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VAMOS CONHECER-NOS! (ATIVIDADE DE QUEBRA-GELO) 
 

Por favor, pegue numa caneta e numa folha em branco e escreva: 

   

•  Se pudesse ter um trabalho qualquer, no mundo, o que seria? 

•  Se pudesse ter um poder mágico por 24 horas, qual seria? 

•  Se pudesse ter inventado qualquer produto ou serviço, qual escolheria e porquê? 

INSTRUÇÕES PARA OS FORMADORES: 
 
Não permita que os participantes escrevam 
o seu nome na folha de papel! Coloque todas 
as folhas de papel num cesto e misture-as. 
De seguida, peça a cada pessoa para tirar 
uma folha de papel e adivinhar quem 
escreveu as respostas! Esta atividades é 
para todos os participantes… 



OS EMPREENDEDORES DEVEM COMEÇAR COM O PORQUÊ 

O QUE SIGNIFICA SER UM EMPREENDEDOR - VÍDEO  

 



BEM VINDOS! 

SCIENT 
 

Programa de formação inovador desenvolvido através de um projeto 
financiado pela União Europeia intitulado 

“A European University-Business Alliance aiming to foster young 
SCIEntists’ ENTrepreneurial spirit”  

 
Financiado pelo Programa Europeu 

ERASMUS + Key Action 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good 
practices, Action –KNOWLEDGE ALLIANCES 

Grupo alvo: Alunos de doutoramento ou doutorados nas áreas CTEM (Ciência, 
Tecnologia, Engenharia e Matemática). 



QUAL É O OBJECTIVO DESTE PROGRAMA DE FORMAÇÃO? 

Através do desenvolvimento de um novo programa de pré-aceleração de alta qualidade, pretendemos ajudar os 

doutorados/estudantes de doutoramento das áreas CTEM: 

•  A melhoras as suas competências e mentalidade empreendedoras, enquanto desenvolvem uma nova ideia de 

negócio. 

•  A desenvolver soft skills e hard skills que são necessárias para se tornar um empreendedor de sucesso. 

•  A utilizar as suas investigações e descobertas do doutoramento e criar a sua própria empresa, abrindo novos 

caminhos de carreira para os estudantes. 

•  A encontrar potenciais investidores, desenvolver as suas próprias equipas na start-up e trabalhar em rede 

com futuros colaboradores e parceiros de negócio.  

•  A aprender como os outros jovens e especialmente estudantes de doutoramento e doutorados como fizeram!   

VÍDEO SOBRE 3 COISAS QUE PRECISA DE TER PARA SER UM EMPREENDEDOR! 



RESULTADOS “BIG PICTURE” 

•  Mentalidade: Os alunos vão identificar e avaliar crenças e pressupostos específicos que 
impulsionam o comportamento empreendedor. 

 

•  Autorreflexão e análise: Os alunos são incentivados a imaginar o futuro que desejam criar 
enquanto refletem os conceitos fundamentais e como eles podem ser aplicados para os 
objetivos individuais. 

•  Aplicação do mundo real: Os alunos estão imersos em projetos de aprendizagem 
baseados em problemas do mundo real projetados para promover atitudes, comportamentos 
e competências empreendedoras, seguindo os últimos desenvolvimentos em áreas de grande 
crescimento.  

 

•  Conectar-se a uma comunidade: Os alunos são incentivados a identificar e interagir com 
empreendedores, empreendedores académicos, investidores, fundadores de start-ups, 
consultores dentro de sua própria comunidade e a nível da União Europeia. 

 



RESULTADOS ESPERADOS 

Desenvolvimento 
de competências 
empreendedoras 
para doutorados ou 

estudantes de 
doutoramento das 

áreas CTEM na 
Europa 

A assistência 
fornece a estes 
jovens o início 

das suas 
próprias 

empresas 

Oferecer um novo 
curso de formação 
na forma de um  
programa pré-
acelerador para 

entrada em 
aceleradoras, 
incubadoras, 

universidades, etc. 

Servir como um 
exemplo de boas 

práticas e um 
modelo de 

formação para 
parcerias 

estratégicas e 
outras iniciativas 

da União Europeia 
na área do 

Empreendedorismo 



TALVEZ POSSA VENCER COM UM PRODUTO COMO ESTE (VÍDEO) 

UNIVERSIDADE DE OXFORD: COMO OS EMPREENDEDORES ESTÃO ADPATAR A TECNOLOGIA DO ESPAÇO PARA USAR NA TERRA 

 

 



OU PODE VENCER COM UM PRODUTO COMO ESTE! FOLDIMATE (VÍDEO) 

O SONHO DE TODOS OS RAPAZES SOLTEIROS E DE TODAS AS MÃES! 



 
FOCO EM ÁREAS COM POTENCIAL DE CRESCIMENTO ELEVADO 

 

 
 
 
 



•  O programa é sugerido para ser implementado durante 14 semanas (um semestre), como um 

curso introdutório para o Empreendedorismo (por exemplo, Empreendedorismo 101) para 

alunos de doutoramento e pós-doutoramento das áreas CTEM. 

•  A cada semana, um modulo será apresentado em 2 dias (por exemplo, todas as segundas-feiras 

e quintas-feiras durante 3 horas em cada dia).  

•  Durante o 1º dia da semana, a parte teórica será apresentada enquanto no 2º dia um orador 

convidado pode fazer a sua apresentação, os alunos vão trabalhar em exercícios individuais e/ou 

em grupo e/ou fazer visitas em empresas. 

•  O trabalho de casa será dado durante o 2º dia da semana e, de seguida, os alunos têm de 

entregar via online e os comentários vão ser fornecidos pelo tutor/professor através da 

plataforma online. 

•  Este esquema será mantido para todos os módulos.  

 

Agenda do Programa de Formação SCIENT 



Agenda do Programa de Formação SCIENT 

•  Semana 1: Introdução. Conhecer um ao outro. Definições básicas e conceitos sobre empreendedorismo. 
Abordagem lean start-up. O que significa ser um empreendedor académico. 

•  Semana 2:  UA1: Tem uma mentalidade empreendedora? Autoavaliação e autorreflexão. 

•  Semana 3:  UA2: Utilizar os seus recursos pessoais e desenvolver competências empreendedoras 

•  Semana 4:  UA3: Passar de mim mesmo para a equipa: Compreender as dinâmicas individuais e de equipa. 

•  Semana 5:  UA4: Criação da Ideia e Comercialização. 

•  Semana 6:  UA5: Proposta de Valor. 

•  Semana 7:  UA6: Teste a sua Tração. 

•  Semana 8:  UA7: Modelo de Negócio Canvas. 

•  Semana 9:  UA8: Plano de Negócios Lean. 

•  Semana 10: UA9: Direitos da Propriedade Intelectual. 

•  Semana 11: LU10: Inovação Aberta. 

•  Semana 12: UA11: Fontes de financiamento para start-up. 

•  Semana 13: UA12: Pitch e angariação de investidores. 

•   Semana 14: Conclusões finais. Visitas a empresas e programa de mentoring. Procedimentos para a Competição de 
Ideias de Negócios. 



 
VISITS TO COMPANIES AND MENTORING PROGRAMME 

 
 

Todos os estudantes do programa SCIENT devem completar: 

 

•  42 horas do programa de formação (em sala de aula)  

•  10 horas do programa de mentoring/coaching  

•  42 horas de visitas a empresas, exercícios em grupo ou individuais, palestras de oradores 

convidados e atividades de observação em situações de trabalho 

 

POR FAVOR, CONTACTE-NOS SE QUISER VISITAR  
EMPRESAS/ORGANIZAÇÕES ESPECÍFICAS! 



ABORDAGEM METODOLÓGICA 

O curso de formação  é composto por 42 horas de formação (em sala de aula) para 

fornecer um quadro teórico completo sobre como transformar uma ideia de negócio 

numa start-up real. 

 
Isto pretende: 

 
•  Dar aos alunos ferramentas úteis, instrumentos e conceitos que os permitam aprofundar 

os vários temas abordados individualmente 

•  Além dos formadores, cada participante será acompanhado e, de certa forma, "orientado" 
pelo respetivo formador que o participante escolheu. Este duplo canal de assistência é 
concebido para garantir que as principais necessidades dos participantes serão abordadas 
prontamente pelo Programa. 

 

Uma grande parte do curso (cerca de 42 horas) é dedicada a exercícios práticos, visitas a 
empresas e palestras de oradores convidados.  



ABORDAGEM LEAN START-UP 

Lean start-up permite aos empreendedores:  

 

projetarem os seus produtos e testarem os pressupostos subjacentes dos seus modelos de 
negócios com o mínimo capital exigido e no menor período de tempo. 

Mas mais importante: 

valoriza a capacidade de uma empresa mudar rapidamente  

 

O outro lado da história 
https://hbr.org/2016/03/the-limits-of-the-lean-startup-method 



PORQUÊ A ABORDAGEM LEAN? ESPECIALMENTE PARA 
PESSOAS DO DOUTORAMENTO! 

•  A abordagem Lean start up poderia ajudar os jovens empreendedores a economizar 
tempo e dinheiro na execução de um plano errado (significado errado - "construir 
um produto/serviço que os clientes não querem"). 

•  A metodologia Lean start up utiliza um “método científico”, que deve ser bastante 
familiar para os doutorados e estudantes, que consiste numa interação entre hipóteses 
e testes com clientes em tempo real: fazer perguntas, construir hipóteses, testar 
hipóteses através de experiências, analisar dados e elaborar as conclusões. 

A metodologia de Lean start up é baseada nos mesmos pressupostos:  

•  adquirir uma perspetiva do cliente construindo hipóteses sobre as necessidades dos 
clientes; 

•  validar essa hipótese testando-a;  

•  aprender através da análise dos dados;  

•  tomar decisões e planear, com base nos dados validados. 



Lean start-up Methodology  
(homework for next time: read Harvard business review article 

entitled “why the lean start-up changes everything”) 

1 
•  Escreva os seus pressupostos num papel (usar a proposta de valor canvas) para 

ajustar o seu produto ao cliente e definir a sua proposta de valor 

2 
•  Crie um modelo de proposta de valor ou técnicas de pretotyping para testar os 

seus pressupostos com os clientes reais 

3 
•  Recolha dados e feedback de clientes reais e analise-os (descoberta e validação 

do cliente) 

4 
•  Mude as suas pressupostos (pivoting) ou persevere em conformidade 

5 
•  Crie o seu modelo de negócio (usar o MNC) e verificar/validar a sua 

sustentabilidade 

6 
•  Escreva um plano (um PN Lean) para definir uma estratégia e sua execução 



Torna-se menos arriscado! 

(Elmos presentation from the Train the 
Trainers workshop on our methodology). 2 
slides 



UM PASSO EM FRENTE 

Neste programa de formação ainda consideramos o Plano de Negócios como uma ferramenta de execução 
válida, mas queremos que as start-ups utilizem-no internamente, uma e outra vez, derivando do Modelo de 

Negócio Canvas e mantendo-o lean, e continuamente atualizado e ágil 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta visão, o Plano de Negócios Lean é uma ferramenta útil e estratégica para executar e apoiar a procura de 

um modelo de negócio sustentável 

MNC 

MNC 
Análise 

Swot 
PN 

Lean 



REALIDADE EMPREENDEDORA 

O EMPREENDEDORISMO NÃO É LOTARIA, O EMPREENDEDORISMO  

NÃO É GESTÃO 
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CITAÇÕES DE EMPREENDEDORES FAMOSOS 



CITAÇÕES DE EMPREENDEDORES FAMOSOS 



CITAÇÕES RELEVANTES PARA EMPREENDEDORES 



 

Informações e contactos: www.euscient.eu 
 



EXERCÍCIO DE GRUPO SOBRE   
EMPREENDEDORES ACADÉMICOS (1º DIA) 

Divida os seus alunos em cinco grupos (máximo 5 pessoas em cada equipa) e peça-lhes que respondam a 
cada uma das seguintes questões: 

 

a)  Quais são as vantagens e desvantagens de ser um empreendedor académico?  

b)  Como as universidades podem introduzir novas políticas, métodos, procedimentos, etc., com o objetivo 
de incentivar os empreendedores académicos das suas instituições?  

c)  Quais são os principais desafios que um empreendedor académico precisa superar? 

d)  Quais são as competências mais importantes que os empreendedores académicos precisam de ter? 

e)  Quais são as semelhanças e as diferenças entre os académicos e os empreendedores?  

Instruções para os formadores: cada equipa trabalha durante 30’ e de seguida cada equipa apresenta as 

suas conclusões em frente aos colegas 5’.  
 



ATIVIDADE ADICIONAL SUGERIDA PARA O 2º DIA 

•  Convide um orador que tenha o doutoramento numa área relacionada com as áreas CTEM e 
que desenvolveu produtos/serviços tecnológicos inovadores para falar sobre o seu processo e 
também existirá uma parte para Questões e Respostas (duração sugerida: 60'). 

 

•  Separe os participantes em grupos de 4-5 pessoas e peça-lhes para discutir sobre as lacunas 
que eles vêm no mercado, depois para relacionar os seus passatempos/paixões e começar a 
pensar em novas ideias de negócio em relação ao seu doutoramento (duração sugerida: 60').  

•  Dê aos participantes um artigo relevante sobre start-ups e Empreendedorismo, divida-os em 
grupos e peça-lhes para discutir dentro do grupo o artigo e apresentar as principais conclusões, 
bem como os prós e contras de ser um empreendedor (duração sugerida: 40'). 

•  Organize uma visita a uma empresa inovadora que tenha um estudante de doutoramento ou 
pós-doutoramento como fundador (duração sugerida: 120'). 



DICAS DE LEITURA SOBRE A METODOLOGIA DE LEAN 
START-UP 

Read  

•  http://www.lean-startup.be/lean-startup-methodology/ 

•  http://startuphyderabad.com/implement-lean-start-

methodology 



VÍDEOS SUGERIDOS 

a. Academia Empreendedora da Universidade de Oxford: 

http://www.ox.ac.uk/research/research-in-conversation/entrepreneurial-
academics 

 

b. Prémio para o Empreendedor académico, da Universidade Queen Mary: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ip2q_TdpL-M  

 

c. Do Cientista para o Empreendedor: 

https://www.youtube.com/watch?v=fMTusU-kmWQ 

 



Contactos: 
 

Dra. Celia Hadjichristodoulou 
Coordenadora do Projeto SCIENT  

celia@grantxpert.eu, +357 22669266 



A SEGUIR 

 
 

 
UA1:  Do básico do Empreendedorismo para aprender  

se tem o que é preciso! 
Tempo de autoavaliação e autorreflexão! 



 
UA1: AVALIAR A SUA 

MENTALIDADE EMPREEDEDORA 
 
 
 
 
 
 

 
ERASMUS + 
COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES 
KNOWLEDGE ALLIANCES 

kyriacoun
Stamp



METAS E OBJETIVOS 

O principal objetivo deste módulo é – refletir sobre a dimensão da sua: 
Mentalidade Empreendedora 

Começamos sempre por nos avaliarmos! 



O QUE É UMA MENTALIDADE 
EMPREENDEDORA? 

A Mentalidade empreendedora refere-se a um determinado  estado de 
espírito que orienta a conduta humana para as atividades e 
resultados empreendedores. 

 
Pessoas com mentalidades empreendedoras são muitas vezes  
atraídos pela criação de oportunidades, inovação e novo valor. 



POR QUE PRECISAMOS DE UMA MENTALIDADE EMPREENDEDORA? 

•  Todos temos que tomar decisões com base em informações 

limitadas 

•  Contexto baseado em tempo reduzido e vinculação de recursos 

•  Não existem garantias ou redes de segurança 

•  Assumimos o risco até certo ponto 

•  A concorrência está em mudança 

•  O mercado está em mudança 

•  Os ciclos de vida do produto e do serviço são cada vez  mais 

curtos 



AUTOAVALIAÇÃO 
Tem as características necessárias para ser um empreendedor? 

“A acção vive da confiança e da coragem. Se quer conquistar o medo, não se deixe ficar em casa a 
pensar no assunto. Saia e torne-se ativo.”  

– Dale Carnegie – 

 

Dois questionários:  

Mentalidade Empreendedora e de Liderança 



TESTE GET 

Teste da Tendência Geral para o Empreendedorismo (GET – General Enterprising 

Tendency) www.get2test.net 

É uma ferramenta para reflexão que nos pede para: 

 

•  Pensar sobre se o empreendedorismo é para nós   
•  Considerar como podemos melhorar os nossos pontos fracos   

•  E aproveitar os nossos pontos fortes 



TENDÊNCIA GERAL PARA O EMPREENDEDORISMO (GET) 

O  teste GET sugere a necessidade de demonstrar 5 características para ser 
empreendedor: 
 

•  Necessidade de Realização (motivação) 

•  Necessidade de Autonomia 

•  Tendência Criativa 

•  Assumir riscos calculados 

•  Locus de Controlo 

 

 

Duração: 15’-20’ 

 



TENDÊNCIA GERAL PARA O EMPREENDEDORISMO -GET2:  
OS SEUS RESULTADOS! 



QUAIS FORAM OS SEUS RESULTADOS? 

•  Qual foi a sua pontuação total?  

•  Em que medida demonstrou cada uma das características  

•  O que fará para: 

Ø  Trabalhar nos seus pontos fracos 

Ø  Aproveitar os seus pontos fortes 

Ø  Utilizar estes resultados para fortalecer a sua mentalidade 

 empreendedora? 



DEFINIÇÕES IMPORTANTES 

Definições baseadas nos seus resultados do teste GET vinculados à mentalidade 
empreendedora: 

•  Autonomia 

•  Criatividade 

•  Arriscar 

•  Locus de Controlo 

•  Necessidade de Realização 



AUTONOMIA 



AUTONOMIA E COMPROMISSO 



NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO 



ARRISCAR 

 

ARRISQUE AGORA,  

À MEDIDA QUE VAI CRESCENDO, VAI FICANDO COM MAIS 
MEDO!  

E MENOS FLEXÍVEL. 



CRIATIVIDADE 



3 COMPONENTES DA CRIATIVDADE 



LOCUS DE CONTROLO 



OS EMPREENDEDORES SÃO LÍDERES 

Os Empreendedores são líderes dispostos a 

assumir riscos e a tomarem a iniciativa, 

aproveitando as oportunidades de mercado através 

do planeamento, organização e aplicação de 

recursos, muitas vezes pela inovação em novos 

produtos ou pela melhoria de produtos já 

existentes. 



AVALIAR A SUA MENTALIDADE DE LIDERANÇA - EXERCÍCIO 

•  É convidado a avaliar-se relativamente a 12 elementos da mentalidade de 
liderança  

•  Cada um é vital para ser um líder eficaz 

•  Em que medida é que os outros o vêm relativamente a cada um desses 
elementos? 

•  Esses são os que poderia liderar. 

 



AVALIAR A SUA MENTALIDADE DE LIDERANÇA - EXERCÍCIO 

 

•  Identificámos 12 elementos da mentalidade de liderança que acreditamos serem essenciais 

para alcançar uma maior eficácia como líder.  

 

•  Neste exercício, peça a um amigo ou colega que o conheça bem para o avaliar, numa escala 

de 1 a 5, em cada um dos 12 elementos da mentalidade de liderança, tendo em 

consideração o seu trabalho atual. É importante que outra pessoa o avalie, uma vez que lhe 

irá dar uma opinião independente e honesta sobre a forma como o vê a si. 

•  O importante aqui não é necessariamente obter o maior resultado, mas obter as respostas 

mais honestas. 



TABELA DA MENTALIDADE DE LIDERANÇA 

 	  
Outras pessoas, 

pontuação de 1 a 10	

  
Os seus comentários e 

ações	

 
Pontuação que 

atribui a si próprio 
de 1 a 10	

1.  Paixão	  	  	  	

2. Autoconfiança	  	  	  	

3. Vontade, motivação, determinação	  	  	  	

4. Coragem	  	  	  	

5. Visão	  	  	  	

6. Foco	  	  	  	

7. Esforço e auto disciplina	  	  	  	

8. Otimismo	  	  	  	

9. Sabedoria e senso comum	  	  	  	

10. Oportunidade	  	  	  	

11. Capacidade crítica e risco	  	  	  	

12. Persistência	  	  	  	



AUTORREFLEXÃO: 
5 QUESTÕES ACERCA DA SUA MENTALIDADE 

Em resumo, vamos perguntar: 

 

•  Quais foram as suas pontuações mais elevadas?  

•  Quais foram as suas pontuações mais baixas? 

•  Na sua avaliação, onde é que você se diferencia dos outros? 

•  Quais os motivos para essas diferenças? 

•  O que você vai fazer sobre isso? 



COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS - EXERCÍCIO 

Exercício individual e de grupo:  

•  Faça uma lista das características que considere que deveria ter para construir um 

negócio. 

•  Compare e discuta a sua resposta em grupo. 

•  Um elemento de cada grupo apresenta os resultados aos restantes grupos.  

(Duração: 45’) 

 



SUGESTÃO DE EXERCÍCIOS OUTDOOR EM GRUPO 

•  De olhos tapados, os participantes devem fazer um quadrado perfeito com uma corda. 

•  Bola de ténis: Deverá fazer a bola rolar o mais rápido possível, dentro do grupo, de forma 
a que todas as pessoas do grupo lhe toquem com as mãos! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFERÊNCIAS 

•  Competências empreendedora: 
https://www.mindtools.com/pages/article/newCDV_76.htm 

 

•  Teste GET da Universidade de Durham [GET = General Enterprise Tendency teste, de 
Sally Caird (www.get2test.net) 

•  Impact for Life Leadership Workbook (2008) Leadership Exercise, Mindset 

     Questionnaire and Animal Quiz 

•  Lois Frenkel:  Are You Entrepreneurial? Questionário (Hard Copy) 

•  Tidd, J. & Bessant, J. (2011) Innovation and Entrepreneurship, Wiley Publishing 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEITURA ADICIONAL SUGERIDA 

•  Desenvolver uma mentalidade de crescimento, Carol S.Dweck:  

https://www.esu.edu/academics/enrichment_learning/documents/pdf/
developing_growth_mindset.pdf 

 

•  Mentalidade fixa vs. mentalidade de crescimento: 

http://www.queenannefirstschool.org.uk/wp-first/wp-content/uploads/2014/08/A-Guide-to-
the-Fixed-Mindset-V-the-Growth.pdf 

 

•  A motivação empreendedora na universidade: um constructo multidimensional 

http://www.ingenio.upv.es/sites/default/files/working-paper/
the_entrepreneurial_motivation_in_academia__a_multidimensional_construct.pdf 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A SEGUIR 
UA2: A UTILIZAÇÃO DOS SEUS RECURSOS PESSOAIS E O 

DESENVOLVIMENTO DAS SUAS SOFT SKILLS EMPREENDEDORAS! 

Agora que avaliou a sua mentalidade empreendedora, é hora de começar a 

pensar sobre as competências empreendedoras que precisa ter para ter 

sucesso! 





UA2: UTILIZAÇÃO DOS SEUS 
RECURSOS PESSOAIS E O 

DESENVOLVIMENTO DAS SUAS 
SOFT SKILLS EMPREENDEDORA 
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DA AUTO-AVALIAÇÃO (UA1) À CONSTRUÇÃO DAS NOSSAS 
COMPETÊNCIAS PESSOAIS/SOFT (UA2) 

•  Na UA1 fizemos uma autoavaliação sobre o seu espirito e competências 

empreendedoras, analisando os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. 

•  Na UA2 iremos aprender sobre como desenvolver importante competências pessoais 

empreendedoras, reforçar os pontos fortes, sentir-se confiantes, confiar nos outros e 

superar o medo do fracasso. 



METAS E OBJETIVOS 

O objetivo deste modulo é o de reflexão e construção dos seus recursos pessoais.  

Irá explorar:  

•  Como construir a sua confiança 

•  A sua capacidade para confiar noutras pessoas 

•  Estratégias para lidar com o medo do fracasso 

 



TOP 10 DAS COMPETÊNCIAS EM 2020 



AUTO-CONFIANÇA É IMPORTANTE 

Para ter sucesso é preciso ter confiança: 

 

•  Na nossa ideia/projeto e em nós próprios 

•  Permite-nos agir 

•  Ajuda-nos a mostrar credibilidade quando  

apresentamos uma ideia/projeto aos outros 

 



COMPORTE-SE COM CONFIANÇA 

•  Desempenhe o personagem (faça-
o ou finja-o) 

•  Assuma o personagem 

•  Falar de forma assertiva 

•  Pense positivo 

•  Aja 

•  Esteja preparado/a 

 



COMO CONSTRUIMOS A CONFIANÇA 

Testar as suas ideias 
•  Primeiro com colegas e amigos 
•  Conselheiros e Mentores 
•  E só depois, aos potenciais investidores/clientes 
 

Submeta as suas ideias a concursos 
•  Solicite críticas 
•  Aprenda com o feedback 
•  Desenvolva estratégias para lidar com a emoção 
•  Melhore o produto 
 

Trabalhe de forma colaborativa 
•  Partilhe preocupações e forças 

 



A LISTA DA CONFIANÇA 

Os meus pontos fortes As minhas conquistas O que eu admiro em mim? 



CONFIANÇA 

Ter a certeza que os nossos sócios se vão comportar de uma maneira espectável. 

Que são: 

•  Benevolentes 

•  Honestos 

•  Abertos 

•  Confiáveis  

•  Competentes 

 



A IMPORTANCIA DE CONSTRUIR A CONFIANÇA  

Dá-nos a capacidade de concretizar a nossa visão 

Não podemos fazer tudo sozinhos! 

 

•  Permite-nos tirar proveito dos recursos de que não dispomos 

•  Dá-nos as vantagens da colaboração 

•  Dá-nos o oportunidade para nos adaptarmos e sermos ágil 

•  Evita a paralisação da autossuficiência 

 



COMPORTAMENTOS PARA A CONFIANÇA 

Comportamentos que aumentam a confiança: 

 

•  Cumprir ações prometidas com competência 

•  Consistência e previsibilidade 

•  Comunicação clara e precisa 

•  Partilha de responsabilidades 

•  Mostrar preocupação com os outros.  

 



EXERCÍCIO “CAMPOS DE MINAS” 

•  Alguns objetos foram espalhados pelo chão 

•  Forme pares com alguém com quem não esteja familiarizado  

•  Um dos participante coloca uma venda 

•  A outra pessoa, verbalmente, orienta o parceiro de os olhos vendados até ao 

outro lado do “campo de minas”.   

•  Quando o parceiro terminar o exercício, troque a venda e realize o exercício 

novamente. 



O MEDO DO FRACASSO 



O MEDO DO FRACASSO 

Ter medo de realizar uma atividade para evitar deceções, 

raiva, frustração ou vergonha por não alcançar um 

objetivo! 



SINAIS DE MEDO 

•  Não querer tentar fazer coisas novas 

•  Procrastinação 

•  Menorizar-se 

•  Perfecionismo 



SUPERAR O MEDO 

•  Analisar todos os resultados possíveis 

•  Identificar o pior cenário 

•  Ter um plano de contingência 

•  Concentra-se no que pode controlar 

•  Reduzir o risco através de medidas incrementais 

•  Aprender a pensar de forma mais positiva 



SUPERAR O MEDO 



 
 

SUPERAR O MEDO: 
ORGANIZE OS SEUS PENSAMENTOS 

 
 Todas as coisas que 

poderão correr mal 
caso eu falhei 

Como elimino a 
possibilidade de cada 
uma destas 
consequências más 

Como poderei 
recuperar de cada 
uma das 
circunstâncias 

 
 
 
 



APRENDER A PARTIR DO FRACASSO! 



 
SUPERAR O MEDO: UM BOM VÍDEO 

 
 



EXERCÍCIO DE GRUPO:  
FORMAR A VISÃO DA SUA EMPRESA 

 
OBJETIVO:  
Ajudar os participantes a comunicar e a coordenar os seus esforços nas tarefas de grupo, 
em circunstâncias desafiadoras. 
TEMPO ESTIMADO: 25-30 min.   MATERIAIS: Uma corda longa, 5 vendas para os olhos 
  
DESCRIÇÃO:  
É pedido a um grupo de 5 pessoas com os olhos vendados que façam quadrado perfeito 
(lados iguais, ângulos iguais) usando uma corda circular em 12 min. 
  
Sumário: 
Nesta atividade, iremos moldar a organização (indicada pelas cordas). Enquanto 
indivíduos, todos nós temos uma imagem mental do que deve ser a organização, mas 
muitas vezes somos cegos em relação à visão do outro. Todas as visões individuais devem 
ser abertamente expressas para que a organização seja moldada dentro de um quadrado. 	



A SEGUIR 

 
 	

UA3: DO INDIVIDUAL PARA A EQUIPA! 
 

DEPOIS DE TRABALHARMOS SOBRE NÓS PRÓPRIOS, AGORA 
PRECISAMOS DE NOS POSICIONAR PARA TRABALHAR BEM EM 

EQUIPA! 



 
 

UA3: DO INDIVIDUAL PARA A 
EQUIPA: COMPREENDENDO 

DINÂMICAS INDIVIDUAIS E DE 
GRUPO 
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DO INDIVIDUAL PARA A EQUIPA 

UNIDADE  DE APRENDIZAGEM 3: 

Understanding individual and team 
dynamics 



 
DA UA2 (COMPETÊNCIAS PESSOAIS/SOFT SKILLS) À UA3 

(CONSTRUÇÃO DE EQUIPAS) 
 

Na UA2 explorámos os nossos recursos pessoais e as nossas soft skills como 

ingredientes importantes para o nosso sucesso enquanto empreendedores.  

 

Para além do domínio destas competências, os empreendedores precisam também de 

se rodear de uma boa equipa. Como é que construímos esta boa equipa? 

 



 
ESTRUTURA DO MÓDULO  

 
Este modulo concentra-se na importância do comportamento e na 

influência deste tanto a nível das equipas como a nível individual.  

Está dividido em três partes essenciais: 

 

•  PARTE 1: Comportamento Individual e de Equipa 

•  PARTE 2: Construção de Equipas 

•  PARTE 3: Motivação 

 



A RECORDAR: TODOS EVOLUÍMOS DA DEPENDÊNCIA PARA A 
INDEPENDÊNCIA. PARA O SUCESSO DE UMA START-UP 
PRECISAMOS DE INTERDEPENDÊNCIA 

 

1.  Dependência 
2.  Independência 
3.  Interdependência 
 
Atualmente, PRECISAMOS de  
interdependência para o sucesso nos negócios 
in business 
 
 
Veja os diferentes estágios em 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pHbqEFdM4hw 



PARTE 1:   
COMPORTAMENTO INDIVIDUAL E DE EQUIPA 

 

A primeira parte deste módulo centra-se na importância do comportamento. 

Você irá: 

•  Explorar a forma como as perceções afetam a tomada de decisão 

•  Compreender a importância das atitudes 

•  Aprender como superar e gerir o medo 

•  Identificar as influências da personalidade no ambiente de trabalho 

 



 
PERCEÇÕES, ATITUDES E TOMADA DE DECISÃO 

 

O comportamento das pessoas é baseado na sua perceção da realidade e não na realidade em si!  

A perceção é um processo através da qual as pessoas organizam e interpretam as suas 
impressões por forma a atribuir um significado ao seu contexto.  

As ATITUDES são níveis de perceção mais profundos. “Eu penso que” (perceção) “Eu sei 
que” (atitude) 

Compreender as perceções é uma competência de gestão importante. Consegue identificar as 
perceções das pessoas sobre diferentes assuntos? São atitudes ou podem ser influenciadas? 



ATITUDES 

 

…….são afirmações ou julgamentos em relação a objetos, pessoas ou eventos. São 

conjuntos de sentimentos ou crenças acerca do nosso comportamento 

Quem constrói equipas deve ter as atitudes em consideração porque: 

As atitudes preveem comportamentos individuais e de equipa 

 
 



ATITUDES 

•  Fornecem alertas acerca de potenciais problemas individuais ou de 

grupo. 

•  Influenciam o comportamento do grupo.  

•  Promovem o comprometimento e a satisfação das pessoas e dos 

membros do grupo. 

 

Assim, é importante construir um atitude mental positiva dentro 
dos grupos e das equipas 

 
É POSSÍVEL MEDIR AS ATITUDES ???? 

 
 



 ATITUDES… 

  
 
 



Atitude positiva – é a diferença entre gostar do que se 
faz ou simplesmente suporta-lo.  	
 

  

POSITIVA 
 
•  Disponível para mudar de ideias e 

comportamento   
•  Consegue perceber o ponto de vista 

de outra pessoa 
•  Raramente de queixa 
•  Aceita a responsabilidade sobre os 

erros 
•  Raramente critica os outros 
•  Tem consideração pelos outros 
•  Olha os outros nos olhos quando 

fala com eles 
•  Respeita a opinião dos outros 
•  Nunca inventa desculpas 
•  Tem vários interesses 
•  Sorri facilmente 

NEGATIVA 
 
•  Indisponível para a mudança 
•  Não consegue perceber o ponto 

de vista de outras pessoa 
•  Culpa os outros pelos seus 

próprios erros 
•  Muito crítico com os outros 
•  Pensa apenas em si próprio 
•  Não olha nos olhos das outras 

pessoas 
•  Impõe a sua opinião aos outros 
•  Inventa desculpas 

frequentemente 
•  Tem poucos interesses 
•  Raramente sorri 



EMOÇÕES 

As emoções proporcionam um valioso conhecimento acerca do 

comportamento individual e de equipa 

•  Por exemplo, os responsáveis de equipas não podem ignorar a tristeza 

ou ira de um dos membros uma vez que tal irá afetar a tomada de 

decisão e eficácia da equipa 



Inteligência Emocional (EQ) 

  

Inteligência Emocional é a capacidade de uma pessoa 
para: 

•  Ter autoconsciência de si e dos outros 

•  Reconhecer as suas emoções quando experienciadas 

•  Detetar emoções nos outros 

•  Gerir sugestões e informações emocionais 



Principais componentes da EQ 

  



As Emoções influenciam a tomada de decisão? 
 

  
 
 

	 	 	 	 		SENTIMENTO 

	 	 	 	 		
TOMADA DE DECISÃO 

	 	 	 	 		Pensamento

	 	 	 	 		



Culpamos as pessoas primeiro, não a situação 

PRECONCEITO DA CONVENIÊNCIA 

PERCEPÇÃO SELECTIVA 

EFEITO DO PRESTIGIO 

EFEITOS DE CONTRASTE 

ESTEREOTIPAGEM 

PRECONCEITO DA ANCORAGEM 
 



 
A LIGAÇÃO ENTRE A PERCEÇÃO E A TOMADA DE 

DECISÃO 
 TOMADA DE DECISÃO 

 

•  Dá poder a todos os membros da equipa 

•  Analisa e avalia informação 

•  Está ciente dos enviesamentos 

•  Potencia a criatividade 

•  Desenvolve forças e fraquezas alternativas para cada situação 

 



 
PERSONALIDADE 

 
Os líderes de equipa precisam de ter noção da personalidade como algo que 

afeta o desempenho individual e de grupo. 

Medir a Personalidade 

•  Importante na escolha dos membros da equipa 

•  Método maus comum: questionários de auto reporte 

 

Modelos de Personalidade 

•  MBTI (Por opção, pode fazer em https://www.16personalities.com/) 

•  Modelo de personalidade Big Five ou Modelo dos Cinco Grandes Fatores 
 



PARTE 2:  
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAS 

Garantir Alto Desempenho e Lidar com Desafios 

 

OBJETIVOS 

•  Do Individual para a Equipa 

•  Fases da Criação de uma Equipa 

•  Equipas de Alto Desempenho 

•  Funções Ideais e Desafios 

 



PRIMEIRO, NÃO SE ESQUEÇA DA IMPORTÂNCIA DO 
INDIVIDUAL 

 
•  Todos mudámos…. Não gostamos da gestão de controlo e comando 

•  Auto- ……………. Hoje você depende de si. 

•  As pessoas preferem papeis/tarefas Voluntárias. Deixe-os 
voluntariarem-se! 

•  Faço-o por mim (acima de tudo). Não se esqueça de se focar nas 
necessidades de cada indivíduo 

 



AINDA ASSIM, APENAS AS EQUIPAS O 
LEVARÃO ATÉ AO PRÓXIMO NÍVEL 

Os “Hot Groups” de Leavitt 

§  Dedicados, membros ativos 

§  Todos têm sucesso (i.e. autoconfiança) 

§  Querem pertencer a esta equipa 

§  Falam abertamente 

§  Riem 

§  Não querem regras absolutas 

§  Autonomia 

§  Criatividade 

§  Procuram a verdade 

 



    A IMPORTÂNCIA DA IDENTIDADE 

•  QUEM FUI EU? 

•  QUEM SOU EU? 

•  QUEM QUERO SER? 

•  TEREMOS SUCESSO SE ESTAS FOREM COINCIDENTES PARA A EQUIPA/
PESSOA 

TRÊS QUESTÕES IMPORTANTES PARA O 
INDIVIDUAL E PARA A EQUIPA 



FASES DA VIDA DE UMA EQUIPA 

 
•  FORMAÇÃO 

•  CONFLITO 

•  ACORDO 

•  MATURIDADE 



•  Somos seres sociais 

•  Boas equipas têm mais sucesso que o individual 

•  As equipas ajudam-nos a participar 

•  Forma eficaz de aumentar a democracia e a motivação 

PORQUE É QUE AS EQUIPAS SÃO 
POPULARES? 



MEMBROS DE EQUIPA POSSÍVEIS 



•  Coordenador 

•  Criativo 

•  Promotor 

•  Avaliador 

•  Produtor 

•  Defensor/Mantenedor 

•  Organizador e Controlador 

	

	

FUNÇÕES IDEAIS 
DENTRO DA EQUIPA 



OUTRA PERSPETIVA:  
FUNÇÕES NUMA EQUIPA IDEAL… (BELBIN) 

This module concentrates 

•  Líder (Ouve, dinâmico, não se concentra na glória pessoal) 

•  Líder Funcional (ajuda a equipa  desenvolver o seu carácter, mantém a 
equipa focada) 

•  Criativo (criativo, “inteligente”, “grandes ideias”) 

•  Avaliador (Progresso? Problemas?) 

•  Captador de Recursos (ligado em rede, sabe como assegurar recursos) 

•  Implementador (gosta de estabilidade, estrutura, procedimentos) 

•  Companheiro de Equipa (incentive o espirito de equipa)  

•  Aperfeiçoador (garante que o trabalho está completo) 



8 TIPOS DE MEMBROS DE EQUIPA QUE 
DESAFIAM CADA LÍDER DE UMA STARTUP 

(ZWILLING MARTIN) 
 

•  Domain masters  

•  Rising stars 

•  Squeaky wheels  

•  Steamrollers  

•  Joyriders 

•  Stowaways  

•  Square pegs 

•  Slackers 



•  “Sabe tudo”          

•  Especialista              

•  Lutador 

•  Animador 

	
	

OUTRAS FUNÇÕES 



•  “Não participante”            

•  Advogado do Diabo  

•  Desmentidores 

•  Revolucionário        

•  Político 

OUTRAS FUNÇÕES 



•  São voluntárias 

•  São apreciadas 

•  São aquelas em que sentimos que pertencemos 

•  São aquelas que desempenhamos com sucesso 

 
A RECORDAR… O EQUILÍBRIO ENTRE FUNÇÕES É 

FUNDAMENTAL.  
TEMOS MELHOR DESEMPENHO QUANDO AS FUNÇÕES 

 



•  Experiência passada (negativa=evitar, positiva=perseguir) 

•   ‘ajustamento’  

•  Preferências. Se a primeira opção ´já está tomada passamos para a 
segunda, etc. Se todas as preferências já estão tomadas então não 
participamos 

•  Desempenho esperado, i.e. agrado 

ASSIM… PROCURAMOS FUNÇÕES BASEADAS EM…. 



•  A auto preservação deve ser associada à equipa (por exemplo: pense numa 

matilha de lobos) 

•  Lidar com o individualismo crescente dando exemplos de partilha, 

benefícios sociais 

•  Premiar a equipa bem como os indivíduos 

DESAFIOS NA CRIAÇÃO DE JOGADORES DE EQUIPA: 



•  Escolha jogadores de equipa 

•  Treine a equipa como uma equipa 

	

	

DESAFIOS NA CRIAÇÃO DE JOGADORES DE EQUIPA: 



–  Existe uma elevada carga de trabalho, é complicado e requer vários 

níveis de perícia? 

–  Consegue alcançar mais ao nível de uma equipa? 

–  Existe interdependência? 

A EQUIPA NEM SEMPRE É A MELHOR SOLUÇÃO 



•  Escolha errada de papeis ou distribuição de papeis que não 

abrangeu as devidas necessidades 

•  Inexistência de objetivos claros 

•  A equipa não atingiu a maturidade 

	

	

PROBLEMAS COMUNS NAS EQUIPAS 



•  Consenso na equipa 

•  Informação e autorização insuficiente 

•  Equipa política 

•  Equipa de sobrevivência 

•  “Pensamento coletivo”.  

	

PROBLEMAS COMUNS NAS EQUIPAS 



•   Não pode afastar-se das regras 

•  Apenas nós estamos certos, o que é diferente é errado, ilegal, não 

ético 

•  Não há tomada de decisão independente e pessoal 

	
	

	

‘PENSAMENTO COLETIVO’  



•  Falta de bons líderes e seguidores 

•  Poucos vencedores 

•  Não há um inimigo comum 

•  Falta de confiança 

•  Opressão, medo 

	

PROBLEMAS COMUNS NAS EQUIPAS 



1.  Encontre ou crie um líder de equipa 

2.  Desenvolva uma boa comunicação 

3.  Descubra o que a equipa precisa para ter sucesso 

4.  Avalie as vantagens e desvantagens da equipa a nível individual e coletivo 

5.  Obtenha acordo cobre as regras da equipa (venda, não imponha) 

6.  Apoie a equipa, especialmente no fracasso 

7.  Incentive o risco e a criatividade 

8.  Faça comentários positivos e construtivos a todos 

9.  Motive a equipa premiando todos, dando-lhes propriedade 

10. Não exponha ninguém 

	
	
	
	

ALGUMAS SUGESTÕES MAIS 



1. Identifique membros chave, recursos chave necessários, 

competências chave. Junte as peças do puzzle 

2. Eduque a equipa: processos, tarefas, benefícios, objetivos 

comuns 

3. Chegue a acordo sobre uma declaração de missão 

4. Agenda, divisão de tarefas 

5. Identifique metas e formas de lidar com os desafios 

PRIMEIROS PASSOS: JUNTAR A EQUIPA 



O ENGENHEIRO 

A maior lacuna entre a oferta e procura é na área da engenharia. 

Assegure-se de que esta a construir coisas for a da classe… 

evidência de projetos paralelos… naturalmente criativos.  

ONDE É QUE VOCÊ SE ENCAIXA? O GUIA DE UM 
FUNDADOR PARA AS FUNÇÕES NUMA START-UP 

JONATHAN GREECHAN (2015) 



•  O Responsável pelo Produto 

•  O Vendedor 

•  Adoram a emoção do trabalho duro e obtenção de resultados. 

•  Desenvolvimento do negócio 

•  Marketing 

•  As start-ups ainda possuem um pouco do Marketing tradicional, mas 
não muito.  

 

ONDE É QUE VOCÊ SE ENCAIXA? O GUIA DE UM 
FUNDADOR PARA AS FUNÇÕES NUMA START-UP 

JONATHAN GREECHAN  



•  Gestão Contabilística/Serviço ao Cliente 

•  Gestores Administrativos 

•  Mudança constante 

•  Ser incapaz de alcançar os seus objetivos iniciais 

•  Decisões de parceria 

•  Contratação 

•  Riscos cibernéticos 
 

 

ONDE É QUE VOCÊ SE ENCAIXA? O GUIA DE UM 
FUNDADOR PARA AS FUNÇÕES NUMA START-UP 

JONATHAN GREECHAN  



•  Visionário/Arquiteto.  

•  Desenvolvedor(es) líder(es).  

•  Sysadmin.  

•  Toolsmith.  

•  Webmaster.  

•  DBA. 

ONDE É QUE VOCÊ SE ENCAIXA? O GUIA DE UM 
FUNDADOR PARA AS FUNÇÕES NUMA START-UP 

JONATHAN GREECHAN  



•  Artista gráfico. Coordenação de cores, logótipos, etc. 

•  Designer CSS.  

•  Criador de Conteúdos. Estudos de utilidade etc. 

•  Apoio ao Cliente. Atender telefonemas, FAQs, conhecimento de base, apoio, 
resolução de problemas. 

•  Tester. Testa coisas divergentes, automatize a tensão. 

•  Marketeer. blogging, publicidade. 

•  Gestor. Coordena as atividades de todos os membros da equipa. 

•  Advogado. Estabelecimento do negócio, orientação, interpretações legais. 

•  Chefe. Lida com todas as restantes tarefas para manter o funcionamento da equipa. 

 

ONDE É QUE VOCÊ SE ENCAIXA? O GUIA DE UM 
FUNDADOR PARA AS FUNÇÕES NUMA START-UP 

JONATHAN GREECHAN  



•  Diversifique o seu conjunto de competências. Seja capaz de dar resposta ao 

desenvolvimento de qualquer função. 

•  Aprenda acerca do Sistema de administração.  

•  Faça uso da infraestrutura de serviços.  

•  Trate do trabalho administrativo o mais cedo possível.  

•  Terceirize algum do trabalho artístico.  

•  Aprenda algumas coisas acerca da cor.   

•  Crie um blog.  

 

COMBINAÇÃO DE FUNÇÕES NUM ALTO NÍVEL 



Veja alguns ficheiros de relevo 
team skills self assessment.pdf 
 

Estes questionários de autoavaliação podem ser aplicados como exercícios 

individuais no final da aula e os formandos podem, depois, discutir 

abertamente os seus achados e conclusões baseados nos seus resultados.  
 

 

 

Retirado da Universidade do Minnesota 
 

QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO  
DA EQUIPA 



 
 
 
 

UM NOVO ESTUDO ACERCA DA QUÍMICA DA 
EQUIPA 

A NOVA CIÊNCIA ACERCA DA QUÍMICA DA EQUIPA 
 

HTTPS://HBR.ORG/2017/03/THE-NEW-SCIENCE-OF-TEAM-CHEMISTRY 
 
 



UM ESTUDO RECENTE ACERCA DOS ESTILOS DE TRABALHO: 
A NOVA CIÊNCIA SOBRE A QUÍMICA DA EQUIPA (HBR, MAY 2017) 

•  A Deloitte criou um Sistema chamado Business Chemistry que identifica quatro estilos de trabalho 
primários e as respetivas estratégias para o alcance de objetivos partilhados.  

•  Os quatro estilos proporcionam, às equipas, uma linguagem comum para a compreensão da forma de 
trabalho das pessoas. 

•  Os testes de personalidade existentes não resolvem a questão – estes não estão ajustados ao local de 
trabalho e baseiam-se fortemente na introspeção pessoal. 

•  A Deloitte consultou a antropóloga Helen Fisher da Universidade de Rutgers e, em conjunto, 
desenvolveram estes quatro estilos de trabalho. 

•  A Deloitte colaborou, também, com o biólogo molecular Lee Silver, de Princeton, para adaptar os seus 
modelos estatísticos de análise genética da população para procurar padrões nos dados da população 
empresarial e criar matematicamente quatro estilos de trabalho. 

•  Desde então, mais de 190.000 pessoas completaram esta avaliação. 

•  A Deloitte levou, então, a cabo estudos de acompanhamento para determinar a forma como cada estilo 
de trabalho responde ao stress, às condições sob as quais os vários estilos se desenvolvem, e outros 
fatores que produzem informação sobre como gerir eficazmente cada estilo.  

•  Foram, também, envolvidos líderes e equipas em mais de 3.000 “labs” – sessões interativas com duração 
entre 90 minutos a 3 dias – durante os quais a Deloitte reuniu mais dados e estratégias e técnicas 
exploradas para tirar máximo partido dos diversos estilos. 

 

 



 
 
POR FAVOR,  
TENHA À SUA 
FRENTE, O MAPA 
QUE IMPRIMIU 



APROXIME OS SEUS OPOSTOS 

•  As maiores dores estão nos relacionamentos um-a-um, quando estilos opostos colidem.  

•  Os “Guardians” são, geralmente, mais reservados do que os “Drivers” – mas ambos os estilos 

são bastante focados, o que lhes permitirá encontrar uma base de convergência.  

•  “Guardians” e “Pioneers”, assim como “Integrators” e “Drivers”, contudo, são verdadeiros 

opostos. 

•  Os problemas interpessoais que tendem a emergir quando dois estilos opostos de juntam 

podem reduzir os efeitos da colaboração.  

•  40% das pessoas entrevistadas sobre o tópico referiram os aqueles com estilos opostos como o 

maior desafio no seu trabalho, e 50% referiram-nos como os menos agradáveis com quem 

trabalhar.  



APROXIME OS SEUS OPOSTOS 

Foi-nos dito por um “Guardian”: 

“Estou sempre a pensar em como vou implementar algo… e enquanto os “Pioneers” têm 

grandes ideias, geralmente, não podem ser incomodados com discussões sobre a sua 

execução. Mas, se o resultado não está de acordo com a sua visão, ficam frustrados!” 

 

E um “Pioneer” admitiu: 

“Tenho imensas dificuldades em me ajustar ao estilo de um “Guardian”. Sou decidido e 

gosto de gerar ideias  sem julgamentos. Os “Guardians” são críticos e não deixam 

que a criatividade flua.” 

 



APROXIME OS SEUS OPOSTOS 

Por exemplo, uma “Driver” explicou porque não gosta de trabalhar com 
“Integrators” : 

“Acho exaustiva toda a conversa de circunstância para fazer toda gente sentir-se bem por 
trabalharem juntos. Eu só quero as coisas feitas, dar um feedback honesto e direto, e 
seguir em frente. Ter que me preocupar com sensibilidades atrasa-me.” 

 
Um “Integrator” que acho desafiante trabalhar com um “Driver” disse: 

“Eu preciso de processar as coisas de forma a ter uma contextualização da imagem geral. 
Os “Drivers” frequentemente falam em Código ou através de fragmentos que temos 
que decifrar.” 

 



•	AGRESSIVO 

•	MANIPULADOR 

•		ASSERTIVO 

•	PASSIVO 

ESTILOS COMPORTAMENTAIS NA 
COMUNICAÇÃO 

 



AGRESSIVO 

•  Interessado apenas nos resultados 
•  Não pede a opinião das pessoas 
•  Usa o sarcasmo 
•  Sente-se superior 
•  Faz ameaças 
•  Acusa as outras pessoas 
•  Ignora os sentimentos das outras pessoas 
•  Dá ordens, não pede 
•  Fazem de conta que ouvem 
•  O seu objetivo é ganhar 



PASSIVO 
•  Pede desculpas frequentemente e raramente discorda 

•  Não se conseguem decidir 

•  Evitam contacto visual 

•  Querem agradar a outros 

•  Falam calmamente, com voz suave 

•  Não conhecem/ignoram os seus direitos, necessidades, sentimentos 

•  Não conseguem expressar os seus sentimentos de forma directa 

•  Ensinam os outros a não os respeitarem 

•  O seu objetivo é evitar o conflito a todo o custo 

•  Ouvem os outros mas não reagem.  



MANIPULADOR/DISTRAÍDO 

•  Evitam situações/casos perigosos 

•  Manipulam as emoções das outras pessoas 

•  Raiva, culpa e crueldade são normalmente utilizadas para atingir 

outras pessoas 

•  Respondem com imprecisão 



ASSERTIVO 

•  Luta pelos seus direitos, expressa os seus sentimentos, pensamentos e 

necessidades de forma direta e honesta 

•  As suas ações estão alinhadas com as suas palavras 

•  Respeitam-se a si e aos outros 

•  O seus objetivo é ter uma comunicação mais eficiente e resolver problemas 

para beneficio mútuo 



CALCULISTA 

•  Apresentam-se calmos, reservados 

•  Não permitem a revelação dos seus sentimentos 

•  Dão importância à lógica e ao realismo 



O QUE É A ASSERTIVIDADE 

•  Ser honesto consigo e com os outros 

•  Assumir responsabilidade pelas suas ações 

•  Comportar-se de forma adulta e racional 

•  Conhecer os seus direitos 

•  Reconhecer os direitos dos outros 



 
A ASSERTIVIDADE AJUDA-O A 

• Defender-se de julgamentos injustos 

• Dizer “não” quando quer 

• Lidar com o criticismo que recebe 

• Dar feedback aos outros 

• Gerir a sua raiva e agressividade 



EXERCÍCIO SOBRE DESEMPENHO DE PAPEIS 
(DURAÇÃO 30’) 

Agenda Escondida (Este slide não deve ser mostrado aos formandos): Os formandos devem 
ser agrupados em grupos de 4-6 pessoas; depois é-lhes pedido que classifiquem alguns 
fatores, e.g. a importância de cada um dos 12 módulos desta formação. É-lhes dado 15’ 
para fazer esta tarefa em grupo. Quando terminarem, é-lhes pedido que apresentem a 
sua classificação através de um porta-voz. 

A Agenda Escondida é, na verdade, mais importante do que um exercício de classificação. 
Os participantes naturalmente assumirão papeis dentro do grupo. E.g. um será o porta-
voz, outro a pessoa das ideais, outro talvez permaneça passive e sossegado, outro 
assumirá o papel de líder, outro será o advogado do diabo, etc. 

Este é um bom exercício porque os papeis não são forçados; também dá aos participantes a 
oportunidade para refletirem nos papeis que assumiram naturalmente, perceberem 
porque assumiram tais papeis e se poderiam assumir outros. 



PARTE 3:  
1. MOTIVAÇÃO 

 
OBJETIVO: Ajudar os participantes a desenvolver competências motivacionais. 

DESCRIÇÃO:  

•  Teorias da Motivação 

•  Vídeos e Jogos de Motivação 

   

3.36 min vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=8NxDO6fA5rU  

 

ELEMENTOS MOTIVACIONAIS CHAVE: 

•  Intensidade: quanto uma pessoa se esforça 

•  Direção: em relação a objetivos benéficos 

•  Persistência: durante quanto tempo uma pessoa tenta 

 



2. TEORIA DO REFORÇO 

The assumption that behavior is a function of its consequences. 
Conceitos: 

•  O comportamento tem causas ambientais. 

•  O comportamento pode ser modificado 
(reforçado) através de (controlo) consequências. 

•  O comportamento reforçado tende a ser 
repetido. 



3. TEORIA DO JOB DESIGN 

Modelo das Características do Trabalho 

Identifica cinco caraterísticas do trabalho e a sua relação com 

resultados pessoais e profissionais e motivação 
 
 Characteristics: 

1.  Skill variety 
2.  Task identity 
3.  Task significance 
4.  Autonomy 
5.  Feedback 



3. TEORIA DO JOB DESIGN (CONT’D)  

Modelo das Caraterísticas do Trabalho 

 

Trabalhos com variedade de competências, identidade de tarefas, 
autonomia, e para as quais é dado feedback sobre os resultados, afeta 

diretamente três estados psicológicos dos trabalhadores: 

 

•  Conhecimento dos resultados 

•  Significado do trabalho 

•  Sentimentos pessoais de responsabilidade pelos resultados 

 



3. TEORIA DO JOB DESIGN (CONT’D)  
Melhorias nestes estados psicológicos aumenta a motivação, desempenho e 
satisfação no trabalho. 

 

Variedade de Competências 

•  Grau de exigência de diferentes atividades de um trabalho. 

Identidade da Tarefa 

•  Grau de exigência de conclusão de um conjunto identificável de partes do 
trabalho. 

Significância do Trabalho 

•  Grau de impacto de um trabalho nas vidas ou trabalho de outras pessoas. 
 



3.  TEORIA DO JOB DESIGN (CONT’D) 

 Autonomia 

•  Grau de liberdade e discrição disponibilizado ao individuo no 

agendamento do seu trabalho e na determinação de 

procedimentos a serem usados para o seu desenvolvimento 

Feedback 

•  Grau de obtenção de informação direta e clara acerca da eficácia 

do seu desempenho, obtida pela pessoa. 

 



4. TEORIA DA EQUIDADE 

As pessoas comparam as entradas e resultados do se trabalho com os dos 
outros e respondem no sentido de eliminar desigualdades. 

 

Comparações de 
Referência: 

Auto interior 

Auto exterior 

Outro-interior 

Outro-exterior 

Opções para lidar com a desigualdade: 

1.  Alterar entradas (abrandamento) 

2.  Alterar resultados (aumentar 
resultados) 

3.  Distorcer/alterar a perceção de si 

4.  Distorcer/alterar a perceção dos 
outros 

5.  Escolher uma pessoa de referencia 
diferente 

6.  Abandonar a área (despedir-se) 



4. TEORIA DA EQUIDADE (CONT’D) 

Proposição relacionada com a 
desigualdade de pagamento: 

1.  Empregados sobre-
remunerados à hora produzem 
mais do que empregados 
remunerados de forma igual. 

2.  Empregados sobre-
remunerados à peça produzem 
menos, mas produzem com 
maior qualidade. 

3.  Empregados sub-remunerados 
produzem com menor 
qualidade. 

4.  Empregados sub-remunerados 
produzem mais quantidade com 
menor qualidade do que 
empregados remunerados de 
forma equitativa 

Justiça Distributiva:  

Justiça percebida do montante 

e alocação da remuneração 

entre as pessoas. 

Justiça Processual 

Justiça percebida do 

processo para determinar 

a distribuição da 

remuneração. 



5. TEORIA DA EXPECTATIVA E RELAÇÕES 

•  Teoria da Expectativa (Victor Vroom) 

A força de uma tendência para atuar de uma determinada forma depende da força 
de uma expetativa de que o ato será seguido de um resultado e na atratividade 
desse resultados, para a pessoa. 

Relação Esforço-Desempenho 
§  A probabilidade de alcançar determinado desempenho através do exercício de um 

determinado esforço. 

Relação Desempenho-Recompensa 
§  A crença de que ao atuar a um certo nível se irá alcançar um determinado resultado. 

Relação Recompensa-Objetivos Pessoais 
§  Grau de satisfação dos objetivos e necessidades de uma pessoa pela recompense e 

atratividade da potencial recompense para a pessoa. 



6. COMO MOTIVAR A SUA EQUIPA DE VENDAS 

  
Considere estas estratégias para incentivar a sua força de vendas: 

•  ⇒ Faça das comissões uma força motivadora.  

•  ⇒ Construa equipas vencedoras.  

•  ⇒ Construção sobre a pressão entre pares.  

•  ⇒ Consiga o apoio de toda a empresa 

•  ⇒ Descubra o que os motiva.  

•  ⇒ Mantenha-o frequente.  



7. COMO MOTIVAR A SUA EQUIPA? 
 

⇒ Construa equipas vencedoras  

⇒ Construa sobre a pressão de pares 

⇒ Obtenha o apoio de toda a empresa 

⇒ Descubra o que motiva cada pessoa 

⇒ Mantenha o reforço frequente 

 

Veja mais em:  

http://www.success.com/article/how-to-motivate-your-sales-
staff#sthash.dphCaHzW.dpuf 

 



7. EXERCÍCIO DE MOTIVAÇÃO 
 

Um Jogo de Desempenho de Papeis: 

(tempo médio: até 25’) 

  

http://www.businessballs.com/roleplayinggames.htm 

 

http://www.refreshleadership.com/index.php/2012/08/quick-games-engage-

employees-work/ 
 



 
MOTIVAÇÃO 

 Vídeo sugerido sobre a construção de uma equipa: 

https://www.youtube.com/watch?v=H0_yKBitO8M 

 

Ideias para exercícios em equipa: 

http://www.innovativeteambuilding.co.uk/activity/being-there// 

 

 
 

 

 

 

 



 
SUGESTÃO DE LEITURA 

  

O Que Motiva um Empreendedor?  

•  https://www.marsdd.com/news-and-insights/what-motivates-an-entrepreneur-hint-its-
not-money/ 

•  http://www.inc.com/adam-fridman/7-ways-entrepreneurs-stay-motivated.html 

•  http://www.yourarticlelibrary.com/entrepreneurship/motivation-entrepreneurship/
entrepreneurial-motivating-factors-internal-and-external-factors/40682/  

•  http://www.forbes.com/sites/drewhendricks/2015/01/02/5-ways-entrepreneurs-can-
stay-motivated-every-day/#10c46c1c292c  

 

Estilos de Trabalho e Business Chemistry da Deloitte: 

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/solutions/business-chemistry.html 

 



VÍDEO SOBRE O CICLO DO SUCESSO 

 

Vídeo desenvolvido por um membro da equipa SCIENT, Dr. 
Elmos Konis da EUC 

JUMP ONTO THE SUCCESS CYCLE 

   



A SEGUIR 

 
 	

UA4: DESENVOLVIMENTO E COMERCIZALIZAÇÃO 
 
 

Compreender como transformar uma ideia em negócio. 
 

Compreender como comercializar uma ideia para um produto/serviço. 
 



UA4: DESENVOLVIMENTO E 
COMERCIALIZAÇÃO 

 
 
 
 
 

 
ERASMUS + 
COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES 
KNOWLEDGE ALLIANCES 

kyriacoun
Stamp



METAS E OBJECTIVOS 

Compreender como transformar uma ideia em negócio. 

Compreender como comercializar uma ideia para um produto/serviço.  

CONTEÚDOS CHAVE 

Processo de desenvolvimento de um novo produto. 

Estratégia de comercialização. 



3 COMPONENTES DA CRIATIVIDADE 

 
 
 
 
 
Escreva o nome de uma flor com 
cada letra do alfabeto. 
 

Exercício sobre criatividade 
(Documento separado.):  



1. CRIATIVIDADE E GERAÇÃO DE NOVAS IDEIAS 



CRIATIVIDADE 

§  A criatividade é o processo de geração de uma ideia nova ou 

útil.   

§  O reconhecimento da oportunidade pode ser, pelo menos em 

parte, um processo criativo.  

§  Para uma pessoa, o processo criativo pode ser dividido em 

cinco etapas (ver diapositivo seguinte). 



CINCO PASSOS PARA A GERAÇÃO DE IDEIAS CRIATIVAS 

Quando estamos a desenvolver novas ideias, temos que ter presente as 
tendências.  

Exemplos: tendências ecológicas, tendências das energias limpas, 
tendências para o orgânico, tendências económicas, tendências sociais, 

tendências de saúde e tendências da Internet. 



Imagem da relação entre uma consciência de tendências 
emergentes e as características pessoais do 

empreendedor. 
 

 Tendências 
Ambientais 

Fatores Económicos 
Fatores Sociais  

Avanços Tecnológicos  
Mudanças políticas e 

regulatórias 

Características 
Pessoais de um 
Empreendedor 

Experiência prévia 
Fatores Cognitivos 

Redes Sociais 
Criatividade 

Oportunidades de negócios, 
produtos ou serviços 

emergentes das lacunas 
Diferença entre o que está 

disponível e o que é possível 

Novas Ideias 
de negócio, 
Produtos ou 

Serviços 



FONTES DE NOVAS IDEIAS 

§  Estude uma indústria 

§  Pesquise na literatura de patentes 

§  Fale com os clientes 

§  Procure oportunidades nas universidades 

§  Investigue as fontes governamentais 

§  Encontre um novo valor na tecnologia existente 



FONTES DE NOVAS IDEIAS 

CONSUMIDORES 
§  Monitorize, de forma informal, potenciais ideias e 

necessidades. 
§  Organize mecanismos formais para que os clientes possam 

expressar as suas opiniões. 

PRODUTOS E SERVIÇOS EXISTENTES 
§  Análise formas não descobertas de melhorar as ofertas que 

possam resultar num novo produto ou serviço. 

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 
§  Os membros dos canais de distribuição podem ajudar a sugerir 

e comercializar novos produtos. 



FONTES DE NOVAS IDEIAS (Cont.) 

GOVERNO 
§  Os arquivos dos organismos responsáveis pelo registo de patentes 

podem dar ideias de novas possibilidades de produtos. 
§  Novas ideias de produtos podem surgir em resposta a 

regulamentações governamentais.  
 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO  
§  Um esforço formal relacionado com o emprego atual.  
§  Um laboratório informal construído numa garagem ou anexo. 



TRIAGEM DE OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS 
 
 
 
 

 
 
Preparação 
tecnológica 

 
Determinar o 
estado da 
propriedade 
intelectual ou 
potencial 
propriedade 
intelectual  

 
Identificar 
possíveis 
alterações 
no mercado 

 
Estimar os 
requisitos 
dos recursos 

Determinar 
potenciais 
riscos e 
desafios 

Selecionar a 
oportunidade 
tecnológica 



MÉTODOS PARA A GERAÇÃO DE NOVAS IDEIAS 

Focus Groups 
§  Um moderador lidera um grupo de 8 a 14 participantes 

através de uma discussão aberta e de profundidade, de forma 
direta ou indireta.  

 
§  Um excelente método para gerar e selecionar ideias e 

conceitos 



MÉTODOS PARA A GERAÇÃO DE NOVAS IDEIAS (CONT.) 

Brainstorming  
§  Permite que as pessoas sejam estimuladas para uma maior 

criatividade. 
§  Surgem boas ideias quando há o esforço de se concentrar 

num produto ou numa área de negócio específico. 
 
§  Regras de brainstorming: 

§  Não criticar.  
§  A espontaneidade é encorajada. 
§  Pretende-se ideias em quantidade. 
§  A combinações e melhorias de ideias são encorajadas. 



MÉTODOS PARA A GERAÇÃO DE NOVAS IDEIAS (CONT.) 

Brainstorming Reverso 
§  Um método de grupo que se concentra nos aspetos negativos 

de um produto, serviço ou ideia bem como nas formas de 
superar esses problemas.  

§  Deve ter-se o cuidado em manter a moral do grupo.  
 
§  Brainwriting 
§  Uma forma de brainstorming escrito. 
§  Os participantes escrevem as suas ideias num formulário 

próprio ou em cartões que circulam dentro do grupo. 



Relações Forçadas 
§  Desenvolver uma nova ideia através da análise das 

combinações de produtos.  
§  Um processo de cinco passos que se concentra na geração 

de ideias a partir de padrões de relacionamento entre 
elementos de um problema.  

Método do caderno coletivo 
§  Desenvolvimento de uma nova ideia por membros do 

grupo através do registo regular de ideias.  

 

MÉTODOS PARA A GERAÇÃO DE NOVAS IDEIAS (CONT.) 



Método Gordon 
§  Método para o desenvolvimento de novas ideias quando os 

indivíduos não conhecem o problema.  
§  As soluções não estão influenciadas por ideias preconcebidas 

e padrões de comportamentos. 

Método da Lista de Verificação 

§  Desenvolvimento de uma nova ideia através de uma lista de 
espetos relacionadas. 

Associação livre 
§  Desenvolvimento de uma nova ideia através de uma cadeia de 

associações de palavras. 
 

MÉTODOS PARA A GERAÇÃO DE NOVAS IDEIAS (CONT.) 



Listagem de Atributos 
§  Desenvolvimento de uma nova ideia pela análise dos aspetos 

positivos e negativos. 
 
Abordagem dos Sonhos Grandes 
§  Desenvolvimento de uma nova ideia pelo pensamento sem 

restrições. 
  

Análise de Parâmetros  
§  Desenvolvimento de uma nova ideia concentrando-se na 

identificação de parâmetros e na síntese crítica.  

MÉTODOS PARA A GERAÇÃO DE NOVAS IDEIAS (CONT.) 



Análise de inventário de problemas 
§  Os clientes recebem uma lista de problemas e são solicitados 

a identificar produtos que tenham esses problemas.  

§  Os resultados devem ser cuidadosamente avaliados pois 
podem não refletir, realmente, uma nova oportunidade 
comercial.   

MÉTODOS PARA A GERAÇÃO DE NOVAS IDEIAS (CONT.) 



EXERCÍCIO 1 – Focus Group  

Tópico de Discussão: 

1. Organização de informação doméstica 

2. Perder tempo no trânsito 
 
 



EXERCÍCIO 2 – Análise de inventário de problemas 

Identifique os produtos que apresentam os seguintes problemas:  

 

1.  Impossibilidade de usar 

e/ou 

2.  Aproveitar o produto até ao fim 

 

Como estes problemas podem refletir uma nova oportunidade de 
negócio? 
 
 



VEJA DE OUTRA FORMA! 

9+5 = 2 
•  Um homem triste 

a caminhar em 
direção a um 
campo 

•  Uma cenoura e 
duas pedras num 
campo 









TÉCNICA DE CRIATIVIDADE: SEIS CHAPÉUS DO 
PENSAMENTO, DE BONO 



TÉCNICAS DE CRIATIVIDADE 

•  Procure pessoas 
preguiçosas de 
sucesso! 

•  Deixe sua mente 
vaguear! 

•  Procure por 
ângulos fora do 
comum. 

•  Reversão do 
problema. 

•  Olhe para o problema ao 
contrário: por exemplo: quer 
fazer um brinquedo ... Como 
faria um mau brinquedo? 

•  Veja-o ao contrário 
•  Identifique o que qualquer 

coisa não é 
•  Liste ações ou coisas opostas, 

por exemplo, alargar-encolher 
•  Personalize-despersonalize 



 DESCONSTRUA UM PRODUTO OU SERVIÇO 

Além disso, veja-o de 
perspetivas 
diferentes 
 
Transforme a 
derrota numa 
vitória 

 



•  Faça as perguntas 
universais! 

•  Pergunte porquê 5 
vezes 

•  Descontinue hábitos 

•  Imite a partir do 
exterior  

•  Ouça as 
reclamações 

•  Quais são os 
problemas que 
tem? 

TÉCNICAS DE CRIATIVIDADE 



IMPROVE  
LOOK / FEEL 

IMPROVE SPEED OFFER WEB 
COUPONS 

CROSS SITE 
PROMOTIONS 

WEBSITE ADVERTISE THE 
SITE 

HAVE SIGNS 
AROUND STORE 

ALLOW PPL TO 
ORDER FROM WEB 
PICKUP IN STORE 

ALLOW RETURN OF 
WEB PURCHASES 

TO STORE 



•  Pense por si mesmo, 
autoconfiança 

•  Varie os seus 
contactos pessoais/
interesses 

•  Leia e escreva 

•  Aprenda a falhar! 

•  Seja um pouco louco 

•  Exagere, brinque com 
jogos e faça puzzles 

 

TÉCNICAS DE CRIATIVIDADE 













Análise das 
necessidades 
dos clientes 

Análise de 
Negócio 

Triagem e 
Avaliação Geração de 

ideias 

Marketing, Finanças, 
Análise prática 

Desenvolvimento 
do Produto 

Teste 

Comercialização 

PROCESSO DE PLANEAMENTO DE 
NOVOS PRODUTOS 



PROCESSO DE PLANEAMENTO E  
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 



MÉTODOS PARA  
A GERAÇÃO DE 

IDEAS 

Pesquisa direta 

Ligação entre 
Marketing 

e Tecnologia 

Análise da 
Facilitação do 

utilizador principal 

Métodos  
criativos 

  Política  
nacional 

Estudos 
Exploratórios de  

clientes 

Alianças/ 
Aquisições/ 

Licenciamento 

Inovação tecnológica 

Fase	da	Ideia	

NOTA:	Mantenha	presente	a	promessa	de	valor	a	ser	
entregue,	depois	de	compreender	os	problemas/	
necessidades	dos	clientes		(UA5	Proposta	de	Valor)	



Etapa do Conceito 

A ideia mais refinada é testada para determinar a aceitação pelo cliente que pode ser 

medida através do método de entrevista por conversação. 

CONCEITO  
DE NOVO  
PRODUTO 

DESENVOLVIMENTO 
DO PRODUTO E 

TESTE DE 
UTILIZAÇÃO  

DESENVOLVIMENTO  
DA ESTRATÉGIA DE 

MARKETING TESTE DE  
MERCADO 

LANÇAMENTO 

NOTA: Depois de desenvolver, testar e experimentar, decida se é 
necessário reformular, voltar a testar, escalar ou persistir. Em 
seguida, validar o MVP, recolhendo o máximo de informações 
sobre os clientes  
(UA6 Teste a sua  tração: MVP, Pretotipagem, Pivot ou 
Persistencia) 



Etapa do Desenvolvimento do Produto 
A reação do cliente ao produto/serviço é identificada. 
Por exemplo: é dada uma amostra do produto a um painel de consumidores 
e é identificada a sua preferência através de métodos tais como a 
comparação de marcas, análises de riscos, etc. 

DESENVOLVIMENTO DO  
NOVO PRODUTO INCLUI 

 DESIGN DO 
PRODUTO 

DESIGN DA 
EMBALAGEM 

DECISÕES PARA FAZER OU 
COMPRAR COMPONENTES 

DO PRODUTO 

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO  
DO PRODUTO 

ESPECIFICAÇÕES 
DO PRODUTO 

DESIGN 
INDUSTRIAL 

PROTÓTIPO 
TESTES DE 
UTILIZAÇÃO 

PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO 



Etapa do Teste de Marketing 

Aumenta a confiança no sucesso da comercialização. 

As vendas reais refletem a aceitação do consumidor.  

§ Segmentação do Mercado 

§ Estratégia de Posicionamento 

Decisões da Estratégia  
de Marketing 

Opções de Teste de Marketing 

§ Teste de Marketing Simulado 
§ Teste de Marketing convencional 
§ Testar Produtos Industriais 
§ Selecionar locais de Testes 
§ Duração do Teste 
§  Influências externa 



Etapa da Comercialização 

Processo ou ciclo de penetração de um novo produto no mercado. 

O Lançamento é a etapa final do DNP. A maioria do dinheiro será gasto na 
promoção, comunicação e outros esforços de marketing. 

§  Etapa da Ideação 

§  Etapa do Processo de Negócio 

§  Etapa do Compromisso 

3 Aspectos chave da Comercialização 

Pesquisa 
Divulgação 

da 
invenção 

Proteção e 
avaliação 

da 
Propriedade 

Industrial 

Desenvolvimento 
da Propriedade 

Industrial 

Caminho 
comercial 
(licença ou 

spin off) 



Etapa da Comercialização 

A comercialização só ocorrerá se as 3 questões seguintes forem respondidas: 

 

 

 Quando? (decidir sobre o tempo de introdução) 1

Onde? (onde lançar os produtos) 2

Para quem? (principal público-alvo identificado 
através da pesquisa e teste de mercado) 3



Etapa da Comercialização 

1. Desenvolver o marketing mix 

Incluí vários aspetos que 
visam a sensibilização e a 
fidelização dos clientes. 
Serve como diretriz na 
implementação dos vários 
P’s. 

 

 

Produto 
Preço 

Distribuição 
Comunicação 

Pessoas 
Processos 

Evidência Física 



2. Formular o planeamento e preparação do pré-lançamento do produto 
•  Desenvolvimento da argumentação do produto e planeamento do negócio 

em geral 
•  Guião comercial incluindo o planeamento do lançamento do produto, 

recursos e orçamentos 
 
3. Orçamentação 
 
4. Gerir o lançamento do produto e a gestão no pós-lançamento 

•  Vendas diretas para compradores estratégicos e líderes de opinião 
•  Contratação de distribuidores e outros parceiros comerciais 
•  Gestão diária, expansão e otimização do canal 
•  Atividades de apoio ao marketing (por exemplo: participação em conferências 

e materiais promocionais) 
•  Vigilância do serviço ao cliente, armazenagem/armazenamento e importação 

de produtos 

Etapa da Comercialização 



Etapa da Comercialização 

E AGORA, COMO VENDER OS SEUS PRODUTOS????? 
 

1.  Divulgue sua vantagem 

2.  Ajuste-se à rotina do seu cliente 

3.  Faça com que os benefícios sejam fáceis de identificar  

4.  Deixe os clientes experimentar 



A DEBATER… 



O elemento crucial da estratégia de comercialização da empresa é a sua 
competição ou colaboração com as empresas estabelecidas. 

Os elementos chave do contexto da comercialização 

Regime da propriedade intelectual 

A propriedade estabelecida da empresa sobre os ativos 
complementares (por exemplo, especialidades de 

fabricação, canais de distribuição) 

Etapa da Comercialização 



Uma estratégia de comercialização eficaz tem em consideração a interação entre estas 2  

dimensões chave do ambiente da comercialização 

 

 

 
O nível de controlo sobre os ativos complementares 1

O conhecimento incorporado na inovação 2

 
A próxima figura ilustra o contexto com 

destaque para quatro casos potenciais.  



SIM NÃO 

A vantagem do 
atacante 

Negociação de 
ideias baseadas 
na reputação 

Competição 
Greenfield  

A fábrica das 
“Ideias” 

NÃO 

SIM 

Os ativos complementares dos 
atores estabelecidos contribuem 
para a proposta de valor da nova 

tecnologia? 

A inovação das start-ups 
impede o 

desenvolvimento efetivo 
dos atores 

estabelecidos? 

CONTEXTO DA ESTRATÉGIA DE 
COMERCIALIZAÇÃO 



SESSÃO DE TARDE 

Exercício de geração de ideias: OS CARROS DO FUTURO 

 

Como irão ser os carros em 2020? 

Pense sobre o design, o software/hardware, aparência, etc. 

Como vê o futuro em 2050? 

 

Tempo para debate: 25’ 

Apresentação por equipa: 1‘ 

Tempo total para o exercício: 60'.  



EXERCÍCIOS 

EXERCÍCIO 1: UA4 ESTUDO DE CASO SOBRE SPIN-

OFF 

EXERCÍCIO 2: E-Waiter 

Análise de Estudo de Caso 

http://www.ecsb.org/wp-content/uploads/casestudies/48/E-

Waiter_english_4da6f3fd368e90.pdf 



VÍDEOS 

Pensar na geração de ideias 
[LINK] 
 

Métodos para geração de boas ideias:  
De onde vêm boas ideias 
[LINK] 
 
Inovação 
[LINK] 
 
 
 
 
 
 



A SEGUIR 

 
 	

UA5: PROPOSTA DE VALOR 
 

Por que um cliente deve comprar o seu produto? 
 

O que diferencia o seu produto dos concorrentes?   



 
 

UA5: PROPOSTA DE VALOR 
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O QUE É UMA PROPOSTA DE VALOR? 

-  Uma proposta de valor é uma promessa de valor a entregar.  
-  É a primeira razão para levar um potencial cliente a fazer uma 

compra. 
 
É uma declaração clara e engloba três componentes: 
•  Identifica o problema que o seu produto/serviço pode resolver ou 

qual o ganho que o seu produto/serviço pode criar para o cliente 

•  É percetível, tangível ou quantificável 

•  É diferente da concorrência 
 



TELA DA PROPOSTA DE VALOR (TPV) 

A Tela da Proposta de Valor é uma FERRAMENTA que explicita a forma 
com você vai criar valor para os seus clientes. Ajuda-o a desenhar 

produtos e serviços que os seus clientes desejam… 

 

A TPV é composta por 2 elemento: 

-  Segmentos de clientes para os quais quer criar valor 

-  Proposta de Valor que acredita que irá atrair clientes 

 

A TPV ajuda-o a garantir a possibilidade de haver uma adequação entre 
a sua oferta e o que o cliente procura. 



CONHECE BEM OS SEUS CLIENTES? 

-  Quanto sabe do seu negócio e/ou dos seus programas diários? 

-  O que é que os mantém acordados à noite? 

-  Qual é a prioridade na sua lista de desejos? 

-  O que é que eles considerariam “valor por dinheiro”? 

 

Tentar combinar um produto ou serviço com um segmento de clientes é 
como descobrir uma solução e depois olhar para o problema a resolver! 

 



PERFIL DO SEGMENTO DE CLIENTES 

-  Descreve as características do seu cliente com mais detalhe 

-  O Perfil é composto por: 

-  O Trabalho que os clientes estão a tentar fazer no nível profissional 

ou pessoal 

-  As Dores relacionadas, traçando um perfil dos aspetos negativos 

que detestam ou gostariam de evitar 

-  Os Ganhos descrevendo os resultados positivos ou benefícios que 

os clientes adorariam ter 

 



O PERFIL DO CLIENTE EM DETALHE 

Trabalho(s) do Cliente 
√ -------- 
√ -------- 
√ -------- 

Ganhos 

Dores 

OBSERVE 

Funcional 

Emocional 

Social 



PROPOSTA DE VALOR 

Produtos &  
Serviços 

Diminuição de Dores 

Criadores de Ganhos 

DESIGN 

Ganhos 

Dores 

Trabalho(s) do Cliente 
√ -------- 
√ -------- 
√ -------- 



PRODUTO – ADEQUAÇÃO AO MERCADO 

Ganhos 

Dores 

Trabalho(s) do Cliente 
√ -------- 
√ -------- 
√ -------- 

Produtos &  
Serviços 

Diminuição de Dores 

Criadores de Ganhos 



COMO É QUE O PODEMOS ESBOÇAR NO PAPEL?  



PODEMOS COMEÇAR PELO TRABALHO/
ACTIVIDADES DOS CLIENTES 

QUAIS SÃO OS TIPOS DE ACTIVIDADES NAS QUAIS PODEM 
AJUDAR OS SEUS CLIENTES.  

 
•  Atividades funcionais 

•  Atividades sociais 

•  Atividades emocionais 



 
O QUE SIGNIFICA AMPLIAR A SUA PERSPETIVA E INCLUIR 

ATIVIDADES SOCIAIS E EMOCIONAIS 
 

•  Considerar o seu cliente como um sistema 
complexo 

•  Alargar/aumentar as suas possibilidades de 
diferenciar a sua proposta de valor 



EXEMPLOS 
 

 



 

Eu tenho muitas formas porque os relógios 

estão em todo o lado: nas praças, no seu 

telemóvel, nos bancos, nas farmácias, se 

preguntar as horas a outra pessoa.  
 

 



  

E se eu tiver outras necessidades relacionadas 

com esta necessidade funcional? 

 

Pode um relógio satisfazer as minhas 

necessidades sociais e emocionais?  

 
 



SIM, PODEMOS 

ASPECTOS EMOCIONAIS 
 
ASPECTOS SOCIAIS 



RELÓGIOS ROLEX VS PATEK PHILIPPE 

Centrado nos ganhos sociais: 
-  Estatuto,  
-  Poder e 
-  Sucesso 

Centrado nas emoções: 
-  Sentido de tradição,  
-  Fazer parte de algo maior 



AS DORES E OS GANHOS DOS CLIENTES 



ESTUDO DE CASO DA UBER 



ESTUDO DE CASO DA UBER 

Use um ponto de 
vista mais 
alargado:  

A Uber não se 
fixou nos taxis 

para 
benchamark 

ou como  
competição. A 
Uber centrou-

se na 
necessidade 

de mobilidade.  



EXEMPLO DA UBER 

 

Quanto mais alargada for a necessidade a que nos dirigimos, 

maiores são as possibilidades de uma adequação cliente/

produto 
 



ESTUDO DE CASO DA UBER 

As dores funcionais podem incluir:  

1)  Estar preso num engarrafamento;  

2)  O preço de ir do ponto A para o ponto B;  

3)  Incerteza quanto à hora de saída e hora de chegada;  

4)  Perca de tempo;  

5)  Perca de tempo a comprar um bilhete;  

6)  O tempo;  

7)  Esperar numa fila; 

8)  Estar apertado numa multidão.  



ESTUDO DE CASO DA UBER 

Social & Emocional:  

1)  Ganhos sociais: partilha da experiência com alguém; ser prestativo; 

organizar tudo com tempo; parecer bem; socializar; ser visto como 

uma pessoa moderna/rica 

2)  Ganhos emocionais: sentir-se seguro, sentir-se uma pessoa melhor, 

criar valor para outros.  

3)  Dores emocionais: incerteza, sentimento de ansiedade, não estar 

no controlo da situação, sentir-se aborrecido.  



ESTUDO DE CASO DA UBER 

Social & Emocional:  

1)  Ganhos sociais: partilha da experiência com alguém; ser prestativo; 

organizar tudo com tempo; parecer bem; socializar; ser visto como 

uma pessoa moderna/rica 

2)  Ganhos emocionais: sentir-se seguro, sentir-se uma pessoa melhor, 

criar valor para outros.  

3)  Dores emocionais: incerteza, sentimento de ansiedade, não estar 

no controlo da situação, sentir-se aborrecido.  



CLASSIFIQUE AS ATIVIDADES, DORES E GANHOS 
UTILIZANDO O MAPA DE EMPATIA DE CLIENTES 



RECAPITULANDO 

•  Tente identificar as atividades/necessidades dos clientes 
(funcionais, sociais e emocionais) 

•  Tente identificar as dores e os ganhos por que passam os 
clientes quando tentam completar uma atividade ou satisfazer 
outras necessidades 

•  Tente segmentar o perfil dos seus clientes utilizando o mapa 
da empatia 

•  Ordene as dores e os ganhos em termos de importância, 
urgência, etc., para o seu segmento de clientes, tendo como 
base o mapa da empatia 

  



5 ERROS COMUNS A EVITAR 

Erro 1: 

Não olhar para a Tela da Proposta de Valor como dois blocos em 
construção separados 



5 ERROS COMUNS A EVITAR 

Erro 2: 

Misturas vários segmentos de cliente numa única tela 



5 ERROS COMUNS A EVITAR 

Erro 3: 

Criar o Perfil do Cliente à luz da sua proposta de valor 



5 ERROS COMUNS A EVITAR 

Erro 4: 
Concentrar-se apenas nas tarefas  
funcionais 



5 ERROS COMUNS A EVITAR 

Erro 5: 

Tentar responder a todas as dores e ganhos 



PROPOSTA DE VALOR- 
CRIADORES DE GANHOS E DIMINUIÇÃO  DE 

DORES DOS CLIENTES 



LIBERTADORES DE DORES E CRIADORES DE 
GANHOS 

Eles são a peculiaridade do seu produto ou serviço. Eles explicam a 
relação entre o produto/serviço e os clientes.  



RECAPITULANDO 

•  Faça uma lista dos seus produtos/serviços 

•  Delineie as suas Diminuições de dores dos Clientes 

•  Delineie os seus Criadores de ganhos 

•  Ordene-os para perceber quais são importantes para os seus 

consumidores, baseando-se na importância (classificação) das suas 

dores e ganhos 



EXERCÍCIO 

•  Os formadores devem dividir a turma em grupos (4 ou 5 
membros por grupo), e atribuir uma tarefa a cada. É ideal se 
todas as ideias de negócio puderem estar representadas.  

•  Forneça a cada grupo uma Tela da Proposta de Valor (imprima-a 
em formato A2 e use post-its para preencher o mapa).  

•  Os grupos começam por preencher o lado das atividades da tela, 
começando pelas atividades dos clientes e as implicações sociais e 
emocionais das suas necessidades funcionais.  



EXERCÍCIO 

•  Tente mapear as dores e ganhos dos clientes 

•  Tente perceber quais são as soluções existentes no mercado em 
termos de criadores de ganhos e diminuições da dor do cliente 

•  Tente definir a sua solução nos mesmos termos  



EXERCÍCIO 

Cada grupo deve fazer um pitch da sua proposta de valor a 
outro grupo, e o último a toda a turma 



EXERCÍCIO 

Segmento de Clientes: 
Alunos das áreas STEM 
 
Produto: Um Guia de 
Empreendedorismo para 
alunos das áreas STEM 
 
Duração: 10 Minutos 
 



Ganhos 

Dores 

Trabalho(s) do Cliente 
√ -------- 
√ -------- 
√ -------- 

Produtos &  
Serviços 

Diminuição de Dores 

Criadores de Ganhos 

PRODUTO – ADEQUAÇÃO DA SOLUÇÃO 



LIGAÇÃO DA UA5 COM AS SEGUINTES UNIDADES 
DE APRENDIZAGEM 

Encontrámos um tipo de adequação, o primeiro:  

No papel.  

O que se segue?  

 

 Adequação no 
papel 

Adequação no 
mercado 

Adequação num 
modelo de 

negócio 



A SEGUIR 

 
 	

UA6: TESTE A SUA TRAÇÃO 
 

Interações com potenciais clientes 



 
 
 

UA6: TESTE A SUA TRAÇÃO 
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O PROCESSO DE VALIDAÇÃO DO CLIENTE 



VERIFICAR O SEGUNDO TIPO DE ADEQUAÇÃO 

Adequado no Papel Adequado ao 
mercado 

Adequado a um 
modelo de negócio 



MODELO CASCATA 



O PROCESSO DE TESTAR A TRAÇÃO É UM 
PROCESSO COMPOSTO POR DUAS PARTES 

•  Assuma as «dores» e «ganhos» do seu potencial cliente para 
validar o perfil do seu cliente na sua TPV, conhecendo-os 

e conversando com eles 
•  Teste a sua proposta de valor com as técnicas de 

pretotipagem 



PORQUE É TÃO IMPORTANTE TESTAR OS SEUS 
PRESSUPOSTOS? 

 

PARA EVITAR DOIS TIPOS DE ERROS QUE OCORREM COM FREQUÊNCIA:  

 

•  FALSO POSITIVO (WEBVAN)  

•  FALSO NEGATIVO (TWITTER) 

 

Um motivo: a falta de dados validados oriundos de potenciais clientes reais 



VALIDAÇÃO DO PERFIL DO CLIENTE 
(ITERATIVO) 

PRESSUPOSTOS  
DO PERFIL DO 

CLIENTE 

VALIDAÇÃO DO 
CLIENTE 

NÃO VALIDADO ALTERE OS SEUS 
PRESSUPOSTOS 

VALIDADO PRETÓTIPO 



COMO TESTAR O PERFIL DOS SEUS CLIENTES? 

Interações com potenciais clientes (entrevistas ou 

organização de evento do tipo mini-conferências) 

 

A investigação ao vivo do comportamento do cliente (feiras, 

fóruns on-line, observação do comportamento do cliente em 

locais onde se reúnem, mas sem interagir com eles) 
 



COMO ENTREVISTAR OS CLIENTES? 

7 REGRAS SIMPLES 

1.  Questione-os acerca do problema mais importante que enfrentam 

2.  Não fale sobre a solução 

3.  Não seja insistente 

4.  Não faça questões fechadas 

5.  Não seja orientado pelo seu produto-serviço (tautológico) 

6.  Questione-os sobre a solução que utilizam no momento para resolver o 
problema 

7.  Recolha dados 



VALIDAÇÃO DA PROPOSTA DE VALOR (ITERATIVO) 

PRESSUPOSTOS 
DA PROPOSTA DE 

VALOR 

PRETOTIPAGEM
/MVP 

NÃO VALIDADO PIVOT 

VALIDADO 
MODELO DE 

NEGÓCIO 

Adequado 
ao 
mercado 



ESTA É A PARTE MAIS DIFÍCIL 
PORQUÊ? 

Porque os inventores/cientistas/empreendedores normalmente: 

•  não querem ser criticados 

•  gostam de acrescentar elementos 

•  gostam de atrasar o lançamento de um produto até considerarem que 
está perfeito 

•  quanto mais tempo investem num projeto, mais difícil será abandoná-lo 
– mesmo que esteja a falhar 

http://www.nesta.org.uk/blog/development-and-testing-public-labs-fake-it-you-
make-it#sthash.UWxkWrug.dpuf 



PRETOTIPAGEM VS PROTOTIPAGEM 

PRETOTIPAGEM PROTOTIPAGEM 

SERÁ QUE AS PESSOAS ESTARIAM 
INTERESSADAS EM 

CONSEGUIMOS CONTRUIR? 
 

SERÁ QUE AS PESSOAS  IRÃO DAR 
O USO ESPERADO A 

IRÁ FUNCIONAR COMO 
ESPERADO? 
 

SERÁ QUE AS PESSOAS 
CONTINUARÃO A DAR USO A 

QUAL É O  MAIS BAIXO CUSTO A 
QUE O PODEREMOS CONSTRUIR 

SERÁ QUE AS PESSOAS PAGARÃO 
POR 

QUÃO RÁPIDO O PODEMOS FAZER 

Fonte: http://www.nesta.org.uk 



O QUE É A PRETOTIPAGEM 

TRATA-SE DE TESTAR A SUA PROPOSTA DE VALOR E O SEU 
PRODUTO/SERVIÇO SEM GASTAR DINHEIRO 

 

É IMPORTANTE PORQUE… 

NÃO EVITA O FRACASSO, MAS TORNA-O MAIS BARATO 

e… 

PERMITE A POSSIBILIDADE DE SE FAZEREM MAIS PIVOTS 

e 

Permite que fique mais confortável com o conceito do fracasso 



TÉCNICAS DE PRETOTIPAGEM 

1)  PORTA FALSA 

2)  PINÓQUIO 

3)  TURCO MECÂNICO 

4)  FAZ DE CONTA 

5) MVP (TESTE SEPARADO) 



PIVOT OU PERSEVERANÇA? 

 
 
 
 

Por vezes, um pivot significa uma alteração no 
segmentos de clientes. Isto pode revelar-se bastante 

demorado se for necessário voltar à TPV 



TIPOS DE PIVOTS APÓS O TESTE 

•  Zoom in  

•  Zoom out 

•  Pivot do segmento de cliente 

•  Pivot das necessidades do cliente 
 

 



A SEGUIR 

 
 	

UA7: TELA MODELO DE NEGÓCIO 
 

O Modelo de Negócio descreve os aspetos de um negócio. 
 

O Modelo de Negócio Canvas é uma versão mais curta, mas eficaz! 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

UA7:  
TELA DO MODELO DE NEGÓCIOS 
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PRINCIPAIS CONTEÚDOS DA UNIDADE 
1. Modelo de Negócios e Proposta de Valor  

2. Segmentos de Clientes e Canais  

3. Relacionamento com o Cliente 

4. Fluxo de receitas 

5. Atividades chave 

6. Recursos chave 

7. Parceiros chave 

8. Estrutura de custos 

9.  Tela Lean 

10. Estudo de caso: Nespresso 

11. Exemplos da Tela de Modelos de Negócio de empresas conhecidas  

12. Exercício sobre a Tela do Modelo de Negócio 
 



MODELO DE NEGÓCIO E PROPOSTA DE VALOR 
 

•  O Modelo de Negócio descreve os aspetos de um negócio 

•  O Modelo funciona na adaptação dos vários aspetos do negócio ao ambiente em 

mudança 

•  A Tela do Modelo de Negócio é uma versão mais curta, mas eficaz 

•  A proposta de valor e o lucro são as partes mais importantes 

•  A Proposta de Valor deve ser ajustada às necessidades dos clientes 

•  A proposta de valor está ligada a todos os outros componentes 

 



MODELO DE NEGÓCIOS E PROPOSTA DE VALOR 

A Proposta de Valor 
 

• A proposta de valor é uma promessa de valor  

• Este valor deve ser entregue e reconhecido.  

• Requere também uma crença por parte do cliente. 

• O cliente deve esperar que a proposta de valor seja entregue/
experienciada 
 



A TELA DO MODELO DE NEGÓCIO E A PROPOSTA DE 
VALOR 

•  O Plano de Negócios (PN) mostra muitos componentes e interações 

•  O PN considera o ambiente como algo estável quando este não é 

•  A Tela do Modelo de Negócios é uma versão curta mas eficaz do BP 

•  Tudo no negócio gira em torno da Proposta de Valor 

•  A Proposta deve ir de encontro às necessidades dos clientes 



O MODELO DE NEGÓCIO E PROPOSTA DE VALOR 

EXEMPLO DE UMA PROPOSTA DE VALOR 
(APPLE) 



EXAMPLE OF VALUE PROPOSITION (APPLE) 



 
 
 

A TELA DO MODELO DE NEGÓCIO 
 
 
 
 



 
 

A TELA DO MODELO DE NEGÓCIO 
 
 



 
 
 

COMPONENTES DA TELA DO MODELO DE 
NEGÓCIOS E QUESTÕES DE ORIENTAÇÃO 

 
 
 



 
 
 

A TELA DO MODELO DE NEGÓCIO 
 
 
 
 



 
SEGMENTO DE CLIENTES 

 • Todas as organizações pretendem atender às necessidades de algumas 
pessoas  

• Um segmento é composto por clientes que partilham uma necessidade  

• As empresas trabalham na oferta de propostas de valor para o 
segmento de clientes  

• O Modelo de Negócio deve determinar ambos 

• Todos os segmentos de clientes podem ser classificados em diferentes 
grupos 

• Existem diferentes segmentos de clientes, mas podemos mencionar o 
seguintes: 

q   Mercado de Massas 

q   Nichos de mercado 

q   Segmentado 

q   Diversificado 

q   Plataforma/Mercado com muitos segmentos 



SEGMENTO DE CLIENTE: EXEMPLO 
 Exemplo: Estratégias de Segmentação usadas pela Apple e Samsung 

	
	
	



 
CANAIS  

 
O Canal é o que a empresa utiliza para entregar valor aos clientes. 

Também, é utilizado para estabelecer contacto com os clientes com o 

objetivo de obter o seu feedback.  

 
Existem três diferentes fases:  
- Marketing 
- Vendas 
- Distribuição 

 

Os Canais podem ser classificados de acordo com a sua própria 
natureza. Devem combinar velocidade, eficiência e custo-eficácia 

 



CANAIS 
•  O canal deve ser rápido, eficiente e ter uma boa relação custo-eficácia. 
 
•  O canal deve ser adaptado à conveniência do utilizador final 
 
 
Em termos de propriedade, existem: 
 

 - canais próprios, canais parceiros ou mistos 
 
Em termos de presença, podem ser: 
 

 - canais físicos ou canais web/mobile 
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RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 

O relacionamento com o cliente consiste principalmente em três fases: aquisição, 
retenção e vendas adicionais. 
Existem seis tipos diferentes de relacionamento entre negócio e cliente.  
 
É importante analisar cada um destes tipos de relacionamento antes de decidir: 
 
1. Assistência Pessoal – um representante da empresa (RE) auxilia o cliente 

2. Assistência Pessoal Dedicada – um RE para um conjunto de clientes especiais 
(Bancos)  

3. Self Service - os clientes escolhem e levam o que querem 

4. Serviços Automatizados~- as ofertas são baseadas nas preferências anteriores dos 
clientes (Amazon) 

5. Comunidades - um grupo coordenado de pessoas ajuda nas ofertas 

6. Co-criação- os clientes ajudam na criação da oferta do negócio (Lego) 

 

 

 

 



Co-Criação: Estudo de Caso da Nike+ 
 

O que é a Nike+? 

 

 É uma plataforma onde atletas e entusiastas do desporto podem partilhar 
experiências, resultados, conselhos sobre diferentes tipos de desportos. 

 

 As plataformas funcionam como uma rede social e o ponto de acesso é a app 
Nike+, que permite aos atletas controlarem o seu desempenho, partilhando 
experiências e rotas. 
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FLUXOS DE RECEITAS 

A empresa pode gerar rendimentos de sete maneiras diferentes, com cada 
segmento de clientes:  
 
1. Venda de ativos - transferindo a propriedade de um bem físico 

2. Empréstimo/Arrendamento/Leasing- venda do direito exclusivo de um ativo por 
determinado tempo (Xerox) 
 
3.Taxa de subscrição - cobrança por um serviço que é disponibilizado 
permanentemente  
 
4.Taxa de utilização - cobrança pelo uso de um serviço especifico  
 
5. Licenciamento - cobrança pelo uso da propriedade industrial protegida 
 
6. Comissões de intermediação - cobrança intermediária entre vendedor-comprador 
 
7. Publicidade- taxas de cobrança por ajudar os outros na publicidade 
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EXEMPLO: TWITTER 
 
 
Exemplo: Fluxos de Receitas do Twitter 
 
- Licenciamento de Fluxos de Dados 
 
- Contas promovidas 
 
- Tweets promovidos 
 
- Estatísticas  
 

 



ATIVIDADES CHAVE 

Atividades que fazem um negócio sobreviver 
 

Cada negócio deve identificá-las e incluí-las no Plano de Negócio 
 
Estas atividades-chave devem ser classificadas nos seguintes grupos: 
 
1. Produção – Desenho, criação e entrega de bens físicos 

2. Resolução de Problemas – A principal atividade é a resolução de problemas de 
outros 

3. Plataforma/Rede – Está relacionado com a plataforma e com a rede em geral 



ATIVIDADES CHAVE: PRODUÇÃO 
 

1.  Produção - Desenhar, criar e entregar um bem físico 
 
Requer muito investimento e centra-se na proposta de valor 
 
Atividades Chave (algumas das seguintes): 
 
- Controlo da produção e fabricação 
 
- Gestão de websites, pedidos on-line e distribuição de produtos 
 
- Estratégia da Marca 
 
- Marketing e promoção dos produtos 
 
- Design do produto e embalagem 



ATIVIDADES CHAVE: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 2. Resolver problemas – Resolução dos problemas de outros 

 
•  Precisa de um enorme conhecimento de gestão e deve implicar constante 

aprendizagem 

•  Existem muitos problemas diferentes para resolver 
 
 
Exemplo: Computer Service Provider 
	



ATIVIDADES CHAVES: PLATAFORMA/REDE 

3.  Plataforma/rede - quando uma plataforma é um recurso chave numa 

empresa 

 

•  As atividades chave estão relacionadas com plataforma e com a rede em 

geral 

•  Marcas e software são, também, atividades importantes.  



RECURSOS CHAVE 

Recursos que cada empresa precisa para criar valor para os seus clientes. 
 
Os recursos podem pertencer à empresa, serem alugados ou fornecidos pelos 
parceiros da empresa. 
 

Existem quatro tipos principais de recursos chave: 

1. Recursos Físicos (equipamentos, pequenos ativos, edifícios, …) 

2. Recursos Intelectuais (marcas, patentes, IP, …) 

3. Recursos Humanos (pessoal, contactos, …) 

4. Recursos Financeiros (acessos a produtos financeiros) 

 



PARCEIROS CHAVE 

•  Cada negócio deve manter alianças estratégicas com os seus parceiros 

•  A formação de parcerias requer a combinação de certos fatores: 

•  Acordos de Parceria adequados 

•  Definição de Expectativas  

•  Impacto nos seus clientes – deve ser rentável para os clientes 

•  Situação Win-Win – ambos devem obter lucro  

•  Seleção de parcerias – para economizar tempo e dinheiro 

 

 



EXEMPLO: PARCEIROS CHAVE DO FACEBOOK 
 
São Parceiros de Conteúdos: 

§  Programas de Televisão 

§  Filmes 

§  Música 

§  Artigos de notícias 
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ESTRUTURA DE CUSTOS 

São as consequências monetárias da cada operação do negócio. 
Podemos considerar as seguintes:  
•  Movidos pelos custos - minimização dos custos, 
•  Movidos pelo valor - tentar oferecer ao seu cliente o melhor valor, 
•  Custos Fixos - as despesas não dependem do nível de produção da empresa, 
•  Custos Variáveis - as despesas dependem do nível de produção da empresa. 
•  Economias de Escala - o custo por unidade diminui quando a produção 

aumenta. 
•  Economias de Gama - os custos diminuem quando se acrescenta produtos 

relacionados. 



OBSERVAÇÕES GERAIS 

•  A Tela do Modelo de Negócio é uma floresta, os seus componentes são as 

árvores. 

•  O que é importante é a floresta, talvez tenhamos que sacrificar algumas 

árvores. 

•  Nenhuma componente da Tela do Modelo é importante pro si só. 

•  A origem é a proposta de valor; o objetivo é obter lucro. 

•  As componentes e as suas conexões devem ser equilibrados. 

•  Todos juntos levarão ao lucro a partir da proposta de valor. 

•  A gestão deve ver a floresta e as árvores na Tela do Modelo de Negócio. 



TELA LEAN 
A Tela Lean é uma Tela de Modelo de Negócios, com algumas diferenças: 
Para empreendedores sem experiência prévia e/ou com um negócio de risco 
A Tela Lean modifica a Tela do Modelo nos seguintes aspetos: 

 
- Os Parceiros Chave transformam-se no Problema  

-  Os Recursos Chave transformam-se nas Métricas Chave 

-  As Atividades Chave transformam-se na Solução 

- O Relacionamento com o  Cliente transforma-se em Vantagens Injustas 



ESTUDO DE CASO: NESPRESSO 

•  O exemplo Nespresso é interessante. 

 

•  A Nespresso começou a operar no mercado B2B nos anos de 1990 

•  A Joint Venture com um fabricante de máquinas que também 
manteve uma força de vendas 

•  O modelo falhou e quase levou a empresa à falência 

•  Por volta do ano 2000, a Nespresso inovou no seu Modelo de 
Negócio e desenvolveu-o até ao que atualmente é. 



ESTUDO DE CASO: NESPRESSO 

O caso Nespresso é descritos nos seguintes dois links: 

 

•  https://www.youtube.com/watch?v=JIzl-OEspZk 

•  http://www.emprenderesposible.org/aplicando-el-modelo-canvas-
nespresso 

 

 

Existem diferenças entre os dois modelos 
Mas o conceito é o mesmo 



LU4 Idea 
Development and 
commercialization 

LU8  Start to 
prepare a real BP 

LU 3 build a team 
LU2 How to model 
your personal skills 

LU10 Open 
Innovation 

LU1 Self-assessment 

LU9 Handling IPR 

From BMC (LU7) to Business 
plan 

LU12 Pitching and 
find investors 

LU6 Test your 
traction 

LU5 Value 
proposition 

LU4 Idea 
Development and 
Commercialization 

LU4 Idea 
Development and 
commercialization 

Unidades de Aprendizagem SCIENT aplicadas à TMN 

From BMC (LU7) 
to Business plan 

LU8  Start to 
prepare a real BP 

LU11 From Boostrapping 
to Acceleration 



 
 
 
EXEMPLOS DE MODELOS DE NEGÓCIO 
 
 
 
 



 
 
 
TELA DO MODELO DE NEGÓCIO DA AMAZON  
 
 
 
 



 
 
 

TELA DO MODELO DE NEGÓCIO DA STARBUCKS 
 
 
 
 



 
 
 

TELA DO MODELO DE NEGÓCIO DO LINKEDIN 
 
 
 



 
 

TELA DO MODELO DE NEGÓCIO DA COCA COLA 
 
 
 



 
 
 

EXERCÍCIO PRÁTICO: AGORA PREPARE 
A SUA PRÓPRIA TMN! 

 
 
 
 

•  Cada participante receberá uma impressão da tela do modelo de negócio. 

•  Tem 45‘ para trabalhar com a sua equipa na sua preparação. 

•  Lembre-se de usar post-its. 

•  Siga as instruções já dadas. 

•  De seguida, terá 2’ para apresentar a sua TMN. 

•  Depois terá a sessão de perguntas e respostas por parte  

do formador e dos seus colegas! 

 

Duração total do exercício: 120’! 



A SEGUIR 

 
 	

UA8: DO MODELO DE NEGÓCIO AO PLANO DE NEGÓCIO LEAN 



 
 
 

UA8: DO MODELO DE NEGÓCIO AO 
PLANO DE NEGÓCIO LEAN 

 
 
 
 
 
 

 
ERASMUS + 
COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES 
KNOWLEDGE ALLIANCES 
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Stamp



UA8: APRESENTAÇÃO 
LIGAÇÃO ENTRE O MODELOS DE NEGÓCIO E O PLANO DE NEGÓCIO LEAN 

O PLANO DE NEGÓCIO CONVENCIONAL 

A abordagem convencional ao PN 

Os conteúdos de um PN convencional 

As fraquezas do PN convencional (que o tornaram obsoleto) 

O PLANO DE NEGÓCIO LEAN 

A abordagem lean startup 

O Plano de Negócio Lean 

Planeamento do negócio Lean na prática 

Um bom Plano de Negócio Lean: ingredientes fundamentais 

E se os parceiros externos quiserem mais informação? 

 



A LIGAÇÃO ENTRE O PLANO DE NEGÓCIO E O PLANO 
DE NEGÓCIO LEAN 

MODELO DE NEGÓCIO PLANO DE NEGÓCIO 
LEAN 

Mecanismo através 
do qual uma 

empresa cria valor 

Plano de 
execução para a 
implementação 
do Modelo de 

Negócio 



AVISO 

1) Um modelo de negócio é desenhado e executado apenas num 

determinado contexto.  

2) As forças externas ao modelo de negócio podem modelar as 

interações e as relações entre os blocos.  

3) Isto pode conduzir a um processo contínuo de adaptação que se 

reflete tanto no modelo de negócio quanto no plano de negócio lean 



ENTÃO, O QUE DEVEMOS TER EM 
CONSIDERAÇÃO?  

•  O contexto em que um MN é desenhado não é um dado 
adquirido. 

•  Temos que testar o nosso modelo de negócio de ambas as 
formas (externa e interna) 

•  Temos que estabelecer uma forte ligação entre o nosso Plano 
de Negócio (PN) e o nosso modelo de negócio, usando 
informação do segundo para escrever o PN lean.  



AVALIAÇÃO 

Importa dividir a avaliação do seu modelo de negócio em duas:  

 

1)  Interna (forças e fraquezas) 

 

2)  Externa (oportunidades e ameaças provenientes do 
contexto)  



1) O CONTEXTO 



AVALIAÇÃO DE UM MODELO DE NEGÓCIO NUM 
CONTEXTO EM MUDANÇA 

 
Forças do Mercado 
Forças da Indústria 

Forças Macroeconómicas 
Principais Tendências 

 
Avaliar um contexto específico pode dar uma visão mais profunda 

sobre a longevidade da vantagem competitiva da sua proposta 
de valor 

 



AVALIAÇÃO INTERNA 

 QUAIS SÃO AS FORÇAS E FRAQUEZAS DA SUA ORGANISAÇÃO?  

 

1)  Avaliação da proposta de valor 

2)  Avaliação da estrutura de custos/receitas 

3)  Avaliação da infraestrutura 

4)  Avaliação do interface com o cliente 

 
 



AVALIAÇÃO EXTERNA 

Como é que as forças externas podem influenciar ou ameaçar o seu 
modelo de negócio?  

 
1)  AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE VALOR 

2)  AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DE CUSTOS/RECEITAS 

3)  AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

4)  AVALIAÇÃO DO INTERFACE COM O CLIENTE 

Ameaças e oportunidades 

 
 



UTILIZAR O MODELO DE 
NEGÓCIO PARA ESCREVER 

UM BOM PLANO DE NEGÓCIO 
LEAN 



ONDE OBTER AS SUAS INFORMAÇÕES 

Plano de Negócio Lean TMN e TPV 

Estratégia Proposta de valor, segmentos de clientes, 
diminuição de dores e criadores de ganhos 

Táticas Forças do contexto de mercado e forças da 
indústria, segmentos de clientes, necessidades dos 
clientes, dores e ganhos dos clientes.  

Métricas Corrente de receitas e estrutura de custos 



O QUE ACONTECIA ATÉ AOS DIAS DE HOJE: O PLANO 
DE NEGÓCIO TRADICIONAL 

 



O PLANO DE NEGÓCIO TRADICIONAL 
 

  Vigorou durante todo o século 20 (e em alguns casos ainda se mantém).  

  Para que as start-ups pudessem receber financiamento de bancos ou 

sociedades de capital de risco, o plano de negócio tradicional era algo 

IMPRESCINDÍVEL.  

  Raramente utilizado internamente, para planeamento com objetivos de 

gestão. 

  Ainda é ensinado nas universidades/escolas empresariais em todo 

o mundo.  

 
  



CONTEÚDOS DE UM PN TRADICIONAL 
 

Com o objetivo de demonstrar porque é que a start-up é um investimento seguro 

e promissor para investidores de risco ou outros investidores/parceiros 

 

Figura 1: Plano de 
Negócio Tradicional 



FRAGILIDADES DE UM PN TRADICIONAL 
   Estático. Um momento único, nunca revisitado ou revisto. 

  Demasiado longo. Para os investidores, tempo é dinheiro: 

permanece por ler. 

  Previsões de vendas, lucros e retorno demasiado otimistas. 

  Subvalorização do risco. 

  Feito isoladamente dos clientes. Não incorpora frequentemente os 

seus contributos. 

  Em resultado dos pontos acima: o PN tradicional não era uma 

ferramenta prática nem se baseava numa abordagem prática para ser 

utilizada pelas start-up. 



PLANO DE NEGÓCIO LEAN 
 



O PLANO DE NEGÓCIO LEAN 
 

  As fragilidades mencionadas antes levaram ao recente desenvolvimento do Plano 

de Negócio Lean. 

  Baseado na filosofia da abordagem Lean Start-up e na tela do modelo de 

negócio.  

  “Uma vez conhecido o modelo de negócio, os novos negócios beneficiam da 

criação de um plano de negócio que determine e comunique a execução do seu 

negócio”. Steve Blank. 

   A abordagem Lean start-up estará completa apenas após a elaboração de um 

plano de execução o PLANO DE NEGÓCIO LEAN. 



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE UM PLANO 
DE NEGÓCIO LEAN 

 
  Ao contrário do plano tradicional, o plano lean: 

ü  É muito curto. Mostra apenas as ações que requerem atenção/ação (em 

listagem). 

ü  Os detalhes são apresentados apenas quando há investidores envolvidos. 

ü  Tem como principal objetivo o planeamento interno.  

ü  É revisto/monitorizado com regularidade (pelo menos uma vez por mês, de 

acordo com Tim Berry), o que é facilitado pelo seu tamanho mais reduzido. Este 

processo de revisão baseado nos contributos dos clientes é fundamental 

ü  Este plano de negócio lean orienta a empresa no alcance dos seus objetivos, 

rastreando e gerindo o progresso, expetativas e responsabilidades. 



O plano lean deve ser revisto regularmente porque, tal como 
disse uma vez o boxer Mike Tyson: 

“Toda a gente tem um plano até levarem um murro na cara.” 

 

A NECESSIDADE DE REVISÃO REGULAR DOS PLANOS:  
O MERCADO E A CONCORRÊNCIA ESTÃO EM CONSTANTE 

MUDANÇA! 
 



COMPONENTES DE UM BOM PLANO DE NEGÓCIO 
LEAN 

 

Figura 3: Planeamento Lean do Negócio (tal como descrito por Tim 
Berry) 



COMPONENTES BÁSICOS DE UM PLANO DE 
NEGÓCIO LEAN 
 
 

1. A sua estratégia é crucial para a viabilidade do negócio. Escreva a sua 

estratégia:  

•  Problemas/necessidades específicas do mercado alvo visado. 

•  Solução proposta através da oferta de produtos/serviços. 

•  O que é que, mais precisamente, torna os seus produtos/serviços diferentes e 

melhores face às alternativas/concorrência existente.   

•  Delineie a sua identidade empresarial com base nas suas forças, competências 

centrais e objetivos últimos. Possíveis fraquezas que ainda precisem de ser 

consideradas. 



COMPONENTES BÁSICOS DE UM PLANO DE 
NEGÓCIO LEAN 
 2.Táticas: Estratégia sem tática é o caminho mais lento para o sucesso, e tática 

sem estratégia é o barulho antes da derrota.”  

•  A estratégia precisa da tática para a execução. Em termos práticos, este é o seu 

plano de marketing, o plano do seu produto ou serviço, e outros planos táticos.  

3.Metas/Métricas/KPIs: Principais premissas, metas importantes, 

responsabilidade por tarefas, e expetativas de desempenho em números objetivos 

tais como valor de vendas, unidades vendidas, quota de mercado, custos de 

marketing (CAC/LTV), ofertas especiais, novos pontos de venda, break-even point, 

período de retorno, etc. 



COMPONENTES BÁSICOS DE UM PLANO DE 
NEGÓCIO LEAN 

4.Previsões que demonstram os seus lucros, liquidez, posição financeira, juntamente 
com rácios financeiros chave:  

- Previsões de lucros e percas contabilísticas 

- Cash-flows previsionais 

- Balanço previsional 

-  Para os primeiros 12 meses, as previsões anteriores devem ser detalhadas 
mensalmente. Para os dois anos seguintes devem ser feitas previsões anuais. 

-  Estas previsões não devem ser muito otimistas mas realistas e se possível até 
conservadoras. 

-  Análise de sensibilidade frequente. 

 



COMPONENTES BÁSICOS DE UM PLANO DE 
NEGÓCIO LEAN  
 

-  As previsões devem ser monitorizadas de perto e devem ser tomadas, 

imediatamente, medidas corretivas sempre que se verificarem variações 

negativas. 

-  Liquidez (dinheiro disponível) pode fazer ou destruir um negócio: muitas 

empresas lucrativas falham devido à sua falta de liquidez. 

-  Assim, tome atenção à situação da sua liquidez/cash-flow 

constantemente e tome ações antecipadamente para a restabelecer, se 

necessário, antes que seja demasiado tarde. 



PRINCIPAL MENSAGEM A RETER DO PLANO DE 
NEGÓCIO LEAN 

   Mantenha o seu plano curto e assegure-se que o revê regularmente. Faça-o mais 

detalhado apenas se houver investidores envolvidos (caso do plano de negócio).  

  Acompanhe o seu progresso com o plano. Aprenda com os seus erros. Peça 

explicações aos responsáveis por variações negativas. 

ü  Satisfaça rapidamente as mudanças das necessidades dos clientes com o mínimo 

de custos fixos e variáveis possível. Antecipe-se à concorrência na tomada de 

decisões. 

ü  Tome nota do que não era esperado e 

  Finalmente, não se esqueça de que: “Não é a espécie mais forte que sobrevive, 

mas os que melhor respondem à mudança”. – CHARLES DARWIN. 



EXERCÍCIO 1: ESTUDO DE CASO DE UM BAR 
TEMÁTICO BERLIM 

  Antes de começar a aula, leia o plano de negócio lean apresentado, o Bar Temático Berlim 
e dê-nos os seus comentários/contributos com base nas seguintes questões: 

- O grupo-alvo deste novo negócio é claramente apresentado? 

- São apresentadas evidências fortes das razões que sustentam esta nova ideia de negócio? 

- O modelo de negócio é explicado com clareza? 

 

O estudo de caso pode ser encontrado aqui: 

https://www.google.com.cy/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj5xIy98bfKAhWDVxQKHXp4Ah8QFggb
MAA&url=https%3A%2F%2Fopus4.kobv.de%2Fopus4-
hwr%2Ffiles%2F79%2FSaydam%2CSirin_288767.pdf&usg=AFQjCNF6XMHzdcNiXlJLJluU4xzfDxbUV
w&bvm=bv.112064104,d.ZWU 

 



EXERCÍCIO 2: CONVERSE COM O FUNDADOR DE UMA START-UP 
ACERCA DO PLANO DE NEGÓCIO LEAN 
  Todos as organizações participantes devem convidar, pelo menos, um fundador de uma 

start-up que tenha desenvolvido um plano de negócio lean ou tradicional para o apresentar aos 

participantes, mostrando como este mudou ou foi desenvolvido ao longo de um determinado 

período de tempo. 

  Este orador deve colocar particular enfase nos desafios que enfrentou no desenvolvimento 

do seu plano de negócio, quais as seções a que deve ser particular atenção, o que é que os 

investidores pedem para ver, quaisquer dicas sobre como preparar correta e eficientemente do 

plano, como o/a ajudou nas suas etapas de acompanhamento. 

  Tempo estimado para a apresentação do/a convidado/a: 20-25’ 

  Tempo para perguntas e respostas: 20-25’. 

  Tempo total: 50’.  



EXERCÍCIO 3: FAÇA O SEU TRABALHO DE CASA! J 
 
Uma vez completo o Programa de Formação SCIENT, cada participante deverá 
desenvolver o seu próprio plano de negócio lean e discuti-lo com o seu mentor 
durante os meses seguintes.  

São disponibilizados modelos específicos (componente financeira do plano de 
negócio) para o desenvolvimento do projeto para ajudar os participantes no 
desenvolvimento de cálculos e desenvolvimento de diferentes cenários e análises de 
sensibilidade.  



UM VÍDEO RELEVANTE 
 

Planeamento Lean do Negócio 

https://www.youtube.com/watch?v=k_q_ifSFP3Q 

 



ANEXO I: GLOSSÁRIO DOS PRINCIPAIS TERMOS 
BREAK EVEN POINT: Ponto o qual as RECEITAS TOTAIS igualam os CUSTOS 

TOTAIS (fixos e variáveis, ver a definição abaixo). 
  
PERÍODO DE RETORNO: Período de retorno em termos orçamentais refere-se 

ao período de tempo necessário para recebimento dos fundos investidos. Por 
exemplo, um investimento de 2000€, com um retorno de 500€ por ano teria 
um período de retorno de 4 anos. O valor temporal do dinheiro não é tido em 
consideração. 

 
CUSTOS VARIÁVEIS: Custos variáveis são custos proporcionais ao volume de 

produção de bens e serviços de um negócio. Aumento com o aumento da 
produção e diminuem com a diminuição da produção.  

  
 CUSTOS FIXOS: Na contabilidade de gestão, os custos fixos são definidos 

como as despesas que não se alteram em função do volume de produção ou 
atividade de um negócio, dentro de um determinado período. Por exemplo, 
um retalhista tem que pagar renda e outras utilidades, independentemente 
das suas vendas.  

 



ANEXO I: GLOSSÁRIO DOS PRINCIPAIS TERMOS 
PRINCIPIO DA ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE: O princípio da especialização 

refere-se ao registo contabilístico de transações (vendas ou compras de bens/serviços) no 
período em que estas efetivamente ocorrem, em vez do período em que se verifica o fluxo 
financeiro relacionado com estas. Este princípio aplica-se no apuramento das percas e 
ganhos mas não se aplica no apuramento de cash-flows. 

  
LUCROS E PERCAS OU DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS: Declaração que mostra as 

receitas, despesas e lucros (ou percas), i.e. a diferença entre as receitas e as despesas de 
um negócio num determinado período de tempo, geralmente um ano. 

  
 LUCRO BRUTO: (CALCULADO SEMPRE COM BASE NO PRINCÍPIO DA ESPECIALIZAÇÃO) É 

IGUAL A: VENDAS – CUSTOS VARIÁVEIS 
  
UCRO LIQUIDO (CALCULADO USANDO SEMPRE O PRINCÍPIO DA 

ESPECIALIZAÇÃO).  
LUCRO LÍQUIDO ANTES DE IMPOSTOS= VENDAS – CUSTOS TOTAIS (EXCLUINDO IMPOSTOS) 
LUCRO LÍQUIDO DEPOIS DE IMPOSTOS = LUCRO LIQUIDO ANTES DE IMPOSTOS - IMPOSTOS 

 



GLOSSÁRIO DOS PRINCIPAIS TERMOS 
 CASH-FLOW PREVISIONAL: Cash-flow provisional ou cash-flow de gestão é um aspeto 

chave da gestão financeira de um negócio, no planeamento das necessidades futuras de 
dinheiro para evitar crises de liquidez. O Cash-flow provisional é importante porque um se 
negócio fica sem dinheiro não consegue obter novo financiamento, tornando-se insolvente/
falido. Assim, o cash-flow necessita de constante monitorização, planeamento e ação 
antecipando possíveis futuros déficits. O mapa de cash-flow de um negócio pode abarcar 
períodos de tempo específicos, considerando a sua preparação (normalmente para 3, 6, ou 
12 meses, elaborado mês a mês para todos os meses do período abrangido). Para cada 
mês, o mapa mostra as estimativas de entradas monetárias do mês de qualquer fonte, 
quando se presume que vão acontecer (recebimentos de vendas/devedores, vendas de bens 
fixos, novos empréstimos bancários). No caso de saídas monetárias de cada mês, o mapa 
mostra as estimativas dos pagamentos quando se assume que estes vão ocorrer 
(pagamentos de custos fixos/variáveis, reembolso de empréstimos, compra de novos bens, 
etc). 

  
BALANÇO: É uma declaração dos bens, responsabilidades (ou passivo) e capital próprio de um 

negócio, num determinado momento (normalmente preparada no final do ano). Ao contrário 
das Demonstrações de Resultados e Mapas de cash-flow, que abrangem determinados 
períodos de tempo (e.g. para o período de 01/01 a 31/12/17), um balanço é estático: uma 
única fotografia do negócio, tirada num momento especifico (ex.: 31/12/17). 

 



GLOSSÁRIO DOS PRINCIPAIS TERMOS 
DEVEDORES/CREDORES. A DIFERENÇA ENTRE ELES: Um devedor é uma pessoa ou 

empresa que deve dinheiro a outro (o outro a quem o dinheiro é devido geralmente é um 
fornecedor ou banco que serão referidos como credores). 

•  Um credor é uma pessoa, banco ou outra empresa que emprestou dinheiro ou deu 
crédito a outro (A parte a quem o crédito foi concedido é, geralmente, um cliente que 
será referido como devedor). 

•  Se a empresa X forneceu matérias a crédito à empresa Y, então a empresa X é credora 
da empresa Y e a empresa Y é devedora da empresa X. 

  
INVENTÁRIO: Inventário ou stock refere-se aos bens e materiais (matérias primas, trabalhos 

em curso, produtos terminados) que uma empresa detém com o fim último de serem 
vendidas.  

  
Liquidez VS Rentabilidade:  Liquidez refere-se aos bens detidos pela empresa que podem 

ser rapidamente convertidos em dinheiro sem perca de valor, e rentabilidade é a 
capacidade da empresa para gerar lucros (com base do princípio de especialização como 
visto anteriormente). Obviamente, o bem mais liquido que uma empresa detém é o 
dinheiro, seguido de devedores e stocks de rápida movimentação. 

 



GLOSSÁRIO DOS PRINCIPAIS TERMOS 

Será que um negócio rentável pode falir? 
A maximização dos lucros é o objetivo último para todos os empreendedores. Mas 

ser lucrativo (e ter lucros no papel) e ser capaz de pagar as contas no momento 
em que são devidas são duas coisas diferentes.  

  
Chelsea King, uma bancária comercial da JP Morgan Chase, concluiu que uma das 

maiores dificuldades para o dono de um novo negócio é conseguir pagar as 
contas no momento em que são devidas. “Muitos pequenos negócios têm 
clientes que pagam a 30 ou 60 dias, após a receção dos bens ou serviços. 
Contudo, os empresários têm que pagar aos seus fornecedores e empregados 
antes de receberem o pagamento dos seus clientes,” referiu Chelsea. Os 
empresários que são apanhados nesta situação podem acabar por fechar o 
negócio apesar de serem lucrativos. 

 
 Por isso, a resposta à questão é um GRANDE SIM. 

 



ANEXO II: EXEMPLO DE GANHOS E PERCAS 

FICHEIRO EXCEL DISPONIBILIZADO 



ANEXO III: EXEMPLO DE MAPA DE CASH-FLOW 

FICHEIRO EXCEL DISPONIBILIZADO 



ANEXO IV: EXEMPLO DE BALANÇO 



ARTIGOS DE RELEVO 
 

 
http://www.diffen.com/difference/Strategy_vs_Tactic 

http://smallbusiness.chron.com/business-tactics-
strategies-5148.html 

 

 



A SEGUIR 

 
 	

UA9: DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELETUAL (DPI) 
 

Como pode proteger os seus DPI para evitar quaisquer disputas, fraudes ou 
conflitos com outros membros envolvidos. 

 
 
 



UA9: DIREITOS DE 
PROPRIEDADE 

INTELETUAL (DPI) 
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ESTRUTURA 
 

1.  INTRODUÇÃO E LIGAÇÃO COM A UA8 

2.  PATENTES 

3.  MODELOS DE UTILIDADE 

4.  SEGREDDOS 

5.  DESENHO NDUSTRIAL 

6.  SINAIS DISTINTIVOS 

7.  DIREITOS DE AUTOR 

8.  CASOS PRÁTICOS 

9.  EXERCÍCIOS 

10.  LEITURA ADICIONAL 

 



LU9: DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELETUAL (DPI) 

Antes de iniciar o módulo, faça uma avaliação dos conhecimentos e 

interesse dos participantes sobre estas matérias. 

 

Sugerimos que dispense menos tempo a esta matéria e mais tempo 

com outras UA.  

	
	
	



LIGAÇÃO ENTRE A UA8 E A UA9 
  

Desde o início da conceção da ideia, os fundadores das start-ups precisam de 
pensar nas formas de proteção da sua PI, como forma de evitar disputas, fraudes 

ou conflitos com outras partes envolvidas. 

Isto é ainda mais relevante se falarmos de alunos de doutoramento das áreas STEM 
cujos tópicos e trabalhos estão ainda em desenvolvimento nas Universidades.  

Vimos todos os aspetos relacionados com a proposta de valor, construção da tração 
e angariação de clientes, como é que o fundador de uma start-up pode utilizar 

ferramentas úteis como a Tela do Modelo de Negócio, o Plano de Negócio Lean, etc. 

Agora é tempo de aprender como proteger a sua ideia de negócio e 
porque é que a proteção é recomendada! 

 



QUE TIPO DE IDEIA? 

q QUE IDEIA?  INOVAÇÃO? 
  

Ø  Inovação técnica 
Ø  Inovação nos serviços 
Ø  Inovação no modelo de 

negócio  
Ø  Inovação de design 
Ø  Inovação social 
Ø  Inovação tecnológica 

q O QUE FAZEMOS? 
 



  O QUE É QUE PODE SER PROTEGIDO? 

q PATENTES 
q MODELOS DE UTILIDADE 
q SEGREDOS 
q DESENHOS 
q SINAIS DISTINTIVOS 
q DIREITOS DE AUTOR-SOFTWARE 

 



 
VALORES 

 
 
q EXCLUSIVIDADE 

q TERRITORIALIDADE 

q DURAÇÃO LIMITADA 

q DIVULGAÇÃO 
 



 
QUE É UMA PATENTE? 

 
É um título que reconhece o direito de exclusividade de exploração de 

uma invenção, evitando que outros produzam, vendam ou a utilizem 
sem o consentimento do proprietário. Em contrapartida, a patente 

está disponível para conhecimento ao público em geral. 
 

TIPOLOGIA 

q  Patentes de produtos: produtos caraterizados pela sua configuração 
ou estrutura. Produtos caraterizados pela sua composição. 

q  Patentes de processos: sequência ou conjunto de operações com o 
objetivo de obter um produto ou resultado técnico. 

 

 



 
REQUISITOS 

 
 

q  NOVIDADE 

q  ATIVIDADE INVENTIVA 

q  APLICAÇÃO INDUSTRIAL 

 



 
O QUE NÃO PODE SER PATENTEADO?  

 q  As descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos. 

q  Obras literárias ou artísticas ou qualquer outra criação estética, bem como 
obras científicas. 

q  Esquemas, regras e métodos para desempenhar atividades intelectuais, jogos 
ou atividades económicas ou empresariais, tais como programas informáticos. 

q  Os métodos de apresentação de informação. 

q Métodos de tratamento cirúrgicos ou terapêuticos do corpo humano ou animal, 
ou métodos de diagnóstico aplicados ao corpo humanos ou animal. 

 



 
ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO 

 
q  NACIONAL (Portugal, no caso desta apresentação) 

q  EUROPEIA 

q  INTERNACIONAL 

 
DURAÇÃO DA PROTEÇÃO: 20 ANOS 

 



A QUEM PERTENCE? 
q  O título pertence ao inventor/sucessor 
- Possibilidade de transmissão entre pessoas em vida 

  
q  Invenção por diversas pessoas separadamente 

 - Regra do primeiro inventor a submeter o pedido 
 - Ações legais para proteger o legítimo detentor do direito 

 
q  Invenções conjuntas entre várias pessoas 
- Propriedade conjunta 
 
q  Invenções laborais 
-  Invenções nos serviços 
-  Invenções mistas 
-  Invenções universitárias 
 



 
CONTEÚDOS DO DIREITO 

 
q  Âmbito territorial da proteção 

 Princípio da territorialidade 

 

q  Âmbito temporal da proteção 

         Duração do direito de exclusividade (20 anos) 

q  Âmbito objetivo da proteção 

          Conteúdo do pedido 

 



 
LIMITES DO DIREITO 

 
q  Atos levados a cabo pelo setor privado 

q  Atos realizados com o objetivo de experimentação 

q  Exaustão da comunidade 

q  O privilégio de agricultores 

q  Direitos de utilização anteriores 

q  Dependência de patentes 
 



 
PORQUE DEVO PROTEGER 

 
q  Forte posicionamento no mercado e vantagem competitiva. 

q  Aumento de lucros e melhor retorno do investimento. 

q  Rendimentos adicionais por via da conceção de licenciamento da patente ou sua transferência.  

q  Acesso a novos mercados. 

q  Redução do risco de infrações.  

q  Aumento da capacidade para obtenção de financiamento e taxas de juro razoáveis. 

q  A detenção de uma patente aumenta a sua capacidade para intentar, com sucesso, ações legais 

contra aqueles que tentam copiar ou imitar a sua invenção protegida. 

q  Dá uma imagem positiva à sua empresa. 

 



 
PEDIDO DE REGISTO DE PATENTE 

 

Pedido provisório de proteção 
contra potenciais usurpadores 

q  Regra geral: a contar da data de 
publicação no BOPI (Boletim Oficial 
da Propriedade Industrial) 

q  Desde o pedido, quando uma 
terceira parte tenta violar o dever 
de confidencialidade ou relação e 
confiança 

 



 
ORGANISMOS COMPETENTES 

 

q  A NÍVEL NACIONAL: INPI 

 

q  A NÍVEL EUROPEU: OEPM/ EPO 

 

q  A NÍVEL INTERNACIONAL: OEPM/ OMPI/ Organismo do Estado de destino 

 



 
PRAZOS PARA O REGISTO 

 
O prazo decorrente entre a submissão e a concessão depende da existência ou 

não de alguma suspensão, mas o prazo médio para a obtenção da concessão 
é: 

 

A nível Nacional:  
 
q  Cerca de 21 meses 

A nível Europeu: 
 
q  Cerca de 30-36 meses 

 



CUSTOS 

q  Patente nacional, em Portugal 104,57 € (online) ou 209,14 € (em papel) – 
Inclui exame 

 

q  Patente Europeia (tabela 2016/2017): Patente provisória 52,28 € (online) ou 
104,57 € (em papel); Validação nacional: 52,28 € (online) ou 104,57 € (em 
papel) 

 

q  PCT: Patente provisória: 52,28 € (online) ou 104,57 € (em papel); Entrada em 
fase nacional: 52,28 € (online) ou 104,57 € (em papel) 

 



EXEMPLO: ÓCULOS DA APPLE 



	
	

        EXEMPLO 2: APPLE Vs SAMSUNG (ESTUDO DE CASO) 



 
O  QUE É UM MODELO DE UTILIDADE? 

 
É um título que reconhece o direito de exclusividade de exploração de uma 

invenção, evitando que outros a produzam, vendas ou utilizem sem o 
consentimento do proprietário. Em troca, o modelo de utilidade está 

disponível para conhecimento do público em geral 

 



REQUISITOS 

q  NOVIDADE 

q  ATIVIDADE INVENTIVA “obviamente” 

q  APLICAÇÃO INDUSTRIAL 

 

DURAÇÃO DA PROTEÇÃO 
 10 ANOS 

 



EXEMPLO 



 
MODELO DE UTILIDADE VS PATENTE 

 q  Um modelo de utilidade deve ser manifestado através da forma, estrutura ou 
constituição de um objeto para alcançar um vantagem técnica. 

q  Isto excluí procedimentos que apenas possam ser protegidos por patentes. 
q  A duração da proteção é menor: 10 anos a partir da submissão do pedido, 

considerando que protege invenções com uma dimensão de invenção mais reduzida. 
q  Não é feito um exame ou relatório sobre os estado da técnica. Existe a possibilidade de 

terceiros apresentarem oposição. 
q  A sua concessão é mais rápida do que no caso das patentes e os seus custos inferiores. 

 
Período para o Registo: 
O período até à concessão do direito depende da existência da suspensão do processo ou 

não, mas o tempo médio é de: 
 
Nível nacional: Cerca de 9 meses 
 

 



 
MODELO DE UTILIDADE VS PATENTE 

 



CUSTOS 
 

q  MODELO DE UTILIDADE NACIONAL=  104,57 € (online) ou 209,14 € (em 
papel) 

q  TENHA EM ATENÇÃO QUE NEM TODOS OS PAISES PERMITEM O MODELO 
DE UTILIDADE 

 



SEGREDO 

 

q  Não é tornado público 

q  Não existem limites temporais nem 
territoriais 

q  Não há lugar a registos 

q  Tem efeito imediato 

q  Não protege das imitações 

q  Não há custos de registo 
 



EXEMPLO 



 
DESENHOS INDUSTRIAIS 

 
O aspeto do todo ou de parte de um produto, que resulta de caraterísticas, em particular, 

linhas, contornos, cores, formas, texturas ou materiais do produto em si ou dos seus 
ornamentos. 

 



EXEMPLO 

De Matthieu Riegler, Wikimedia Commons, CC BY 3.0, $3 



REQUISITOS 

q  NOVIDADE 

 

q  SINGULARIDADE 

 



 
TIPO E DURAÇÃO DA PROTEÇÃO?   

 
PROTEÇÃO: A NÍVEL NACIONAL E EUROPEU 

 

NACIONAL 

q  5 ANOS 

q  RENOVÁVEL POR PERÍODOS IGUAIS ATÉ AO LIMITE DE 25 ANOS 

UNIÃO EUROPEIA 

q  NÃO REGISTADOS: 3 ANOS 

q  REGISTADOS: 5 anos, renováveis até um período máximo de 25 anos 

 

 



 
PORQUE DEVE PROTEGER? 

 
q  Para prevenir a cópia 

q  Política da empresa 

q  Antecipar competências 

 

q  Prestígio 

q  Evitar que outros pensem que está a 
copiar 

 



 
ORGANISMOS COMPETENTES 

 
 

q  NÍVEL NACIONAL: INPI 

 

q  NÍVEL COMUNITÁRIO : OAMI 

 

q  NÍVEL INTERNACIONAL : OEPM/ OMPI/ 
Organismo do Estado de destino 

 



 
PRAZOS DE REGISTO 

 
O tempo necessário para a concessão do direito depende da existência ou não 

de alguma suspensão, mas o prazo médio para a obtenção da concessão é: 

 

Nível nacional:  

 

•  1 mês para exame e publicação, acrescido de mais 2 meses para manifestações de 
oposição  

Nível comunitário:  

 

3 semanas – 1 semana se pedido com urgência 

 



CUSTOS 
q  NACIONAL: 

Pedido de Registo (até 5 produtos) 104,57 € (online) ou 209,14 € (em papel) 

DESENHOS ADICIONAIS no mesmo pedido de registo: 10,46 € (online) ou 20,92 € (em 
papel) 

 

q  COMUNITÁRIO:  

Pedido de Registo € 230 

DESENHOS ADICIONAIS no mesmo pedido de registo : 

2 to 10 desenhos € 115         +11 Desenhos € 50                 Publicação do registo 120 € 

DESENHOS ADICIONAIS no mesmo pedido de registo : 

2-10 desenhos € 60              +11 Desenhos € 30 

q  INTERNACIONAL (DEPENDENDO DO PAÍS)  

 



EXEMPLO 



 
SINAIS DISTINTIVOS 

 
 

q MARCA 

q MARCA REGISTADA 

 

q  ETIQUETAS 
 



MARCA 

A marca é um sinal que distingue, no Mercado, produtos e serviços de uma empresa, seja 
individual seja social. As funções da marca incluem a indicação de qualidade, informar e 
publicitar e indicar a origem de um negócio.  

 
TIPOS 

q  Nominativas 

q  Figurativas 

q  Mistas 

q  Tridimensionais 

q  Sonoras 

 



FUNÇÕES 

 

q  Indicador de qualidade 

q  Função de informação 

q  Função de publicidade 

q  Indicador da origem do negócio 

 



 
O QUE PODE CONSTITUIR UMA MARCA 

 

q  Palavra(s) ou combinações de palavras. 

q  Imagens, figura, símbolos e desenhos. 

q  Letras, números ou combinações de ambos. 

q  Formas tridimensionais, bem como os seus invólucros, embalagens ou formas 

do produto. 

q  Sons, partindo do princípio de que são suscetíveis de representação gráfica, 

por exemplo um pentagrama. 

q  Qualquer combinação dos sinais mencionados acima. 

 



 
O QUE NÃO PODE CONSTITUIR UMA MARCA? 

 
q  Sinais que não se enquadram no conceito de marca 

q  Falta de caráter distintivo 

q  Formas impostas pela natureza ou forma do produto 

q  Sinais que atentem contra a lei, ordem pública ou moral 

q  Sinais enganosos 

q  Sinais que reproduzem ou imitam nomes e símbolos oficiais 

q  Marcas anteriores 

q  Outros direitos anteriores 

 



CLASSES 

 

q  PRODUTOS 

  

q  SERVIÇOS 

 



 
NÍVEL DE RECONHECIMENTO 

 
q  MARCAS BEM CONHECIDAS 

q  MARCAS LÍDERES 

 



 
PELA SUA FUNÇÃO 

 
 

q  Marcas individuais 

 

q  Marcas coletivas 

q  Marcas de garantia 

 



MARCA REGISTADA 
 

Uma marca registada é um sinal, desenho ou expressão que identifica 
um produto ou serviço de uma determinada fonte de outros de outras 

fontes.  



DETENTOR DE UMA MARCA REGISTADA 
 

q  Regra geral: o primeiro a registar a marca 

q  Reclamação de propriedade no Registo, quando esta não estiver ainda 
registada 

q  Ações legais quando esta não está devidamente registada 

 



 
ETIQUETA 

 Uma etiqueta é um pedaço de papel, polímero, tecido, metal ou outro material afixado 
num recipiente ou produto, no qual está inscrita ou impressa informação acerca do 

produto. Deve ser desenhada de acordo com a marca ou marca registada. 

 

"ASUS IIIIIII" by Milad Mosapoor - 
Own work. Licensed under Attribution 

via Commons - https://
commons.wikimedia.org/wiki/
File:ASUS_IIIIIII.jpg#/media/

File:ASUS_IIIIIII.jpg 



 
TIPO E DURAÇÃO DA PROTEÇÃO 

 

q NACIONAL 

 

q  COMUNITÁRIA 

 

q  INTERNACIONAL  

DURAÇÃO: As marcas são concedidas por 10 anos a partir da data de 
pedido de registo e podem ser renovadas infinitamente por sucessivos 
períodos de 10 anos. 
 

 



 
DIREITOS ADQUIRIDOS 

 
q Desde a submissão do pedido de registo 

Compensação 

 

q Desde a aprovação 

Direito exclusivo de utilização nas transações económicas 

Evitar que terceiros, sem consentimento, a usem em transações económicas 

 

q  Até à exaustão dos direitos 
 



PORQUE DEVE PROTEGER? 

q  Garantem a distinção do produto pelo consumidor 

q  Permitem a diferenciação dos produtos pelas empresas 

q  São uma ferramenta de marketing e podem projetar a imagem e reputação de 
uma empresa 

q  Podem ser alvo de licenciamento e proporcionar uma fonte de rendimento 
direta através de royalties 

q  São um elemento importante em franchising 

q  Podem tornar-se num ativo importante 

q  Incentivam as pessoas a trabalhar na promoção da qualidade do produto 

q  Podem ser úteis quando se procura crédito 
 



ORGANISMOS COMPETENTES 

 

q  A NÍVEL NACIONAL: INPI 

 

q  A NÍVEL COMUNITÁRIO: INPI/ OAMI 

 

q  A NÍVEL INTERNACIONAL: OEPM/ OAMI/ OMPI/ ORGANISMO DOS 
ESTADO DE DESTINO 

 



 
PRAZOS DE REGISTO 

 
O tempo necessário para a concessão do direito depende da existência ou não de 

alguma suspensão, mas o prazo médio para a obtenção da concessão é:  
 
A nível nacional:  
•   Não é fácil identificar o tempo que demora a registar a marca, considerando 

que este processo tem que passar pelo registo, exame, publicação no 
Boletim da Propriedade Intelectual e período de oposição 

 
A nível comunitário:  
•  5 meses, se não houver oposição, 4 meses na opção mais rápida 
 
A nível internacional: Depende do país de destino 
 



CUSTOS 

 
q  Marca nacional 
 
123,76 € (online) ou 247,51 € (em papel) para a primeira classe 
31,37 € (online) ou 62,74 € (em papel) para a segunda e sucessivas classes 

q  Marca Europeia  
 
900-1050 € para três classes 
150 €, por cada classe adicional 
 
q  Marca internacional – Depende do país de destino 
 



 
UMA DAS MARCAS MAIS VALIOSAS 

 



DIREITOS DE AUTOR 

A propriedade intelectual é composta por direitos pessoais e patrimoniais, o que 
confere, ao autor, o controlo total e exclusivo de exploração da obra sem 

outras limitações para além das estabelecidas na lei. 
 

TIPOS 
q  Direitos patrimoniais 

q  Direitos morais 
q  Direitos relacionados 

q  Direitos de reprodução 

q  Direitos de comunicação pública 
q  Direitos de tradução 

 



EXEMPLO 

	
	
	
	



 
QUANDO É ADQUIRIDO O DIREITO 

 Como o direito de autor é um direito natural e não requer quaisquer formalidades para o 
seu exercício, este é adquirido no momento de criação da obra. Contudo, é 

recomendado o seu registo oficial, por forma a que seja fácil ativar os mecanismo de 
proteção no caso do direito ser violado. 

 
ABRANGÊNCIA DA PROTEÇÃO: 

Os direitos de exploração de obras artísticas tem a duração de 70 anos após a morte ou 
registo da morte do autor 

 
A QUEM PERTENCE:  

É considerado como um autor a pessoa natural que cria qualquer obra artística ou 
cientifica 

 
q  Obra colaborativa 
q  Obra coletiva 
q  Obra composta 

 
 
 



OBJECTO DE PROTEÇÃO 
 

q  Livros, folhetos, material impresso, correspondência, textos, discursos, palestras, 
argumentos judiciais, tratados académicos e qualquer outra obra da mesma natureza. 

  

q  Composições musicais com ou sem letra. 

q  Obras dramáticas e musicais, coreografias e mimica, e obras teatrais em geral. 

q  Obras cinematográficas e quaisquer outras obras audiovisuais. 

q  Esculturas e obras de pintura, desenho, gravura, litografia, ilustrações, banda 
desenhada, incluindo esboços ou rascunhos, e outras obra de arte, seja aplicável ou 
não. 

 



OBJECTO DE PROTEÇÃO 
 

q  Projetos, planos, modelos e desenhos de obras de arquitetura e engenharia. 

q  Gráficos, mapas e desenhos relacionados com topografia, Geografia e ciências 
em geral. 

q  Obras fotográficas e obras expressas por processos análogos ao da fotografia. 

q  Programas informáticos. 

q  Bases de dados. 

 



OBRAS EQUIPARADAS A ORIGINAIS 
 

q  Traduções e adaptações. 

q  Revisões, atualizações e anotações. 

q  Resumos, sumários e extratos. 

q  Arranjos musicais. 

q  Quaisquer alterações a obras literárias, artísticas ou científicas. 



CONTEÚDO 

q  Direitos de exploração 
q  Direitos morais 
q  Direitos de distribuição 
q  Comunicações públicas 
q  Etc. 

LIMITES: 
q  Reproduções temporais 
q  Cópia privada 
 
 
 



 
PRAZOS E CUSTOS DE REGISTO 

 
O tempo necessário para a concessão do direito depende da existência ou não de alguma 

suspensão, mas o prazo médio para a obtenção da concessão é : 
 
Nível nacional:  

•  10 dias úteis 

 
CUSTO: 
NACIONAL: 60,00 € (online) ou 80,00 € (via postal ou presencial) 

 
ORGANISMO COMPETENTE:  
q  IGAC 

q  OMPI (nível internacional) 
 
 
 
 



ESTUDO DE CASO 
 

VIDRO GORILA 
 
•  É uma marca (não é uma Marca Registada) de vidro temperado produzido pela Corning 

•  O vidro é usado, principalmente, na cobertura de vidro de equipamentos eletrónicos 
portáteis 

•  Corresponde, atualmente, a 4 biliões de equipamentos 

•  A Samsung trabalha com o seu 'Turtle Glass’, uma alternativa ao vidro Gorila da Corning 

•  A Samsung tem interesse em investir em I&D na investigação do seu próprio vidro 

•  https://en.wikipedia.org/wiki/Gorilla_Glass 
 
  
 

 



ESTUDO DE CASO 
 

AITEX 
 
É uma organização sem fins lucrativos que engloba empresas têxteis e relacionadas 
 
Centro líder na investigação, inovação e serviços técnicos (C. Valenciana) 
 
Projetos de investigação financiados por fundos públicos, cujos resultados beneficiam 

o setor 
 
É relevante quando o setor é importante para uma zona ou Região 
 
http://www.aitex.es/en/ 
 
  
 

 



ESTUDO DE CASO 
 

A AITEX é um exemplo de como a Administração Pública pode ser uma parte interessada. 
 
A AITEX está a trabalhar, atualmente, em: 
 
•  Extrusão de novos materiais à base de polímeros de alto-desempenho 

•  Arquitetura têxtil 

•  Simulação da influência da chuva 

•  Avaliação da insulação térmica em condições de vento críticas 

•  Classificação do comportamento do fogo em materiais interiores de design 
 

 

 
 

 

 



EXERCÍCIO PRÁTICO 
 

Defina que tipo de Direito Propriedade Intelectual pode ser utilizado em cada um dos 
casos deste artigo: 

 
http://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-

disputes-18521880/?no-ist 
 
1.S. Victor Whitmill v. Warner Bros. Entertainment Inc. (Art) 
 
2.Isaac Newton v. Gottfried Wilhelm Leibniz (Mathematics) 
 
8.Lucasfilm Ltd. v. High Frontier and Lucasfilm v. Committee for a Strong, Peaceful 

America 
 
9. A&M Records, Inc. v. Napster Inc. 
 



ORADOR CONVIDADO 

Convide um orador, perito/advogado em DPI, ou o fundador de uma start-

up, com doutoramento, que tenha lidado com DPI na sua start-up, para 

explicar detalhes do processo seguido, cuidados a ter, etc. 

 

Duração total da conversa: 60’.  
 



LEITURA ADICIONAL 
•  Universidade de Oxford: 

https://www.eship.ox.ac.uk/i-have-idea-related-research%E2%80%A6-now-what 

•  http://www.dirtywheel.com/news/631/10-brilliant-tips-and-hacks-to-make-your-home-life-
easier-than-ever 

•  Drones: http://drone-rules.eu/ 

•  Salvar o mundo através das start-ups: 
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/01/how-to-feed-9-billion-people-startups-
global-food-problem-agriculture-venture-capital 

•  Workshops jurídicos para start-ups de alta-tecnologia 

•  https://www.eventbrite.co.uk/e/legal-workshop-for-tech-startups-tickets-25950098443?utm-
medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=esfb&utm-
source=fb&utm-term=listing 

•  O Google maps nos ténis 

•  http://www.businessinsider.com/easyjet-connected-sneakers-use-google-maps-2016-6 



A SEGUIR 

 
 	

UA10: INOVAÇÃO ABERTA 
  

Compreender o conceito de INOVAÇÃO ABERTA 
Compreender vantagens e riscos 

Reconhecer diferentes opções e oportunidades  



 
UA10: INOVAÇÃO 

ABERTA 
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METAS E OBJETIVOS 

ü  Compreender o conceito de Inovação Aberta 

ü  Reconhecer as diferenças entre Inovação Aberta e Inovação Fechada 

ü  Compreender vantagens e riscos 

ü  Reconhecer diferentes opções de negócio para a transferência de conhecimento 

ü  Compreender o enquadramento da Inovação Aberta na TMN 

ü  Compreender o papel dos Direitos de Propriedade Intelectual na Inovação 
Aberta e principais aspetos a ter em consideração 

ü  Identificar oportunidades 



 

 

 

“A sorte favorece as mentes conectadas” 

Steve Johnson 
 

 



A Yahoo vende 3000 patentes. Porquê?  
 

 

 



INOVAÇÃO ABERTA – O CONCEITO 

“Inovação Aberta é a utilização propositada de entradas e saídas de conhecimento para acelerar 
a inovação interna e expandir os mercados para a utilização externa de inovação. 

 

Assume que umA empresa pode e deve utilizar ideias externas e internas, e percursos internos e 
externos para o mercado, enquanto procura fazer avançar a sua tecnologia. 

 

Henry Chesbrough, Open Innovation: Researching a New Paradigm, 2006 
 

 



INOVAÇÃO ABERTA – IDEIA PRINCIPAL 

Num mundo de conhecimento amplamente distribuído, as empresas não podem 
confiar unicamente na sua própria investigação, mas, em vez disso, comprar ou 

licenciar processos ou invenções (i.e. patentes) a outras empresas.  

 

Da mesma forma, as invenções internas que não sejam utilizadas no negócio de um 
empresa devem ser disponibilizadas para fora da empresa (ex.: através do 

licenciamento, joint ventures 

ou spin-offs).  
 

 



INNOVAÇÃO ABERTA VS INOVAÇÃO FECHADA 

Closed	Innovation	Principles	 Open	Innovation	Principles	
The	smart	people	in	the	field	work	for	us	 If	we	create	the	most	and	best	ideas	in	the	

industry,	we	will	win	
To	profit	from	R&D,	we	must	discover	it,	
develop	it,	and	ship	it	ourselves	

External	R&D	can	create	significant	value:	
internal	R&D	is	needed	to	claim	some	
portfolio	of	that	value	

If	we	discover	it	that	gets	an	innovation	to	
the	market	first	

We	don’t	have	to	originate	the	research	to	
profit	from	it	

The	company	that	gets	an	innovation	to	the	
market	first	will	win	

Building	a	better	business	model	is	better	
than	getting	to	the	market	first	

If	we	create	the	most	and	the	best	ideas	in	
the	industry,	we	will	win	

If	we	make	the	best	use	of	internal	and	
external	ideas,	we	will	win	

If	we	create	the	most	and	the	best	ideas	in	
the	industry,	we	will	win	

We	should	profit	from	others’	use	of	our	IP,	
and	we	should	buy	others’	IP	whenever	it	
advances	our	business	model.	

	



DE ONDE SURGEM AS NOVAS IDEIAS? 

 

 

ü  Fontes internas 

ü  Relações externas da empresa 

ü  Outros atores externos 

Veja: 

“Where good ideas come from” (por Steve Johnson) 



INOVAÇÃO ABERTA – VANTAGENS & RISCOS 

Vantagens: 
 
ü  Período mais curto para a inovação 

ü  Partilha do risco 

ü  Custos de I&D mais reduzidos 

ü  Acesso preferencial ao mercado 

ü  Acesso a financiamento para o desenvolvimento de novos 
produtos 

ü  Potencial de marketing viral 

 



INOVAÇÃO ABERTA – VANTAGENS & RISCOS 

Riscos: 

ü  Custos e complexidade de gestão de projetos de inovação com 

recursos externos 

ü  Perca de conhecimento e controlo 

ü  Perca de vantagem competitiva 

ü  Possibilidade de revelação de informação partilhada sem intenção 



GESTÃO DOS DIREITOS DE PI EM INOVAÇÃO 
ABERTA 

 

Está preparado para publicar ou partilhar o seu conhecimento e 
tecnologia?  

 

Ou será que irá obter maiores ganhos de valor e vantagem, se 
esperar e proteger o seu conhecimento e tecnologia? 

 



GESTÃO DOS DIREITOS DE PI EM INOVAÇÃO 
ABERTA 

Dicas para a preparação de acordos de DPI em Inovação Aberta: 

ü  Conheça a sua Propriedade Intelectual 

ü  Prepare um plano de trabalho complete, com tarefas, responsabilidades e prazos 

ü  Discuta a propriedade e distribuição de rendimentos da PI a ser produzida 

ü  Esteja preparado para negociar! 



PROCURA DE OPORTUNIDADES 
PLATAFORMAS DE INOVAÇÃO ABERTA E MERCADOS DE 

INOVAÇÃO ABERTA 
 
Plataformas de Inovação Aberta – Alguns exemplos: 
ü  Cognistreamer (www.cognistreamer.com) 

ü  Hypios (www.hypios-ci.com) 

ü  Innocentive (www.innocentive.com) 

ü  Pharmalicensing (http://pharmalicensing.com)  

 
 

 



ELECTROLUX – ESTUDO DE CASO 

A estratégia de IA da Electrolux é baseada em três pilares:  

 

•  Desafios 

•  Rede 

•  Mentalidade 

 



ESTUDO DE CASO DA ELECTROLUX 

Necessidades de 
inovação 

Desafio alvo Desafio inspirado 



ESTUDO DE CASO DA ELECTROLUX 

A REDE 
1)  Solvers (solucionadores) (capazes de resolver problemas técnicos e desafios técnicos 

difíceis – Podem ser centros de investigação ou Universidades, start-ups ou cientistas) 

2)  Brokers (são a ligação entre inovadores, solvers e a empresa. Podem ser grupos 
financeiros, incubadoras de empresas, tecnopolos, empresas privadas que oferecem 
serviços de vigilância) 

3)  Empreendedores (aceitam os desafios de IA porque procuram parceiros empresariais 
que os ajudem a tornar as suas ideias realidade)  

4)  Inventores (pessoas brilhantes com personalidades criativas e um competências 
técnicas)  

 
 



ESTUDO DE CASO DA ELECTROLUX 

A MENTALIDADE 

Comportamentos e métodos que facilitam e incentivam a exploração de 
recursos externos para a inovação, e desincentivam o sindroma do 

«não inventado aqui».  



ESQUEMA DA ESTRATÉGIA DE IA DA ELECTROLUX 



MODELO DE INOVAÇÃO ABERTA DA INNOCENTIVE 

A Innocentive opera como um mercado para a Inovação Aberta.  

É uma plataforma que disponibiliza serviços a empresas e organizações sem fins lucrativos 
(conhecidas como SEEKERS). Seekers procuram: 

•  Resolução de problemas tecnológicos 

•  Aumentar a sua capacidade de investigação e desenvolvimento 

•  Reduzir os custos e riscos da investigação falhada 

•  Encontrar competências específicas sem os custos transacionais e de procura inerentes 

•  Confidencialidade 

Modelo de rendimentos da Innocentive: os Seekers pagam uma taxa para disponibilização 
dos desafios e pagam uma comissão sobre os montantes atribuídos. Os Seekers pagam, 
ainda, uma taxa sobre serviços de consultoria em inovação fornecidos pela Innocentive. 

 



O MODELO DE INOVAÇÃO ABERTA DA INNOCENTIVE 

Quem são os solvers ?  

 

São peritos que querem ganhar dinheiro através da implementação de 
soluções para problemas reais 

•  Ganham, também, outros benefícios ao estarem presente na 
plataforma 

•  Não são limitados por um percursos académico 

•  Assinam um acordo 

•  Recebem uma recompensa 

•  Contribuem para o sucesso de um produto 

 

 
 



A SEGUIR 

 
 	

UA11: FINANCIAR A SUA START-UP: DO ARRANQUE 
(BOOTSTRAPPING) À ACELERAÇÃO DO SEU NEGÓCIO 
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DO ARRANQUE (BOOTSTRAPPING) À 

ACELERAÇÃO DO SEU NEGÓCIO 

 



 
PRINCIPAIS OBJETIVOS: 
 
•  Compreender as etapas iniciais do financiamento e o conceito de 

arranque 

•  Disponibilizar informação acerca das oportunidades de financiamento 

da União Europeia disponíveis às start-ups 

•  Conhecer os Programas de Financiamento Nacionais a que pode 

aceder no seu país, tendo o Chipre como exemplo 

•  Disponibilizar informação acerca dos programas de aceleração a nível 

local e Europeu 

 

 

 



SEM DINHEIRO PARA COMEÇAR UM NEGÓCIO? 
NÃO HÁ PROBLEMA! VEJA ESTAS 5 OPÇÕES 

 

 

 





 
ETAPAS DO FINANCIAMENTO 

 

1ª etapa: Seed Capital 

2ª etapa: Financiamento por Business Angels 

3ª etapa: Financiamento por uma sociedade de capital de risco 

4ª etapa: Financiamento Mezzanine & Empréstimos Bridge 

5ª etapa: IPO (Oferta Pública Inicial) 
 



FINANCIAR UMA START-UP NAS DIFERENTES 
FASES 

1ª Fase - Seed:  
Capital: disponibilizado por (família, poupanças, business angels, ofertas baseadas em 

crowdfunding)  

Aplicação: Protótipo, demonstrações, marketing, divulgação 

 

2ª Fase - Early stage: 
Capital (business angels, poupanças, investidor inicial)  

Aplicação: MVP, Pretotipagem, Marketing (base de clientes, utilizadores iniciais, teste e 
validação) 

  

3ª fase - Capital Social: 

Capital: Capitalistas de risco, capital de crowdfunding 

Aplicação: I&D, recursos humanos, marketing, internacionalização 

 



PRIMEIRA FASE: CAPITAL SEED 

Capital SEED  Desenvolvimento de 
Produto 

MARKETING Comunicação Atracção de 
Invetsidores 

Protótipo 

Pretótipo 



SEGUNDA FASE: EARLY STAGE 

TESTE ANÁLISE DE 
DADOS 

Primeiros 
utilizadores 

CAPITAL EARLY 
STAGE 

MARKETING 

Desenvolvimento do 
MVP 



TERCEIRA FASE: CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SOCIAL 

INVESTMENTO: PESSOAS, 
COMPETÊNCIAS, BENS 

INSTRUMENTAIS 

I&D E INOVAÇÃO CONTÍNUA 

MARKETING 



 
ARRANQUE 

 
Situação na qual um empreendedor inicia a sua 

empresa com pouco capital. 

 

Diz-se que está no arranque (bootstrapping) 

quando tenta fundar e construir uma empresa 

com poupanças pessoais ou com os 

rendimentos operacionais da nova empresa. 



 
PRÓS E CONTRAS DO ARRANQUE 

(BOOTSTRAPPING) 
 PRÓS: Em comparação com a entrada de capitais 

via business angels ou sociedades de capital de risco, 
o bootsptrapping pode ser benéfico porque o 
empreendedor mantém o controlo sobre todo 
o processo de tomada de decisão.  
Da mesma forma, não há pressão externa para 
resultados rápidos e elevados. 

 
CONTRAS: Esta forma de financiamento pode 
colocar o empreendedor num risco financeiro 
desnecessário.  
Pode, também, não disponibilizar o investimento 
necessário para que a empresa tenha sucesso a um 
ritmo razoável.  
 
Para saber mais sobre bootstrapping, veja Bootstrap Business de 
Rich Christiansen, que lançou, já, cerca de 30 empresas através deste 
método.  



 
TOP 10 DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DE 

UMA STARTUP 
•  Bootstrapping 

•  FFF 

•  Apoio a pequenos negócio 

•  Crowdfunding 

•  Empréstimos ou linhas de crédito 

•  Incubadoras 

•  Business Angel 

•  Venture capital 

•  Permutas 

•  Criação de parcerias 

•  Compromisso com um grande cliente 

 



 
REGRAS DO BOOTSTRAPPING 

 
•  Não compre usado o que pode arrendar. 

•  Não arrende o que poder obter emprestado. 

•  Não tome emprestado o que pode permutar. 

•  Não permute quando pode pedir. 

•  Não peça o que pode procurar e encontrar. 

•  Não procure o que pode obter gratuitamente. 

•  Não obtenha gratuitamente o que alguém pode pagar por si. 

•  Não aceite pagamento sobre algo que alguém pode fazer propostas. 

 



CROWDFUNDING 

É um processo onde um indeterminado número de pessoas 
disponibiliza dinheiro para um negócio em contrapartida de 
algo.  

 

Abordamos dois tipos de crowdfunding:  

 

-  Baseado na recompensa 

-  Equity crowdfunding 



CROWDFUNDING DE RECOMPENSA 

O crowdfunding de recompensa implica a contribuição, de pessoas, de montantes 
relativamente baixos para projetos em troca de algum tipo de recompensa.  

 

As recompensas podem ir de algo tão simples quanto um postal de 
agradecimento a uma unidade do produto alvo do crowdfunding. 

 



CROWDFUNDING DE RECOMPENSA 

 
Porquê usar o crowdfunding? Porquê começar uma campanha de CF? 
 
-  É uma forma nova de lançar um produto no mercado e fazer pré-vendas  

(balanço financeiro positivo). 
-  É uma análise de mercado que lhe permite encontrar o seu posicionamento 

no mercado. Pode fazê-lo com um risco menor para a sua empresa. 
-  É uma boa forma de alargar a sua rede de parcerias e encontrar novos 

parceiros e patrocinadores ou investidores. 

-  É uma forma de realizar uma validação de mercado. 
-  Estratégia de comunicação e marketing (útil par criar uma base de clientes e 

começar a comunicar o seu produto). 
 



ESTRATÉGIA DE CROWDFUNDING 

projeto 

comunidade 

modelo de CF 

plataforma 

orçamento e 
tempos 

conteúdos 

mkt digital & 
Estratégia de RP 

lançamento & 
promoção 

recursos 

avaliação & 
medição 



EQUITY CROWDFUNDING 

Equity crowdfunding é um processo no qual um 
alargado número de pessoas disponibiliza dinheiro 
para a empresa a troco de uma quota da empresa 



PLATAFORMAS DE INVESTIDORES PARA 
START-UPS 

Existem plataformas que permitem o 
investimento em start-ups 
promissoras, disponibilizando mais 
informação acerca da empresa e 
seus números, necessária para que 
se concretize o investimento 

 
Top 10 das plataformas: 
-     Companisto  
-  Crowdcube 
-  FundedbyMe 
-  Invesdor 
-  MyMicroInvest 
-  Seedmatch 
-  Seedrs 

-  Symbid 
-  SyndicateRoom 
-  Wiseed 
 
 

Todas as plataformas 
são apoiadas por 
investidores 
profissionais 



 
PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA 

 



 
STARTUP 

 
•  PROGRAMA HORIZONTE 2020 

•  INICIATIVA STARTUP EUROPE 

•  ERASMUS PARA JOVENS EMPREENDEDORES 

•  PROGRAMA FIWARE 

•  Startup Europe’s Accelerator Assembly 

 



 
HORIZONTE 2020 

 
O que e a inovação para a União Europeia? 

•  Mudanças que aceleram e melhoram a forma como concebemos, 
desenvolvemos, produzimos e acedemos a novos produtos, processos 
industriais e serviços. 

•  Mudanças que criam mais emprego, melhoram a qualidade de vida das 
pessoas e constroem sociedade mais ecológicas e melhores. 

 

Quais são os objetivos do Horizonte 2020? 

•  Excelência científica 

•  Indústrias competitivas 

•  Melhor sociedade 
 
                             *Como uma Estratégia para o Crescimento 

 



 
O INSTRUMENTO PARA PME 

 
•  Alvo: PME altamente inovadoras com ambições de desenvolvimento, 

crescimento e internacionalização 

•  Um esquema de financiamento compreensível, simples e de fácil acesso 

•  Apenas PME se podem candidatar para financiamento! 

•  As PME assumem a decisão: decisão na organização do projeto e colaboração 

(e.g. se a subcontratação é necessária ou não) 

 

-Principais três Fases do Ciclo de Inovação 

 

 

 



 
O NOVO INSTRUMENTO PARA PME 

 
O Horizonte 2020 trouxe a promessa de criação de oportunidades para 

todo o tipo de PME, incluindo aquelas de alta tecnologia, orientadas 
pela investigação, e orientadas para o social e os serviços 

3 FASES DO CICLO DE INOVAÇÃO 
 

FASE 1 
Conceito e análise de 

sustentabilidade 
 (10 páginas) 

 
10% sucesso! 
Lump Sum: €50.000 
~ 6 menses 

 

 
FASE 2 

I&D, Demonstração e 
Replicação no Mercado 

(30 páginas) 
30% - 50% sucesso! 
€0.5M-€2.5M / 
12-24 meses 

 

FASE 3 
Comercialização 

Não há financiamento direto 
da Comissão Europeia! 
As PME podem candidatar-se 
a “Access to Risk 
Finance” (Pilar II) 



 
INICIATIVA STARTUP EUROPE 

 



 
INICIATIVA STARTUP EUROPE  

 
  

A Startup Europe tem como objetivo o reforço do contexto empresarial 

para empreendedores web e TIC, de forma a que as suas ideias 

possam arrancar e crescer na UE. 

 



 
STARTUP EUROPE 

 
As Startups têm acesso a serviços de apoio tais como: 

•  aconselhamento 

•  networking  

•  assistência legal 

 

Sobre os projetos apoiados pela União Europeia no website Startup Europe Club 

http://startupeuropeclub.eu/ 

A União Europeia criou um Mapeamento Dinâmico do ecossistema das startups 

http://www.startuphubs.eu/ 

 



 
STARTUP EUROPE 

 •  Pode encontrar, também, algumas histórias de grande sucesso por toda a União 
Europeia no Startup Europe Website. https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/70002 

•  Pode inspirar-se em empreendedores e start-ups de 12 Estados Membros da União 
Europeia.  

•  Muitos deles enfrentam desafios relacionados com o desemprego, em particular entre 
os jovens, em países como o Chipre, Grécia, Itália, Portugal, Eslováquia e Espanha. 

 



 
ERASMUS PARA JOVENS EMPREENDEDORES 

 



 
ERASMUS PARA JOVENS EMPREENDEDORES 

 
•  É um programa de intercâmbio transfronteiriço. 

•  Disponibiliza, a novos ou aspirantes a empreendedores, a oportunidade de 

aprender com empreendedores experientes que gerem pequenos negócios 

noutros Países da Parceria. 

 

•  O intercâmbio de experiências ocorre durante uma estadia com o 

empreendedor mais experiente, o que irá ajudar o novo empreendedor a 

adquirir as competências necessárias para gerir uma pequena empesa!!! 

 



 
ERASMUS PARA JOVENS EMPREENDEDORES 

 
Quem pode participar? 

 

•  Novos empreendedores, a planear decididamente a criação do seu próprio 

negócio ou que já tenham iniciado nos últimos 3 anos. 

•  Empreendedores experientes que detenham ou giram uma Pequena e Média 

Empresa num dos Países da Parceria. 

•  A estadia é parcialmente financiada pela União Europeia. 

 



 
PROGRAMA FIWARE 

 https://www.youtube.com/watch?v=PVS632As4Jw 

A comunidade FIWARE é uma comunidade aberta independente 

 

Objetivo: ajudar empreendedores a tirar partido das oportunidades emergentes 
de uma nova era da digitalização em diversos sectores. 

 

Como? Criando um ecossistema global sustentável e inovador, onde os 
empreendedores, parceiros especializados e fornecedores de tecnologia 
preenchem as suas necessidades. 

 A platform provides a 
rather simple yet powerful set 
of APIs  
 

The FIWARE Acceleration 
Programme aims at promoting 
the take up of FIWARE 
technologies among solution 
integrators and application 
developers. 
 





 
STARTUP EUROPE’S ACCELERATOR ASSEMBLY 

 
http://www.acceleratorassembly.eu/ 

 

Rede Europeia de programas de aceleração para start-ups.  

 

Uma rede orientada para a indústria, criada pela Comissão Europeia, que liga: 

Aceleradoras 

Empreendedores 

Decisores políticos  

 

 

Procurando reforçar o apoio disponibilizado às 
start-ups na Europa. 





PROGRAMAS DE ACELERAÇÃO 

§  Comunidade 

§  Aconselhamento 

§  Currículo 

§  Apoio prático 

§  Ligações/contactos  

§  Dinheiro 

§  Espaço de trabalho 

§  Mentoria 

§  Competências de Gestão 

CONCENTRE-SE NO SEU PRODUTO E NÃO NO DINHEIRO 



 
PRINCIPAIS PROGRAMAS DE ACELERAÇÃO 

 EU EUA 

1.  Seedcamp,  
2.  TechStars,  
3.  Founder Institute,  
4.  Startbootcamp,  
5.  Startup Weekend,  
6.  Launch48,  
7.  GameFounders,  
8.  Garage48  
9.  StartupBus Europe 
 
 
Wauters Robin (2013), “It’s getting crowded: 

With roughly 100 startup accelerators, how 
many are enough?”, tech.eu, 
http://tech.eu/research/29/there-are-
roughly-100-active-startup-accelerators-
europe/ 

1.  Y Combinator,  
2.  TechStars,  
3.  AngelPad,  
4.  LaunchPad LA,  
5.  MuckerLab,  
6.  AlphaLab,  
7.  Capital Innovators,  
8.  Tech Wildcatters,  
9.  Surge Accelerator,  
10. The Brandery,  
11. Betaspring,  
12. Boomstartup,  
13. Entrepreneurs Roundtable Accelerator,  
14.  Jumpstart Foundry 
15.   DreamIt Ventures. 
 



 
EXERCÍCIO 
 
Objetivo: aprender a criar um parágrafo atrativo para promover e apresentar a 

sua ideia, de acordo com as especificações de um programa de aceleração.  

 

•  Distribua, pelos participantes, um documento com algumas dicas úteis 

•  Depois, peça-lhes que trabalhem com a sua equipa na preparação de uma 
breve descrição da sua ideia. 

•  Eles terão que seguir as especificações do programa de aceleração. 

•  Depois, deverão apesentar a sua ideia aos outros participantes. 

Duração: 25 minutos 

 



 
EXERCÍCIO 
 
Estude os Programas de Aceleração durante 10’ e escreva quais são os mais 

relevantes para a sua área de competências/tópico bem como quais são as 

suas 2 ou 3 outras opções de investimento! 

 

Depois apresente os seus resultados aos outros participantes. 

 

DURAÇÃO: 25 MINUTOS 

 



 
 

HORIZONTE 2020 
RECURSOS ONLINE IMPORTANTES PARA LEITURA ADICIONAL 

 
 

Website Oficial do Horizonte 2020: 
 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
- Cooperação Internacional: 
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?llg=en&pg=policy 
- Europe 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
- União da Inovação: 
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm 
- Agenda Digital para a Europa: http://ec.europa.eu/digital-agenda 
- A Resource Efficient Europe: http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe 

Programas Nacionais (Portugal): https://www.portugal2020.pt/Portal2020 

Website do Startup Europe Club: http://startupeuropeclub.eu/ 

Programas de aceleração na EU: 
http://tech.eu/research/29/there-are-roughly-100-active-startup-accelerators-
europe/ 

 
 
 

 



 
 

PROGRAMAS DE 
FINANCIAMENTO NACIONAIS 

EXEMPLO: CHIPRE 
 



INSPIRATIONAL SUCCESSFUL STORY IN ……  
 

Esquemas de Financiamento para a Melhoria da Inovação 
Empreendedora: Desenvolvimento de Produtos e Serviços 

Inovadores 
 

 PLANO DE AJUDA À INOVAÇÃO EMPRESARIAL 
Criação de Produtos e Serviços Inovadores 

 
Cofinanciamento do projeto: 

 
República do Chipre e Fundo Europeu do 

Desenvolvimento Regional da UE 
 (Programa Operacional “Desenvolvimento Sustentável e 

Competitividade”) 
 

 



 
 

ESQUEMA DE FINANCIAMENTO PARA A 
MELHORIA DA INOVAÇÃO EMPRESARIAL 

  

 

OBJETIVO DO ESQUEMA DE FINANCIAMENTO 

 

•  Apoio e reforço das PME que investem em investigação e inovação 

•  Desenvolvimento de produtos e serviços competitivos e inovadores 

que serão lançados no  mercado 

 



ESQUEMA DE FINANCIAMENTO PARA A 
MELHORIA DA INOVAÇÃO EMPRESARIAL 

•  Os produtos e serviços podem fazer parte de uma família de produtos inovadores 

que a empresa já tem no mercado. 

 

•  Produtos e serviços já disponíveis em quantidades limitadas ou num área geográfica 

limitada com o objetivo de teste 

•  Incentivo máximo por projeto:: 250.000 Euros para empresas existentes 

(financiamento até 60%)/50.000 Euros para startups (financiamento até 80%) 

 
 



ESQUEMA DE FINANCIAMENTO PARA 
EMPREENDEDORISMO JOVEM/FEMININO 

 



ESQUEMA DE FINANCIAMENTO PARA 
EMPREENDEDORISMO JOVEM/FEMININO 

Elegibilidade para participação por jovens (masculino e feminino) que: 
•  Com 20 anos (inclusive) ou menos de 39 anos 
•  Empregados ou desempregados 

•  Não detenham ou tenham detido participações noutras empresas, pelo menos, nos 
últimos seis meses 

  
Após a aprovação da proposta, os candidatos devem registar-se como criadores do próprio 

emprego ou empregados da sua empresa (durante, pelo menos, 3 anos após a 
conclusão do projeto) 

 

Atividades elegíveis: 
a)  Manufatura 

b)  Serviços 
c)  Comércio eletrónico 

d)  Turismo (cafetarias, restauração, hotelaria). 
 



ESQUEMA DE FINANCIAMENTO PARA 
EMPREENDEDORISMO JOVEM/FEMININO 

 
APOIO MÁXIMO 
•  Manufatura: € 70.000 

•  Comércio eletrónico, serviços, turismo: € 50.000 

•  Orçamento total mínimo: € 7.500 

 

 

 

 

Orçamento máximo elegível por 
proposta 

Manufatura -> 140.000 
Comércio eletrónico, serviços, turismo    
->  100.00    

Orçamento mínimo elegível por 
proposta 

                      
 10.000 

Percentagem de  Financiamento 
Público 

50% do orçamento total/elegível 
aprovado – Os restantes 50% 
correspondem a comparticipação 
própria (capitais próprios, 
empréstimos bancários) 
 



FUNDAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA INVESTIGAÇÃO (Ιπε) 
 Espera-se o seu lançamento em 2017, após 5 anos! 

1)   Programa de financiamento às start-ups: financiamento de 50.000 EUR por projeto. A 
candidatura pode ser feita por pessoas individuais, com constituição da empresa após a 
aprovação da candidatura.  

•  2 Avisos de Concurso, um em 2016, são esperados para Setembro-Outubro. Um Aviso de 
Concurso de maior dimensão é esperado ser lançado no final de 2017 (orçamento maior).  

 
2) Financiamento às empresas para produtos/serviços inovadores. As start-ups também 

se podem candidatar, desde que estejam constituídas enquanto empresas. Não é permitida a 
candidatura simultânea ao Programa de Financiamento às Start-ups e ao Programa de 
Financiamento às Empresas para Produtos/Serviços Inovadores. 

 
3) Programa de Financiamento para postdocs. 30 projetos aprovados para 10 trabalhos de 

investigação postdoc nas empresas. Dirigido a graduados postdoc nos últimos 7 anos. 
120,000 EUR por projeto na área das ciências sociais/humanísticas. O graduado postdoc 
precisa de ter, pelo menos, 70% do seu tempo afeto ao projeto, durante o período de 
duração deste.  



 A SEGUIR 

 
 	

UA12: PITCH E ANGARIAÇÃO INVESTIDORES 
 
 



 
 

UA12: PITCH E ANGARIAÇÃO 
INVESTIDORES 
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METAS E OBJETIVOS 

Metas e Objetivos:  
 
•  Compreender a importância do pitch 
•  Adquirir competências para falar em público 
•  Conhecer a estrutura para um pitch de sucesso 
•  Comunicar eficazmente a sua mensagem 

Introdução: 
 
•  Orientações para um pitch perfeito 
•  Exercícios de grupo 
•  Simulação de pitch 

 
 



PRINCIPAIS CONTEÚDOS  

 

PRINCIPAIS CONTEÚDOS:  

 

•  O que é um pitch 

•  Estrutura e conteúdos do pitch 

•  Linguagem 

•  Linguagem corporal e tom de voz 

•  Regras do PowerPoint/Notas de apoio 

 

 

 



PRINCIPAIS CONTEÚDOS 

 

•  Mini pitches & Captadores de atenção 

•  Lidar com questões 

•  Resolução de problemas 

•  Pitch para investidores 

•  Encontrar investidores 

 



O QUE É UM PITCH? 
 

•  O que é que você pensa que é um pitch? 

Um pitch é uma história ou a comunicação de uma mensagem entre duas 
partes, com o principal objetivo de vender, influenciar, educar ou informar. 

•  Quais são os critérios para um bom pitch? 

•  Quais são as competências de um bom apresentador? 

 

•  Apresentar é uma competência ou um talento (treino vs. natural)? 

Os melhores apresentadores são aqueles que dominam a arte através da prática 





 
EXERCÍCIO 1:  

VAMOS COMEÇAR O PITCHING- CONTAR UMA HISTÓRIA  
 

[Este exercício está dividido em duas partes. Parte A e Parte B] 

 
Parte A: Slides Karaoke 

 

•  Receberá uma série de slides numa sequência específica. Por cada slide que aparecer, 
tem 10 segundos para falar. O objetivo é contar uma história. Após os seus 2 slides, o 
próximo aluno continuará a história para os 2 slides seguintes. O processo é repetido. 

•  O objetivo do exercício é ensinar a conversar, ajudá-lo a superar a ansiedade e as 
inibições associadas ao medo de falar em público - deixar o medo e usá-lo para 
improvisar e pensar rápido. 

 



Parte B: Pitch num minuto 
 

Vídeo de Exemplo 1: https://www.youtube.com/watch?v=i6O98o2FRHw 
Vídeo de Exemplo 2: https://www.youtube.com/watch?v=3xn88qYx0OQ 

 
•  Este exercício é composto por duas seções. Em poucos minutos, é dado a cada um dos 

participantes/a cada equipa um produto e o nome de um negócio. Em primeiro lugar, pensar 
sobre o produto durante 3 minutos e preparar o texto com o que deseja dizer sobre o produto. O 
participante fica de pé em frente aos colegas e apresenta o Pitch durante um minuto. Fará o 
mesmo com a sua ideia de negócio. Não deve falar sobre detalhes do produto ou o negócio. O 
seu único objetivo é apenas continuar a falar durante um minuto e contar uma história. 

•  Digamos que tem a Google como um negócio. Pense que é como o jovem Larry Page (co-
proprietário do Google) e imagine que está agora a começar e está apresentar a um grupo de 
investidores. Não importa se está ou não familiarizado com a ideia de negócios por trás do 
negócio. 

 

 
EXERCÍCIO 1:  

VAMOS COMEÇAR O PITCHING- CONTAR UMA HISTÓRIA  
 



ESTRUTURA DE UM PITCH: 
  

  

•  Conhecer o objetivo da sua apresentação 

•  Pontos chave e mensagens chave 

•  Estrutura: Introdução, Corpo Principal, 

Conclusão 

•  Conhecer a história 

 



LINGUAGEM: 
 

 

•  Nem toda a gente é um cientista/engenheiro 

•  Não fale sem parar 

•  Linguagem do investidor 

•  Regra dos Três 

•  Memorize o princípio e o fim 

 



LINGUAGEM CORPORAL & TOM DE VOZ: 
 

•  O poder das pausas 

•  Contacto visual (grupos grandes ou pequenos) 

•  Uso de adereços 

•  Confiante mas não arrogante 

•  Entoação/Enfâse 

•  Uso de “ummms” e conversa errante 

 



REGRAS DO POWERPOINT/NOTAS DE APOIO: 
 

 

•  Tipos de fontes e o seu propósito: Sans-serif, etc. 

•  Negrito e sublinhado para enfâse. Evite itálicos 

•  NÃO GRITE!  

•  Tamanho de fonte indicativo: Títulos = 44 pt    Corpo de texto = 28 pt – 34 pt  

•  Marcas: não inferiores a 24 pt 

•  Número de marcas: 3 aparentam ser as mais eficazes (regra dos três 
mencionada anteriormente) 

•  Máximo de 15 slides 

 

 



UA12 PITCH E ANGARIAÇÃO DE INVESTIDORES 

 
Regras do PowerPoint/Notas de apoio (cont): 

 

•  Regra 6 x 6 – até 6 palavras por linha e 6 linhas por slide 

•  Verifique e volte a verificar a ortografia e formatação 

•  Imagens: assegure-se de que, ao usar uma imagem grande ou pequena, está a 

ajustar à sua escala 

•  Animação: não a use muito, a não ser que seja realmente necessário ou que 

precise dela para dar enfâse a algo 

•  Se não tiver animação, então, utilize uma versão PDF da sua apresentação 



MINI PITCHES & CAPTADORES DE ATENÇÃO: 
CONDENSE A SUA MENSAGEM: 

  

•  Elevator pitch 

•  Título de Hollywood 

Elevator pitches e títulos de Hollywood são ferramentas que ajudam as 
pessoas a comunicar instantaneamente ou a transmitir uma mensagem a 

outra pessoa 

 

 





 
EXERCÍCIO 2:  

CRIAR UM MINI PITCH E O TÍTULO DE 
HOLLYWOOD 

   

Irá trabalhar nas suas próprias ideias de negócios. Vou dar-lhe 5 minutos para 
preparar o texto e chegar a um título de Hollywood e 30 segundos para o Elevator 
Pitch. Lembre-se que este Pitch é o que irá garantir-lhe uma reunião de 
acompanhamento com uma pessoa muito importante. Vai levantar-se e de frente 
de todos irá apresentar. 

 

O objetivo é levá-lo a pensar de forma criativa e construtiva quanto ao que vai dizer 
para captar a atenção dessa pessoa importante e envolvê-la na sua ideia. 



LIDAR COM QUESTÕES: PREPARAÇÃO 

•   Esteja preparado (faça a sua investigação, pratique respostas a 
potenciais questões) 

•  Conheça o seu investidor/audiência 

•  Saiba o que a sua audiência quer ouvir 

•  Não fique na defensiva 

•  Não interrompa quando a outra pessoa estiver a falar 
 



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

 

O que pode correr mal irá correr mal 

 

•  Barreiras à escuta eficaz 

•  Necessidade de envolver a audiência 



PITCH PARA INVESTIDORES 

 

•  Conheça a sua audiência e a linguagem da sua audiência 

•  Pitch deck 

 



COMO ENCONTRAR INVESTIDORES 
 

•  Fontes de confiança de grupos de investimento i.e. Business Angels, VCs, etc. 

•  Concursos para Start-ups onde participem investidores. 

•  Critérios para encontrar investidores adequados. 

•  Devo aceitar qualquer pessoa disposta a dar-me dinheiro? 

•  Network vs Capital: Qual a caraterística mais importante? 

•  Criar vantagens competitivas através de parcerias com investidores. 

•  Estabelecer o primeiro contacto. 





VÍDEOS E EXERCÍCIOS DE GRUPO 

•  As 7 coisas que você acha que sabe sobre business angels 
https://www.youtube.com/watch?v=1b8YLBFQy44 

•  Um excelente exemplo de um vencedor de uma competição de 
pitch: 

https://www.youtube.com/watch?v=i6O98o2FRHw 

•  Como falar de forma a que as pessoas ouçam: 

https://www.youtube.com/watch?v=eIho2S0ZahI 

•  https://www.youtube.com/watch?v=HAnw168huqA 

 



 
 	

OBRIGADA PELA ATENÇÃO! 
 


