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“Eu não falhei.
Só descobri 10 mil
caminhos que não
eram o certo”
Thomas Edison, inventor

2

ROTEIRO
DO EMPREENDEDOR

3

2. IDEIA DE NEGÓCIO

2. A Ideia de Negócio
da Oportunidade à Ação

2.1. Ideia
A ideia é o ponto de partida para o desenvolvimento de um negócio
e normalmente surge em resposta a uma necessidade que foi
identificada ou a um problema que precisa de resolução. A ideia,
definida como uma representação mental de um pensamento ou de
uma imagem, está frequentemente na origem do estímulo. Através
da criatividade, observação e reflexão surgem possibilidades de
produtos, processos ou tecnologias na mente do empreendedor de
modo a dar resposta ao problema, situação identificada ou sonho,
que inicialmente pode não estar totalmente explicito quanto à sua
ocorrência, impacto, frequência e abrangência no meio social do
empreendedor, ou seja no “mercado”. Seja um processo mais intuitivo
ou de origem mais abstrata seja como resultado de um processo
específico e pragmático de geração de ideias, o empreendedor define
novas formas de resposta, a oferecer à sociedade.

2.2. Inovação
As ideias, para serem aceites pela sociedade têm de ter um valor, ou
seja têm de oferecer uma proposta que a sociedade reconheça como importante e que por isso esteja disposta a aceitá-las. Se a ideia tiver uma
implementação prática e concreta que seja reconhecida extrinsecamente ao individuo ou organização que lhe deu origem, ela terá valor. Desta
forma é reconhecida pelo mercado como um benefício que vale a pena
adquirir. Este reconhecimento assente numa perceção dos benefícios
e utilizações de um dado produto ou serviço, em particular da relação
entre esses benefícios e o que têm de fazer para usufruírem deles (por
exemplo o preço que têm de pagar para o adquirirem).
Podemos então, afirmar que as ideias passam a serem inovações
quando adquirem este sentido de implementação prática e pela
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combinação entre diferentes tipos de conhecimento, competências,
técnicas e condições, conhecimento de mercado, um sistema de
distribuição eficaz, recursos financeiros suficientes, etc., que no seu
conjunto a transformam numa proposta de valor para o mercado
a qual a sociedade (os indivíduos) estejam dispostos a efetuar
sacrifícios para a adquirirem e/ou usufruírem.
A inovação é fundamental para ajudar uma empresa a crescer e
expandir-se num contexto como o atual em que tudo está em rápida
mudança. As mudanças - ao nível das necessidades e expectativas
do cliente, das empresas rivais, da tecnologia e da existência de um
mercado cada vez mais global e dinâmico – trazem oportunidades
para a inovação. A inovação pode baixar os custos de produção,
criar novos mercados e aumentar a competitividade. A inovação
pode estimular um melhor desempenho ao gerar lucros, emprego e
aumentar o crescimento e transações no mercado.
Qualquer empresa, organização, ou mesmo uma pessoa, pode ser
inovadora. A inovação não está condicionada aos grandes negócios
com recursos para empregar um gestor de inovação ou outro pessoal
altamente qualificado e especializado. Os pequenos negócios
constituem uma fonte de inovação muito forte com maior flexibilidade
de adaptação da organização ao mercado e à tecnologia.
De acordo com a OCDE (Manual de Oslo, 2005), a inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço), processo ou método de
marketing novo ou significativamente melhorado, ou um novo método
organizacional em práticas de negócio, local de trabalho ou relações externas.
Esta definição abrangente de inovação cobre uma grande variedade de
inovações possíveis. O requisito mínimo para a inovação é que o produto, processo, método de marketing ou método organizacional tenha que
ser novo (ou substancialmente melhorado) para a empresa.
A inovação está geralmente associada a produtos, mas ela pode
também ocorrer ao nível da tecnologia, dos processos, dos serviços,
da gestão e da comercialização. Pode até ser uma alteração de
processos ou do serviço / modelo de negócio. A inovação varia no
âmbito, tempo de execução e impacto organizacional e social.
Como objeto de inovação, a OCDE (2005), no seu Manual de Oslo,
define quatro tipos de inovação: inovação de produto, inovação do
processo, inovação de marketing e inovação organizacional.
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Inovação de
Produto

Inovação de
Processo

Inovação de
Marketing

Inovação
Organizacional

Figura 2 – Tipos de inovação de acordo com o objeto

__

Inovação de produto - Introdução de um novo produto ou
serviço melhorado em relação às suas características iniciais,
produtos que diferem significativamente de todos os previamente
produzidos pela empresa;

__

Inovação de processo - Alteração da forma de fazer ou organizar:
processos e formas de produção tecnologicamente novas
introduzidos por meio de máquinas e equipamentos, layout
otimizado, sistemas integrados de informação etc.; métodos
novos ou substancialmente aprimorados de manuseio e entrega
de produtos;

__

Inovação de marketing - Introdução de um conceito ou estratégia
de marketing que difere dos que já existem na empresa ou que
foram implementados anteriormente. São consideradas as
alterações significativas no design ou na embalagem do produto,
na distribuição de produtos, na promoção de produtos ou na
política de preços;

__

Inovação organizacional - Alterações mais amplas que
procuram uma melhor articulação no interior da empresa e que
exigem novas competências e atitudes por parte de todos os
colaboradores: mudanças que ocorrem na estrutura gerencial
da empresa, na forma de articulação entre suas diferentes
áreas e na especialização dos trabalhadores; novas formas de
relacionamento com fornecedores e clientes; novas técnicas de
organização dos processos de negócios.
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De um modo geral, os tipos de inovações variam ao longo de 2 eixos
cujos extremos se diferenciam pela mudança que promovem, podendo
acontecer termos inovação associada a um produto e ao mesmo
tempo a um processo, por exemplo.

radical

incremental

Pradigma

incremental

radical

incremental

Inovação

radical

Produto

incremental

radical

Processo

Posicionamento

Figura 3 – 4 Ps da Inovação

Fonte: Adaptado de Tidd, Joe; John Bessant (2011). Managing Innovation: Integrating
Technological, Market and Organizational Change, 4th Edition. John Wiley and Sons, Ltd

Assim, devemos identificar o nível de impacto, de mudança, que a
inovação poderá provocar. Por vezes, são pequenas e específicas
alterações, outras são mais radicais e abrangentes e podem alterar
por completo o comportamento. Ou seja, a inovação pode variar
num intervalo entre o incremental (fazer aquilo que fazemos melhor),
passando por um ponto intermédio (aquilo que é novo para a empresa)
até ao radical (novo para o mundo).

2.3. Proteção da inovação
Quando se pretende desenvolver uma atividade económica aliada
a um desenvolvimento inovador, em particular se envolver alguma
tipologia de solução técnica, é importante proteger a inovação de
modo a obter o retorno do investimento.
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Sem proteção da propriedade intelectual aliada à inovação
desenvolvida, os concorrentes podem oferecer os mesmos produtos
ou serviços de forma mais competitiva pois não tiveram de efetuar os
mesmos investimentos. Assim, e em particular numa fase inicial do
negócio, deve ser sempre feita uma proteção do produto ou serviço,
seja relativamente à sua tecnologia, design ou marca.
Desta forma, impedimos terceiros de produzir, fabricar, vender ou
explorar economicamente a solução por nós desenvolvida ou de terem
uma marca ou design idêntico, e valorizamos o investimento. Ainda
será possível, assim, transmitir ou conceder licenças de exploração do
direito a favor de terceiros, a título gratuito ou oneroso.
Numa perspetiva empresarial, podemos salientar três tipos de
proteção que se deve ter em conta: a proteção de invenções (patentes
ou modelos de utilidade); proteção do design (desenho ou modelo
industrial); e proteção dos sinais distintivos (marca, logótipo ou nome
ou insígnia de estabelecimentos). Nas figuras seguintes, pretendemos
salientar as caraterísticas principais de cada tipo de proteção e o que
se deve ter em conta quando pensamos em cada tipologia (ver figuras
4a, 4b e 4c).

PROTECÇÃO DE PATENTES
Patentes

Modelos de Utilidade

Invenções novas implicando atividade inventiva, se forem
suscetíveis de aplicação industrial; Processos novos de obtenção
de produtos, substâncias ou composições já conhecidos

Invenções novas implicando atividade inventiva, se forem
suscetíveis de aplicação industrialque consistam em dar a um
objeto uma configuração, estrutura, mecanismo ou disposição
de que resulte o aumento da sua utilidade ou a melhoria do seu
aproveitamento

DURAÇÃO: 20 ANOS

DURAÇÃO: 15 ANOS

Patenteáveis
Produtos ou processos em todos os domínios de tecnologia desde
que cumpram os requisitos de: novidade, atividade inventiva; e
aplicabilidade industrial.

Não Patenteáveis
descobertas; teorias ciêntificas; métodos matemáticos; materiais
ou substancias já existentes na natureza; criações estéticas;
matérias nucleares; programas de computadores como tal;
apresentações de informação; projetos; princípios e os métodos
do exercício de atividades intelectuais e matérias de jogo ou no
domínio das atividades económicas
Figura 4a – Proteção de invenções
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PROTECÇÃO DO DESIGN
Desenho ou Modelos Industriais
Moldes, formas, padrões, relevos, matrizes e demais objetos que sirvam de tipo na fabricação de um
produto industrial, definindo-lhe a forma (sob o ponto de vista geométrico ou ornamental), as dimensões, a
estrutura ou a ornamentação.
DURAÇÃO: 25 ANOS

Possíveis de registo de proteção
Qualquer artigo industrial ou de artesanato incluindo:
componentes de montagem de um produto complexo;
embalagens; elementos de apresentação; símbolos gráficos;
caracteres tipográficos

Excluídos de registo
Programas de computador

O registo dá o direito exclusivo,
produzindo, fabricando,
vendendo ou explorando
o objeto do registo, com a
obrigação de o fazer de modo
efetivo e em harmonia com
as necessidades da economia
nacional.

Figura 4b – Proteção do design

PROTECÇÃO DO SINAIS DISTINTIVOS
Nomes e insígnias de estabelecimento
Qualquer sinal externo composto de figuras ou desenhos, simples ou combinados com nomes ou denominações referidas
na constituição do nome do estabelecimento, ou com outras palavras ou divisas, contanto que o conjunto apresente uma
forma ou configuração específica, como elemento distintivo e característico.
Proporciona direitos de propriedade e o uso do nome e insígni do estabelecimento.
Denominações de fantasia ou específicas, nomes históricos, nome da propriedade ou local do estabelecimento, nome,
firma, ou denominação social, pseudónimo ou alcunha do dono.
DURAÇÃO: 20 ANOS

Marcas

Logótipo

Sinal distintivo que tem como função distinguir os produtos
ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação
gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de
pessoas, desenhos, letras, entre outros, que possam servir
para referenciar qualquer entidade que preste serviços ou
comercializa produtos.

O registo da marca confere ao titular o direito de impedir a
terceiros, sem o seu consentimento, o uso, na sua atividade
económica, de qualquer sinal idêntico ou confundível com
essa marca para produtos ou serviços idênticos ou afins
àqueles para os quais foi registada.

Proporciona direitos de propriedade e o uso exclusivo do nome
e insígnia do estabelecimento.

DURAÇÃO: 10 ANOS

DURAÇÃO: 10 ANOS
Figura 4c – Proteção dos sinais distintivos
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2.4. Oportunidade de negócio
Existindo uma ideia, com uma proposta de valor associada é
necessário validarmos a sua oportunidade de negócio. Deste modo
precisamos de perceber se vale a pena iniciar um projeto de negócio,
se existem condições legais de mercado, de recursos (humanos,
materiais e financeiros) e de tecnologia para a sua implementação.

Viabilidade
Legal

Viabilidade
Económica

Viabilidade
Comercial

Viabilidade
técnica

Viabilidade
profissional

É permitido?

É rentável?

Existe
mercado?

Pode
fazer-se?

Tenho
capacidade?

Quais os
constrangimentos
legais que tenho de
cumprir e o que eles
implicam em termos
de viabilidade de
implementação do
negócio?

Tendo em conta todos
os custos que tenho
de suportar e o que
prevejo poder ter
como receitas das
vendas, é rentável
prosseguir?

Quem são os
indivíduos que
querem usufruir dos
benefícios do produto
ou serviço que lhes
posso oferecer?

Existe tecnologia e
recursos materiais que
se possam associar
de modo a produzir a
minha ideia?

Necessito de reunir
mais competências
adquirindo formação,
associando-me a
outros ou contratando
recursos humanos?

Quantos são?
Quantos estão
dispostos a pagar pela
minha proposta de
valor?

Figura5 – Pensar a viabilidade do negócio
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2020 através do Sistema de Apoio às Ações Coletivas –

"Uma pessoa que nunca
cometeu erros
nunca tentou algo novo"

domínio da promoção do espirito empresarial, e consiste

Albert Einstein, físico

O presente documento foi criado no âmbito do projeto
CEG Business Startup, projeto cofinanciado pelo Centro

na elaboração de um guia prático, intuitivo e de fácil
compreensão pelo público-alvo, o trajeto que o
empreendedor deve seguir para passar da ideia à criação
da empresa, reunindo, de forma sistematizada, e em
cadernos temáticos, os temas pertinentes para a criação
de um negócio e previstos no âmbito deste projeto, e
elencando ainda um conjunto alargado de informações
relevantes sobre serviços de suporte ao
empreendedorismo na região. Pretende potenciar as
externalidades das ações previstas neste projeto,
consubstanciando os seus resultados em suportes que
podem ser amplamente disseminados e consultados por
qualquer potencial interessado.

