pensar a proposta de valor e ainda a possi-
bilidade de conjugar algumas delas entre si.
Conhecer bem os segmentos de clientes é uma absoluta necessidade.

3 - CANAIS

Os canais são os meios pelos quais existe interação com os diversos segmentos de 
clientes que determinamos para lhe apresentar a  proposta de valor.
Existem diversas possibilidades sendo que atualmente as vendas na Net, ou online 
como também lhes podemos chamar ganharam uma dimensão e robustez nunca 
vista.
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Se a sua tendência  já era de crescimento, com a situação pandémica que se viveu, 
este canal de interação com os clientes ganhou ainda mais relevância.
As vendas online possuem diversas vantagens a começar por serem uma solução 
com menores custos de estrutura que uma loja física.
Existem diversas possibilidade de criação uma loja on-line a preços bastante baixos, 
os CTT por exemplo disponibilizam uma oferta que se pode considerar apelativa. 
Neste campo concreto, é importante analisar bem se queremos ter canais próprios 
ou utilizar parceiros.
Nos canais próprios o investimento é maior mas o retorno também (em caso de su-
cesso), nos canais dos parceiros o investimento é menor mas o retorno também. 
Utilizando os canais dos parceiros estamos já a chegar a segmentos de clientes que 
estão mais ou menos fidelizados.

Adaptado de Osterwalder et Al (2010)

4 - RELAÇÃO COM OS CLIENTES

Deve estar claro que tipo de relação se quer estabelecer com os segmentos de clien-
tes que foram definidos.
É cada vez mais frequente o contacto digital automático em detrimento do contacto 
pessoal seja ele presencial ou não.
Cada vez é mais frequente a existência e o recurso a mecanismos com inteligência 
artificial que conseguem fazer grande parte dos atendimentos a clientes. Uns gos-
tarão outros não.
Outro exemplo é a forma de contacto existente nas grandes superfícies comerciais, 
que é diferente daquela que acontece no comércio tradicional de uma pequena lo-
calidade. Em ambos os casos seguramente houve alguma mensagem para parame-
trizar esse tipo de atendimento. 

1 2 3 4 5
CONSCIÊNCIA AVALIAÇÃO AQUISIÇÃO ENTREGA PÓS-VENDA

FASES DO CANAL
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Existem vários tipos de relação com os clientes, sendo umas mais dispendiosas que 
outras. Cada caso será um caso mas a solução ideal pode passar por conjugar al-
gumas entre si.

 - Serviços automatizados
 - Self-service
 - Comunidades
 - Cocriação
 - Assistência pessoal dedicada
 - Assistência pessoal

A sua integração com os factores anteriores é muito importante. O perfil de cada 
segmento de cliente é também, obviamente, importante.
Se tivermos como potenciais clientes idosos sem competências digitais fará sentido  
a nossa solução serem os serviços automatizados por via digital?
Não, claro.

5 - FLUXOS DE RENDIMENTO

Não é novidade nenhuma que o lucro resulta da subtração dos custos aos rendi-
mentos obtidos. Mas é sempre bom lembrar. E também é bom ter lucros.
Mas donde vêm os rendimentos?
É justamente isso que teremos que analisar neste contexto, mais uma vez conside-
rando as questões anteriores mais em concreto os segmentos de clientes.
Um modelo de negócio pode gerar diversas formas de fluxos de rendimento:
 - Vendas de ativos
 - Taxa de utilização
 - Assinaturas
 - Empréstimo/arrendamento/leasing
 - Licenciamento
 - Comissões de intermediação
 - Publicidade.

Para cada uma destas formas possíveis de fluxos de rendimento é necessário ajustar  
as suas características, nomeadamente o preço.
O preço é uma questão muito relevante e pode estar na génese do sucesso ou do 
fracasso de um produto ou serviço no mercado. 
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A fixação do preço deve obedecer a uma reflexão e análise o mais detalhada pos-
sível. 
É frequente, encontrar o mesmo produto com preços diferentes em fornecedores 
diferentes, isso pode estar relacionado com os mecanismos de fixação de preços.
Sugerimos esse aprofundamento e pesquisa.
Numa fase inicial muitas empresas, ávidas de receitas, têm a tentação de definir 
preços muito baixos para conseguir clientes. Acontece frequentemente que depois 
num processo de fidelização do cliente terão dificuldade de atualizar os preços para 
um valor mais justo sem que o cliente reclame dessa atualização.
Os critérios do preço devem ser claros e não fugir muito do mercado em que se en-
quadram os segmentos de clientes. 
Se ocorrerem diferenças significativas é bom que tenhamos um argumento para as 
justificar. 

6 - RECURSOS CHAVE

Os recursos chave de que a empresa necessita são muito variáveis de modelo de 
negócio para modelo de negócio.
Um lagar de azeite necessita de muitos recursos físicos ao passo que uma empresa 
de design precisa de poucos recursos físicos. Óbvio.
Os recursos podem ser obtidos por aquisição, alguns por aluguer, ou por vezes cedi-
dos através de parcerias. Uma categorização proposta:
 - Recursos físicos
 - Recursos intelectuais
 - Recursos humanos
 - Recursos financeiros.

7 - ATIVIDADES CHAVE

As atividades chave são no essencial aquelas consideradas fundamentais para que 
a empresa funcione. Estas atividades são as que permitem alcançar o objetivo de 
gerar valor.
As atividades chave podem ser agrupadas da seguinte forma:
 - Produção
 - Resolução de problemas 
 - Plataforma/rede.
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As primeiras estão muitos relacionadas com a concepção de produtos, as segundas 
com a prestação de serviços e as terceiras com a gestão de plataformas e redes 
digitais.

8 - PARCERIAS CHAVE

O estabelecimento de parcerias regra geral traz vantagens e ganhos mútuos. Elas 
são cada vez mais frequentes quer entre empresas, quer entre organizações sem fins 
lucrativos.
Segundo Osterwalder(2020) as razões para criar uma parceria podem ser diversas:
 - Otimização de economia de escala
 - Redução de risco e incerteza
 - Aquisição de recursos e atividades específicas

Existem quatro tipos diferente de parceria.
 - Alianças estratégicas entre não concorrentes
 - Cooperação: parcerias estratégicas entre concorrentes
 - Empreendimentos conjuntos para desenvolver novos negócios
 - Relação comprador- fornecedor para garantir fornecimentos.

9 - ESTRUTURA DE CUSTOS

Neste bloco devem ser identificados os custos mais importantes que empresa tem 
para poder operar.
Chegados a esta fase não se configura como muito difícil calcular os custos ineren-
tes ao modelo de negócio desenvolvido.
Obviamente o objetivo será sempre o de minimizar os custos em todos os setores da 
empresa, embora existam também modelos de negócio onde minimizar custos não 
é uma preocupação.
O mercado de luxo por exemplo.
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#3
Plano de 
negócio
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O que deve constar no 
plano de negócio?

O plano de negócio é mais um instrumento importante para o empreendedor, ele 
deve ser alterado ciclicamente de forma participada por todos os elementos da 
equipa.
Este instrumento é multifunções e pode ter finalidades diferenciadas.

Existem imensos modelos e propostas de Planos de negócio disponíveis na Net, em 
empresas de consultoria, em livros especializados, enfim, por aí.
Não iremos ser disruptivos neste aspeto até porque os investidores, a banca, as uni-
dades de gestão de programas de financiamento estão mais ou menos familiariza-
dos com uma estrutura mais ou menos clássica que é a que vamos sugerir e comen-
tar de seguida.
O plano de negócio deve servir de base às apresentações sobre a empresa, projeto, 
ou iniciativa. 

Algumas notas prévias:

- O plano de negócios não se deve materializar num documento muito extenso.

- Deve ser o mais claro e objetivo possível.

- O sumário executivo deve ser muito apelativo e sintetizar muito bem o problema
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FINALIDADES DO PLANO DE NEGÓCIO

- Serve de suporte para a angariação de investimento,
 - Serve para direcionar a equipa nas suas atividades,
 - Serve de base a instrumentos de comunicação,
 - Serve como estímulo ao trabalho em equipa e à participação, 
- Serve para que a equipa ao fazer a sua construção, ou atualização tome 
conta de que alguns critérios chave do modelo de negócio ou da estratégia 
inicial não estão a ser realizados devidamente.



ou necessidade que se vai resolver, salientando onde reside a diferenciação da sua 
abordagem.

Esta é apenas uma proposta pelo que a pode alterar de acordo com o que conside-
rar melhor para a equipa, interlocutores, investidores e outros possíveis interessados 
no seu plano.

Em seguida clarificamos alguns dos pontos referidos na proposta de estrutura.

Estrutura do plano de negócio

 1 - Sumário executivo

 2 - O problema / necessidade

 3 - A solução proposta - ideia

 4 - Modelo de negócio

 5 - Análise de mercado

 6 - Vantagem competitiva

 7 - Estratégia de marketing

 8 - Projeções financeiras e indicadores chave

 9 - Investimento necessário

 10 - A equipa
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1 - SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este é um dos pontos mais importantes do plano de negócio na medida em que deve 
captar a atenção e interesse para a leitura integral do documento, ou pelo menos 
de partes especificas. 
Deve, basicamente, sintetizar da forma mais clara e apelativa possível em que con-
siste, o problema ou necessidade, qual a solução que possuímos, porque razão a 
proposta é de sucesso, porque nos diferencia da concorrência, qual o mercado e 
respetivos segmentos de clientes, qual o investimento necessário, quais os obstácu-
los e como é que equipa os vai superar.
É um grande desafio fazer um bom sumário executivo mas na verdade pode fazer 
toda a diferença.

2 - O PROBLEMA | NECESSIDADE

Importa clarificar a que problema ou necessidade nos propomos dar resposta. Quais 
as características desse problema ou necessidade, apresentar algumas estatísticas 
e informação adicional para que se entenda a sua dimensão e a sua gravidade. A 
abordagem ao problema pode ser corretiva ou preventiva. 

3 - A SOLUÇÃO PROPOSTA  | IDEIA

Apresentado o problema é altura de indicar qual a solução encontrada para o mi-
tigar ou atenuar. Em que consiste a solução, quais os seus principais objetivos, indi-
cadores e metas. O carácter inovador da ideia deve ser salientado bem como onde 
reside o fator de diferenciação e porque é que esse fator se torna numa vantagem 
competitiva.

4 - MODELO DE NEGÓCIO

Breves notas sobre as principais características do modelo de negócio e das suas 
principais dimensões. Para que se entenda de que forma vai penetrar no mercado.
Podem surgir questões muitos específicas sobre os canais, ou segmentos de clientes 
que podem aqui ser clarificadas.
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5 - ANÁLISE DE MERCADO

Qual a dimensão do mercado onde tencionam intervir, qual o seu potencial de cres-
cimento e quais são as tendências do mesmo.
Descrição dos clientes, e de como os concorrentes diretos e indiretos estão operar 
nesse mercado. Quais as tendências comportamentais dos segmentos de clientes.
E quais as quotas de mercado que se prendem atingir, e em que período temporal, 

são aspetos a considerar.

6 - VANTAGEM COMPETITIVA 

A informação constante neste ponto é das mais importantes de todo o plano de 
negócio. 
Se a exposição da sua vantagem competitiva face à concorrência for clara revela 
conhecimento da área de negócio e da sua concorrência. 
Se possível pode ser utilizada informação relativa aos segmentos de clientes a atingir 
e porque razão à partida eles irão optar pela sua solução em detrimento de outras.
Em alguns casos pode ser utilizada a Matriz SWOT que apresentámos anteriormen-
te neste guia.

7 - ESTRATÉGIA DE MARKETING E VENDAS

Quais as estratégias de venda e como se irá processar a chegada do produto ou 
serviço até ao cliente é o que deve ser referido.
Toda a informação relativa ao processo de comunicação desde o design à publici-
dade, passando pela embalagem podem ser evidenciados.
Indicar qual a estratégia para robustecer a marca no mercado.

8 - PROJEÇÕES FINANCEIRAS E INDICADORES CHAVE

A informação que todos querem ler aqui é quando irá ocorrer o retorno do investi-
mento e quando irá ocorrer a geração de lucro. 
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As projeções financeiras devem ser claras e apresentadas de um modo não muito 
extenso com mapas financeiros muito complexos.
Quem lê deve ficar com a percepção o mais clara possível sobre a viabilidade finan-
ceira do negócio e da sua sustentabilidade.
Devem ser apresentados em paralelo alguns indicadores chave neste processo.

9 - INVESTIMENTO NECESSÁRIO

Como será programado o investimento e qual a sua distribuição no tempo. Qual 
proporção de capitais próprios e externos. 
Qual é o tipo de investimento a realizar, qual o montante necessário e que riscos 
estão associados a este investimento.
Os pressupostos para o negócio avançar estão salvaguardados?
Existem linhas de financiamento que exigem pareceres e licenciamentos específicos.

10 - A EQUIPA

Quem vai fazer o quê e que competências possui para tal.
A constituição da equipa é muito importante na medida em que permite aos in-
vestidores, parceiros e outros potenciais interessados ficar com a percepção de que 
a equipa em questão possui as competências necessárias para operacionalizar o 
plano de negócio atingindo os objetivos e metas a que este se propõe.
Importa clarificar neste ponto, se algumas competências técnicas necessárias estão 
em falta, como se irão alocar e quando.

CONCLUÍDO O PLANO DE NEGÓCIO 
ALTURA DE O APRESENTAR
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Apresentação do
 plano de negócio

A apresentação do Plano de Negócio pode ser muito importante e pode ajudar mui-
to na conquista de parceiros, investidores e até clarificar o caminho junto da equipa.
Nem todos temos as mesmas capacidades de comunicação em público, mas isso é 
uma competência que se treina e se aprende. Não é necessária ansiedade.
Não existem fórmulas mágicas que garantam sucesso total da apresentação porém 
existem algumas notas comuns e simples que tem vindo a demonstrar bons resulta-
dos.
O facto mais importante é que pelo menos as pessoas percebam claramente o que 
faz a sua empresa.
Parece anedótico mas não é. Quantas vezes ficamos na dúvida sobre isso. Pensem 
bem e facilmente encontrarão alguns exemplos.
Nunca confundir o objetivo principal da apresentação que é. Suscitar interesse.

Alguns conselhos:

 - Prepare-se, prepare-se e prepare-se.

 - O conselho seguinte é... prepare-se (não é erro é mesmo reforço).

 - A apresentação não deve exceder os 10 slides, 11 ainda é aceitável.

 -  Aponte para cerca de 20 minutos, mas tenha discurso e os slides mais  
 importantes sinalizados pois pode ter apenas 5 minutos em alguns casos.  
 O famoso Pitch.

 - Um bom design não significa tanta cor como uma escola de samba, a  
 letra deve ser suficientemente grande acima de 24.
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TÍTULO

MODELO DE 
NEGÓCIO 

A EQUIPA

MARKETING E 
VENDAS

O PROBLEMA

INVESTIMENTO 
NECESSÁRIO

A SOLUÇÃO /
IDEIA

PROJEÇÕES 
FINANCEIRAS

VANTAGEM 
COMPETITIVA

O MERCADO

A presentação de indicadores é um aspeto relevante.
As evidências resultam sempre.
Se tiver histórias, conte mas não exagere.
Nunca esqueça que atualmente as pessoas vêm 
centenas de apresentações e por isso prender a sua 
atenção nem sempre é fácil

CRIATIVIDADE E EMPATIA

UMA ESTRUTURA POSSÍVEL 
DE APRESENTAÇÃO
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Início de 
atividade

#4
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Formas jurídicas

#4.1

Arrumadas as ideias, canalizadas as energias e os apoios familiares e da nossa rede 
de amigos é importante materializar a iniciativa seja ela com finalidade lucrativa 
seja com finalidade não lucrativa.
Existem diversas formas jurídicas possíveis para enquadrar a organização que ten-
cionamos criar. 
Umas são mais frequentes e mais simples, outras exigem maior esforço e mobiliza-
ção.
Podemos avançar individualmente ou coletivamente. Podemos entrar no domínio 
das empresas ou no domínio da Economia Social.
As opções são diversas e o que aqui apresentamos carece obviamente de uma aná-
lise mais aprofundada da vossa parte.

88



ECONOMIA SOCIAL

A opção por criar organizações não lucrativas  é sempre um processo coletivo.
É necessário juntar um grupo de pessoas com expetativas e interesses comuns.
No caso das cooperativas sugere-se a consulta da CASES - Cooperativa António 
Sérgio onde existe toda a informação relativa a esta forma jurídica.
No caso das associações a consulta do site Associação na Hora.

Neste contexto , as entidades enquadráveis na Lei de bases da Economia Social (Lei 
n.º 30/2013, de 8 de maio) são diversas:

Associação

Configura-se como sendo uma pessoa coletiva cujos associados podem ser pessoas 
singulares e/ou coletivas. Não existe um limite para o número de associados, sendo 
que em Portugal existem algumas com milhares. A sua finalidade não é a obtenção 
de lucro, por isso os associados participam por partilhar objetivos, interesses e ne-
cessidades em comum. A sua duração é indefinida. As associações podem ser de 
dois tipos:

Associações com fins altruísticos 
São associações cuja atividade se desenvolve no domínio do desporto, da cultura, 
do desenvolvimento local e no domínio recreativo.

Associações mutualistas  
Normalmente este tipo de entidade configura-se num sistema privado de   
proteção social com a finalidade de apoio mútuo dos seus associados. 
Estes participam na construção do seu próprio modelo de proteção social,   
regra geral assente nos princípios da solidariedade. Os associados “mutualizam” os 
riscos e os custos de modo equitativo. 
O mutualismo tem uma história de mais de 700 anos em Portugal.
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SECTOR LUCRATIVO

A empresa pode ser constituída individual ou coletivamente. Em seguida apresenta-
mos as diversas opções existentes. 
Esta é uma decisão importante pelo que se deve recolher a máxima informação 
possível, antes de formalizar. Para começar pode consultar https://justica.gov.pt/
Servicos/Empresa-Online.
Pode também aconselhar-se com um Técnico Oficial de Contas sobre qual a melhor 
opção face à sua situação inicial e expetativas futuras.

Cooperativas 

Acaba por ser um conjunto de pessoas que se agregam no sentido de atingir expe-
tativas ou satisfazer necessidades na esfera económica, da cultura, de âmbito social 
ou outro. Este tipo de organização é uma organização de propriedade comum e 
gerida de modo participado e democrático.  O número de cooperadores é ilimitado.

Fundações

São organizações sem fins lucrativos criadas por uma ou mais pessoas jurídicas (ins-
tituidores ou fundadores) com o fim último de administrar um património cujo valor 
não deverá ser inferior a 250.000,00€. 

Definida a forma jurídica deste tipo de organização é possível a obtenção de esta-
tutos complementares.
    - Organizações Não-Governamentais
    - Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento
    - Organizações Não-Governamentais de Ambiente
    - ONGM - Associação Não-Governamental de Mulheres
    - Organizações Não-Governamentais para Pessoas com Deficiência
    - Utilidade Pública.
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Empresas individuais

Sociedade Unipessoal por Quotas - Unipessoal Lda. 

Empresa constituída por um único sócio que é detentor de todo o capital social. Para 
a constituição deste tipo de empresa o capital social mínimo exigido é 1,00€. A 
responsabilidade social é limitada ao valor do capital social, existindo uma clara se-
paração entre o património pessoal e da empresa. A empresa pode ser constituída 
por uma pessoa individual ou uma pessoa coletiva.

Empresário em nome individual

Empresa constituída e detida apenas por uma pessoa que só poderá ser singular. 
Neste caso a responsabilidade do empreendedor é ilimitada e o seu património é 
normalmente afeto à atividade empresarial.  Não é necessária a realização de 
capital social.

Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada 
(E.I.R.L.) 

Esta é mais uma possibilidade de forma jurídica individual, embora seja cada vez 
menos frequente no mercado.  O Capital social necessário para esta modalida-
de deve ser superior a 5.000, 00€

Empresas coletivas

Sociedade por Quotas, Lda 

É uma empresa que terá que ser constituída no mínimo por dois sócios. O valor 
mínimo do capital social é  1,00€. A responsabilidade patrimonial é dos sócios, 
que são solidários entre si. 
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Sociedade Anónima (S.A.) 

 A constituição deste tipo de empresa exige um mínimo de cinco acionistas. O capi-
tal social mínimo é de 50.000€ .
A responsabilidade dos sócios corresponde ao valor das ações que subscrevem. 
Apenas o património social da empresa responde pelas dívidas da mesma.

Sociedade em Comandita 

Neste tipo de sociedade existem dois tipos de sócios, os sócios comanditários e co-
manditados;
“Os sócios comanditários têm responsabilidade limitada, ou seja, respondem apenas pela 
sua entrada de capital;
Os sócios comanditados, por outro lado, têm responsabilidade ilimitada. Ou seja, respon-
dem pelas dívidas da sociedade, ilimitada e solidariamente entre si, nos mesmos termos 
que os sócios da sociedade em nome coletivo;
A firma da sociedade é formada pelo nome de um dos sócios, no mínimo, e pelo aditamen-
to “Em Comandita” ou “Comandita por Ações”. Como referido no portal Justiça.gov

Sociedade em Nome Coletivo

Este tipo de empresas não obriga a um montante mínimo obrigatório para o 
capital social, visto que os sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações so-
ciais da empresa. É uma sociedade de responsabilidade ilimitada em que os sócios res-
pondem ilimitada e subsidiariamente em relação à sociedade e solidariamente entre si.

Após esta decisão é necessário formalizar através de registo a organização. 
Essa é a etapa seguinte.

92

Caixa de Ferramentas para professores  | Atividade:  # 14



REGISTO DA ORGANIZAÇÃO

Registos formais

#4.2

Nos últimos anos tem existido um esforço político para simplificar os processos ne-
cessários para a constituição de organizações, sejam elas empresas ou não.
Podemos dizer que atualmente esta formalidade é rápida e pouco complexa, po-
dendo ser tudo realizado por via digital - online.
Obviamente, que existem espaços e formas de atendimento presencial espalhadas 
pelo país. Como as lojas da empresa e também o Balcão do Empreendedor, nestes 
espaços é possível resolver diversos assuntos legais relacionados com a atividade 
empresarial.
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Existem ainda algumas estruturas de apoio públicas e privadas ou até mistas, como 
são as Incubadoras de empresas, gabinetes de apoio ao empresário nas autarquias, 
associações de empresários, associações de desenvolvimento entre outras. 

Para a constituição da empresa via digital existem estes recursos disponíveis:

 - Empresa na hora 
 - Empresa online
 - Empresa com marca na hora
 - Associação na hora

Atualmente a formalidade de constituir uma empresa custa aproximadamente 
400,00€
Embora o valor mínimo de capital social seja 1,00€ é aconselhável, caso exista essa 
disponibilidade, de investir mais, até porque em termos de imagem se configura 
como uma mais-valia.

Antes do registo, é necessária uma pausa, respirar fundo e sentir-se confiante de 
que as pessoas envolvidas num projeto coletivo são a melhor opção.
Não é necessário que sejam amigos ou familiares, mas sim com perspectivas, inte-
resses, expetativas e empatia. Muita empatia.
Simpatia também costuma ajudar.

Após a constituição da empresa é ainda necessário:
 - Registo na Autoridade tributária;
 - Registo na Segurança Social
 - Abertura de uma conta bancária.

Sendo obrigatório ter um sistema de contabilidade organizada, o gabinete de con-
tabilidade que escolherem  através do TOC (Técnico Oficial de Contas) dá segura-
mente um grande apoio nesta fase burocrática  mas necessária.
Nesta fase, importa pedir algum apoio ao TOC contratado para esclarecimentos 
adicionais sobre alguns dos impostos que irão recair sobre a organização a criar.

No caso das organizações sem fins lucrativos existem uma série de benefícios fiscais 
associados.
No caso das empresas, os impostos mais comuns sobre os quais se podem docu-
mentar no Portal das Finanças são os seguintes: 
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REGISTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

 - IVA - Imposto Sobre o Valor Acrescentado
 - IRC - Imposto sobre Rendimento  de pessoas Coletivas
 - IRS -  Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares
 - IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis (caso existam)
 - IUC - Imposto Único de Circulação (caso existam veículos)

No caso da Segurança Social
 - TSU – Taxa Social Única, sobre as remunerações existentes.

Esta é mais uma necessidade para quem está a pensar avançar no mundo do em-
preendedorismo.
Registar a empresa não salvaguarda de imediato a Marca, são necessários outros
processos.
Para salvaguardar a utilização exclusiva de uma marca ou um logótipo é necessário  
o registo no Instituto da Propriedade Industrial (INPI).
A marca e o logótipo são aspetos fundamentais, são o que identifica uma empresa, 
ou uma organização em todo o seu material promocional, formal e outros.
O registo de uma marca, pode ser igual ao nome da empresa, mas também pode 
ser diferente, sendo que uma empresa pode ter diversas marcas associadas aos seus 
produtos ou serviços.
Por exemplo as batatas fritas Ruffles são uma marca da Pepsi, tal como a Fanta é 
uma marca da Coca Cola.
A marca e a imagem são elementos importantes, mas a qualquer altura podemos 
rever isso na estratégia de comunicação. 
Se não houve tempo de escolher um nome e uma marca, é possível avançar com a 
criação da empresa na hora escolhendo um de uma listagem existente para o efeito 
no respetivo portal da empresa.

Atualmente quase que podemos dizer. “Se não está na Internet não existe”. É exa-
gero mas quase verdade.
Por essa razão importa também, numa fase posterior verificar se existe um domínio 
internet  disponível com o nome escolhemos.
Isso pode ser feito online por exemplo em www.dns.pt.
Mãos à obra. 
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Fontes de financiamento

#4.3

Financiar a nossa iniciativa é mais um desafio. Acreditar, ter ideias claras sustenta-
das em informação robusta no Plano de Negócios é meio caminho andado.
Não vamos mentir, nem iludir. Conseguir o financiamento é o desafio. 
Persistência e melhoria contínua são atitudes necessárias.

Existem algumas possibilidades de financiamento para projetos com características 
e riscos diferenciados. Vamos ver as mais populares.

3 F´s - Family, Friends and Fools

Basicamente estamos a referir-nos à nossa rede de proximidade, aos nossos conta-
tos. À família, aos amigos e a “loucos” que nos podem emprestar ou dar dinheiro.
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Obviamente esta é a forma que encerra menores custos e onde a tolerância ao pos-
sível erro é maior.
Certamente conhecerão alguns casos em que a família investe num negócio para os 
filhos prosseguirem o seu futuro profissional ou o seu sonho.

Crowdfunding

Esta modalidade de financiamento resulta do facto de pessoas anónimas ou não, 
financiarem projetos, cada uma delas com montantes diferenciados através de pla-
taformas criadas para o efeito. 
Existem diversas e podem encontrar algumas no capítulo “Ligações úteis” deste 
guia.
Muitas vezes os investidores recebem algumas contrapartidas face ao seu investi-
mento. Neste modelo a criatividade e a comunicação são muito relevantes.

Crédito Bancário

Os bancos tem sempre inúmeras soluções de crédito disponíveis. Sejam produtos 
próprios, sejam produtos financeiros criados por outros e disponibilizados no mer-
cado financeiro nos diversos bancos. 
Todos têm balcões específicos de apoio às empresas e nos últimos anos têm vindo a 
crescer  diversas opções para as empresas em fase inicial. Porém normalmente são 
exigidas garantias bancárias o que pode dificultar o processo de acesso ao crédito.
Uma das modalidades mais populares de crédito é o microcrédito que como o pró-
prio nome indica é um empréstimo de baixo valor, criado especificamente para pes-
soas com dificuldade de acesso ao sistema de crédito normal. 
Existem, normalmente condições favoráveis de acesso ao crédito para quem cria 
empresas e emprego. Consultar todos os bancos, o IAPMEI, e o recém criado Banco 
Português de Fomento pode ajudar.

Capital semente (Seed capital)

Business Angels são investidores  que financiam projetos numa fase de arranque 
através de Capital semente (seed capital) ou projetos numa fase inicial (early stage) 
com volume de negócio muito reduzido ou mesmo nulo. Mais uma vez a importância 
do Plano de negócios e a comunicação são muito relevantes.
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Agência nacional de Inovação (ANI)
www.ani.pt

Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE)
www.anje.pt

Associação Portuguesa de Criatividade e Inovação (APGICO)
www.apgico.pt

Empreendedorismo Social (IES)
https://www.ies-sbs.org/pt/

Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI)
www.iapmei.pt

Balcão do Empreendedor
https://eportugal.gov.pt/inicio/espaco-empresa/balcao-do-empreendedor

Instituto para o Fomento e Desenvolvimento do Empreendedorismo em Portugal 
(IFDEP)
www.ifdep.pt

Eslider
http://www.esliderportugal.pt/pt/inicio/

Empresa na Hora
https://justica.gov.pt/Servicos/Empresa-na-Hora

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

APOIO ÀS EMPRESAS - formalidade
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Centro de Formalidades das Empresas
www.iapmei.pt

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
https://inpi.justica.gov.pt/

Espaço da Empresa
https://eportugal.gov.pt/inicio/espaco-empresa

Rede nacional de incubadoras
https://www.rni.pt/component/content/featured

BCSD - Empresários pela Sustentabilidade
https://bcsdportugal.org/

IEFP
https://www.iefp.pt/

Ordem dos Contabilistas certificados
www.occ.pt

CASES
https://www.cases.pt/

Associação na Hora
https://irn.justica.gov.pt/Associacao-na-Hora-Perguntas-frequentes

Instituto Nacional de Propriedade Industrial
https://inpi.justica.gov.pt/

Portugal2020
www.portugal2020.pt

FINANCIAMENTO
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Federação Nacional de Associações de Business Angels (FNABA)
www.fnaba.org

Associação Portuguesa de Business Angels (APBA)
www.apba.pt

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

Associação Nacional de Direito ao Crédito (ANDC)
www.microcredito.com.pt

InovCapital – Sociedade de Capital de Risco
http://www.dgtf.pt/Homepage

Lisgarante 
https://www.lisgarante.pt/pt/

Fundo para a Inovação Social
www.fis.gov.pt

Banco Português de Fomento
https://www.bpfomento.pt/pt/

Indiegogo
www.indiegogo.com

Kickstarter:
www.kickstarter.com

PME Investimentos:
https://eportugal.gov.pt/entidades/pme-investimentos-sociedade-de-investimento-s.a.

Portugal Ventures:
https://www.portugalventures.pt/

PPL crowdfunding Portugal:
https://ppl.pt/
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Este Guia tem como objetivo contribuir para que as gerações 
mais jovens possam olhar para o empreendedorismo como 
uma oportunidade de contribuir para um mundo mais solidá-
rio, coeso e sustentável.

Pode ser utilizado em contexto escolar, configurando-se como 
um instrumento de apoio ao professor mas também pode ser 
utilizado como instrumento de consulta individual.

Conceitos e linguagem simples permitem prosseguir as diver-
sas etapas que podem partir de uma ideia até à sua materiali-
zação. Esperamos que com sucesso.

É acompanhado por um instrumento de trabalho em formato 
digital, para professores e para empreendedores.
Disponível em anexo digital a este Guia ou solicitando a:

rota@rotaguadiana.org


