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PREFÁCIO
“Innovation is a discipline, with its own, fairly simple, rules. And so is
entrepreneurship. Neither of them requires geniuses. Neither of them will be
done if we wait for inspiration and for the ‘kiss of the muse’. Both are work.
And only those businesses and those business executives who accept this are
likely to survive, let alone to do well, in the turbulent decade ahead.”
Peter F. Drucker

Desde que Peter Drucker publicou a primeira versão do livro Innovation and
Entrepreneurship, em 1985, passaram mais de duas décadas. E não foram
duas décadas quaisquer. Foi, em toda a história da humanidade, o período
com o maior e mais rápido desenvolvimento económico e social a nível
mundial, desde os países mais desenvolvidos aos que, por estarem em vias de
desenvolvimento,

têm

maior

potencial

de

crescimento.

Foram

anos

surpreendentes, com o surgimento de novos paradigmas tecnológicos, novas
empresas a liderar novos mercados a nível internacional, e mesmo países,
como a China e a Índia, que, “de um dia para o outro”, passaram a ter um peso
determinante no cenário da economia global.
Os últimos anos vieram refrear um pouco o entusiasmo, com uma crise como
não existia desde os anos 30 do século passado. Por razões complexas, que
não cabe aqui discutir, a economia arrefeceu, o crescimento económico das
duas décadas anteriores regrediu e instalou-se uma crise em todo o Mundo
com repercussões económicas e sociais graves. Portugal, e particularmente o
sector agrícola e agro-industrial, não foram excepção nem nos anos de
crescimento nem na crise que se seguiu. Apesar de o crescimento ter sido
mais lento em Portugal do que noutros países, e de o sector agrícola e agroindustrial ter crescido menos que outros (como as tecnologias de informação e
comunicação), viveram-se anos favoráveis antes da crise.
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Depois de ter sido publicado o livro de Drucker, e durante as duas décadas de
euforia que se seguiram, os temas da inovação e empreendedorismo também
tiveram a sua época de ouro, com inúmeros livros e artigos científicos
publicados, artigos em revistas e jornais, sites e blogs, e até programas de
rádio e televisão (incluindo concursos de empreendedorismo e inovação!). Não
obstante a discussão que temas como estes podem gerar (ainda para mais
quando são disciplinas novas), o impacto da inovação e do empreendedorismo
no crescimento económico e no desenvolvimento social é quase unânime. De
facto, é aceite de forma generalizada que a principal causa para o crescimento
e desenvolvimento que se viveram nesses anos foram o aumento da eficiência
e da competitividade da economia, que no centro deste aumento da eficiência
e competitividade está a inovação, e que na base da inovação está a iniciativa
empresarial, ou seja, o empreendedorismo.
Portugal, e o sector agrícola e agro-industrial, não foram mais uma vez
excepção. No que diz respeito à inovação, é impressionante o desenvolvimento
que ocorreu neste período, por exemplo em sectores de referência como a
vinha e o vinho, o olival e o azeite, ou a horto-fruticultura. A inovação
tecnológica é possivelmente a mais visível (novos equipamentos nas adegas e
lagares, colheita mecânica nas vinhas e olivais, …), bem como o aparecimento
de novos produtos e serviços (quarta gama de fruta e vegetais, produtos
geneticamente modificados,…). Mas não são as únicas. No mesmo período
ocorreram inovações a todos os níveis, incluindo nos processos (olivais superintensivos, sistemas de rastreabilidade, sistemas de gestão da qualidade e
segurança alimentar, …) e ao nível organizacional (consolidação de empresas,
instalação de multinacionais em Portugal, …). No conjunto, o impacto de todo
este processo de mudança foi enorme, com impactos a nível da produção, da
transformação e, naturalmente, dos consumidores.
Mas a inovação não acontece por si só. A maior mudança que ocorreu neste
período foi a das pessoas, das mentalidades e das atitudes. No sector agrícola
e agro-industrial, nomeadamente em Portugal, esta mudança foi possivelmente
mais lenta, particularmente nos sectores mais tradicionais e dependentes de
apoios públicos, embora se tenham verificado igualmente alterações notáveis.
Veja-se o exemplo dos sectores acima referidos. No sector das frutas e
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legumes houve um crescimento grande de algumas centrais hortofrutícolas,
acompanhado de mecanismos de consolidação e da falência de várias
empresas. No sector oleícola houve um investimento enorme na área da
produção, particularmente em olivais intensivos e super-intensivos, e o
aparecimento de novos lagares com grande ambição e/ou dimensão. No sector
vitivinícola houve um crescimento enorme da área de produção, com o
aparecimento de novos viticultores, e foram criadas centenas de novas adegas,
em todo o país. Naturalmente, e como é do conhecimento generalizado, são as
novas empresas (ou os novos negócios em empresas já existentes) que
constituem o principal estímulo à inovação.
Uma das poucas questões que não foi posta em causa com a crise que se vive
actualmente é o papel da inovação e do empreendedorismo no crescimento
económico e no desenvolvimento social. Na verdade, a maior parte dos
especialistas nas áreas da gestão e da economia defendem mesmo que este
impacto é ainda maior em alturas de crise, e que é nestes períodos disruptivos
que aparecem as melhores oportunidades para os novos negócios se imporem
nos mercados globais cada vez mais competitivos. Para não quebrar a regra,
Portugal, bem como o sector agrícola e agro-industrial, não fogem à regra, e
por isso a altura em que se publica este livro é tão boa, ou melhor, do que
qualquer outra no passado. A crise que existe actualmente pode gerar
oportunidades muito interessantes, ainda para mais num país em que muito
está por fazer nestes sectores e num quadro de apoios públicos bastante
favorável. Da nossa parte, esperamos que este livro possa contribuir para que
quem queira inovar e criar novos negócios no sector agrícola e agro-industrial
em Portugal possa agarrar estas oportunidades.

Luís Mira da Silva
Presidente da INOVISA
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1.

INOVAÇÃO

‘The motor of the modern economy, turning ideas and knowledge into products
and services’
UK Office of Science and Technology

1.1.

Introdução

Neste capítulo abordam-se diversos aspectos com o objectivo de definir o
conceito de inovação, em sentido lato, e aplicá-lo sempre que possível ao
sector agrícola e agro-industrial.
Para qualquer realidade que se queira definir ou caracterizar, existem sempre
inúmeras formas de descrevê-la, havendo deste modo diversos conceitos que
poderão ser referenciados. Neste caso, e numa primeira abordagem, coloca-se
a questão: O que é a inovação? Sendo uma palavra actual e que é empregada
frequentemente quando se fala de sucesso, pode afirmar-se que inovar é uma
prática essencial para o crescimento e desenvolvimento económico e social de
uma empresa, de uma região ou de um país.
A inovação pode também ser definida como a capacidade de prever cenários
conjunturais, agarrar oportunidades e tirar proveito delas. Veja-se o caso da
quarta gama de vegetais (Figura 1). Nos anos 90 houve um conjunto de
factores muito distintos – aumento da preocupação dos consumidores com a
alimentação, desenvolvimento de novas tecnologias de conservação, melhoria
das condições logísticas e de distribuição com o crescimento das grandes
cadeias de supermercados – que criaram uma oportunidade para produzir e
vender saladas prontas a consumir. Estes factores são complexos e eram
difíceis de prever, mas algumas das empresas que criaram negócios nesta área
foram muito bem sucedidas. Note-se que, como sempre quando se trata de
inovação, na altura em que estes negócios foram criados a incerteza e o risco
eram muito elevados, e que foram muitas mais as empresas do sector que não
escolheram este caminho do que as que escolheram.
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Figura 1 – Quarta gama de vegetais
Fonte: http://www.hipersuper.pt/

A inovação não se limita apenas a novos produtos para novos mercados – a
inovação pode também oferecer novas formas de servir mercados maduros e já
fortemente estabelecidos. Neste âmbito cabem pelo menos duas formas de
inovar que se distinguem do exemplo que foi dado acima. A primeira refere-se
às inovações incrementais, pequenas transformações num produto ou num
serviço geralmente com o objectivo de o diferenciar da concorrência. A
segunda diz respeito a processos organizacionais ou modelos de negócio, ou
seja, formas distintas de produzir, distribuir ou vender um produto ou um
serviço.
Exemplos que podem ser considerados de inovação incremental são os vinhos
rosé (um produto diferenciado) (Figura 2), ou os galheteiros estilizados de
azeite, com a marca do produtor/engarrafador, que existem actualmente nos
restaurantes, como resposta a legislação que apenas permite a utilização de
embalagens invioláveis na restauração (uma nova forma de distribuir e
comercializar um produto). Um exemplo de um novo modelo de negócio é a
distribuição de cestos de fruta nos escritórios das grandes empresas (um novo
serviço para um produto tradicional, permitindo criar novas ocasiões de
consumo). Os vários exemplos apresentados ilustram, assim, formas de inovar
a diferentes níveis, nomeadamente ao nível dos produtos comercializados, da
tecnologia de produção utilizada, da definição da organização empresarial ou
da abordagem de mercado adoptada. A todos estes níveis se pode “fazer”
inovação.
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Figura 2 – Os vinhos roses
Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Rose_wine_.jpg

A segunda questão que se deve colocar é Para quê inovar? O que os exemplos
referidos acima têm em comum é que o seu sucesso – comercial e empresarial deriva largamente da inovação. O ambiente económico, social e estrutural nas
sociedades desenvolvidas tende a favorecer as empresas que dispõem de
conhecimento, capacidades tecnológicas e experiência, que potenciam a novidade
nas suas ofertas (produtos, serviços ou modelos de negócio) e são dinâmicas e
eficazes na forma como criam e processam aquilo que querem vender. A inovação
pode, assim, contribuir de diferentes formas para o sucesso de uma empresa:
novos produtos que ajudam a captar e a reter quotas de mercado; produtos
direccionados para mercados maduros e já estabelecidos, mas com novo design,
embalagem, ou características sensoriais; ou simplesmente novas formas de
produzir e distribuir os produtos/serviços. Seja qual for o modelo pelo qual se
opte, é para os outputs que devemos olhar (vendas, margens) e não para os inputs
(custos do processo, número de inovações, …). O objectivo de inovar é melhorar os
resultados económicos e financeiros da empresa, e a inovação só assim se justifica
(excluindo eventualmente quando se trata de responsabilidade social e/ou
ambiental).
Numa realidade em que o ciclo de vida dos produtos é cada vez mais reduzido,
a capacidade para substituir com frequência os produtos/serviços existentes
por novas e melhores versões é cada vez mais importante. Deste modo, e pelo

6

Inovação e Tecnologia na Formação Agrícola | Inovação e Criação de Novos Negócios

facto de o mercado estar em constante alteração, o desenvolvimento de novos
produtos e a inovação são capacidades fundamentais das empresas. Saber
aproveitar e explorar as constantes alterações do quotidiano é uma mais-valia
para

que

a

inovação

ocorra:

as

mudanças

socioeconómicas

criam

oportunidades e constrangimentos; a legislação pode abrir novos caminhos e
fechar outros (como por, exemplo no aumento da procura para produtos
‘amigos do ambiente’); a tecnologia muda constantemente e constitui uma
fonte inesgotável de criação de novos processos, produtos e serviços.
Note-se que estas questões são particularmente importantes porque a
concorrência tende a introduzir novos produtos e reposicionar-se no mercado
de forma cada vez mais célere, o que representa uma ameaça cada vez maior
para as quotas de mercado existentes e para as empresas estabelecidas. Por
todas estas razões, e independentemente do sector de actividade, da
tecnologia utilizada ou das condições socioeconómicas e de mercado
dominantes, a chave para criar e manter uma vantagem competitiva
sistemática consiste em inovar também de forma sistemática. A vida da maior
parte das empresas não é geralmente muito longa. Para se manterem no topo
ou, nas novas empresas, para que cheguem ao topo, é necessário fazer
diferente e melhor do que a concorrência, ou seja, é necessário inovar.

1.2.
1.2.1.

Conceitos teóricos
Tipos de Inovação

Sendo a inovação um sinónimo de constante mudança e estando o conceito
associado a diferentes cenários e realidades distintas, coloca-se a necessidade
de definir e sistematizar as diversas formas que a inovação pode tomar. Na
bibliografia é recorrente, com eventuais variações de forma, a apresentação de
quatro tipos de inovação – the ‘4Ps’ of innovation:


‘product innovation’: alterações nos produtos ou serviços que uma empresa
oferece;



‘process innovation’: alterações na maneira como os produtos ou
serviços são criados e/ou distribuídos;
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‘position innovation’: alterações no contexto em que os produtos ou
serviços são colocados no mercado;



‘paradigm innovation’: alterações nos modelos subjacentes à estrutura
organizacional das empresas.

Importa ainda referir que muitas vezes a barreira entre um tipo e outro de
inovação não é nítida, constatando-se que a inovação poderá estar associada,
por exemplo, a um produto e, ao mesmo tempo, a um processo. A introdução
de sumos frescos no mercado (não pasteurizados e que necessitam de frio
positivo para conservação) é um exemplo muito claro de integração (Figura 3).
Exige

uma

nova

tecnologia

de

processamento

(altas

pressões

ou

pasteurizações ligeiras), coloca um novo produto no mercado (sumos frescos
com características organolépticas distintas) e exige novas formas de
distribuição e comercialização (transporte e disposição na prateleira em
ambiente refrigerado). Na maior parte dos casos, a inovação exige este tipo de
integração, e por isso se torna ainda mais complexa e difícil de implementar.

Figura 3 – A introdução de sumos frescos no mercado
Fonte: http://www.hipersuper.pt/

Inovação incremental vs Inovação radical
Para além dos diferentes tipos de inovação que foram referidos, é importante
identificar o nível de novidade envolvido quando se produz inovação. Trocar
um tractor por um modelo mais actual (mesmo que equipado com a última
versão de GPS) não é forçosamente o mesmo que trocar uma junta de bois por
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um tractor. Neste último caso existe uma inovação radical com consequências
a todos os níveis da operação, desde a estrutura da empresa (menos mão de
obra e mais qualificada) até ao que se produz (novas culturas e maiores
extensões de área cultivada). Quando se troca um tractor por outro de um
modelo mais recente, pelo contrário, a operação pode tornar-se mais eficiente,
mas no que diz respeito ao modelo de negócio tudo se mantém mais ou
menos inalterado.
Existem, assim, diferentes níveis de novidade, e consequentemente de
inovação, desde pequenas ou incrementais até radicais, que podem ter
consequências muito distintas na forma como transformam a maneira como
agimos e o que fazemos (Figura 4). Por vezes, estas alterações são pequenas e
específicas para um determinado sector de actividade. Noutros casos, as
alterações são tão radicais e abrangentes que alteram por completo o
quotidiano das sociedades. A introdução da mecanização na agricultura está
neste segundo caso, tendo consequências directas e indirectas (na agricultura
e na vida de todos nós, enquanto consumidores) cujo impacto se estende aos
dias de hoje.

Figura 4 – Níveis de inovação
Fonte: adaptado de Tidd et al, 2005

No espaço que existe entre as pequenas alterações de um produto ou serviço e

9

Inovação e Tecnologia na Formação Agrícola | Inovação e Criação de Novos Negócios

as inovações mais radicais existe todo um leque de fronteiras indefinidas, em
muitos casos de inovações que requerem a integração de vários sectores de
actividade ou ao longo de toda uma fileira. Não obstante, por norma, as
inovações mais frequentes são as incrementais, que implicam alterações e
actualizações de produtos e serviços já existentes. De facto, os produtos e
serviços desenvolvidos raramente são ‘novos para o mundo’, isto é, inovações
radicais, sendo a sua percentagem, relativamente a todas as inovações
existentes, estimada em cerca de 6 a 10% (eventualmente menos num sector
tradicional como o agrícola/agro-industrial).
A importância das inovações incrementais deverá, assim, requerer especial
atenção, uma vez que o ganho acumulado para uma empresa, relativo ao
melhoramento contínuo de um produto ou serviço, é por vezes superior ao
ganho alcançado aquando da ocorrência esporádica de uma inovação radical. A
aprendizagem e o processo de resolução de problemas, adquiridos e
decorridos de forma sustentada ao longo do processo de produção, podem de
facto trazer muitas vantagens para o conhecimento intrínseco que a empresa
detém sobre um determinado processo/produto/serviço, reflectindo-se na sua
produtividade e sustentabilidade. É este conhecimento e esta experiência que
permitem a algumas empresas, pelo menos as mais inovadoras, irem
melhorando o que fazem de forma gradual (i.e. incremental), mantendo
sempre a sua capacidade competitiva.
A introdução de inovações radicais, em que ocorrem alterações tecnológicas
ou processuais drásticas, pode, por outro lado, criar grandes oportunidades,
mas pode também dar origem a grandes ameaças para todos os agentes
envolvidos. Neste cenário, não basta ser-se uma empresa bem estabelecida,
com nome no mercado e com muitos anos de existência e experiência. É
necessário estar-se preparado e aberto a grandes alterações. É por esta razão
que

quem

inicia

a

sua

actividade,

com

novas

soluções

e

modelos

organizacionais diferentes, pode ganhar vantagens competitivas em relação a
quem já está na fileira. De facto, é quase sempre difícil às empresas já
estabelecidas lidarem com este tipo de alterações radicais, uma vez que estão
empenhadas e debruçadas num determinado objectivo e paradigma resistente
à mudança. A inovação radical tende, assim, a ser introduzida por empresas
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mais pequenas e flexíveis (o que não quer dizer que não acabe por ser de
alguma forma adquirida, ou adoptada, pelas grandes empresas).
Os desafios que se impõem às empresas são muitos, mas para que uma
empresa tenha sucesso deverá estar preparada para melhorar de forma
continuada os produtos e serviços que oferece, ao mesmo tempo que
desenvolve capacidades que respondam a mudanças drásticas no ambiente em
que actua. Estas capacidades passam por incluir na empresa características
como, por exemplo, a agilidade, a flexibilidade, e a capacidade para aprender
rapidamente, deixando para trás os preconceitos sobre a forma e as vias pelas
quais costuma funcionar (o business as usual).
Colocam-se assim diversas questões: Como poderão as empresas captar os
sinais sobre as alterações que irão ocorrer, se estas alterações podem provir
de áreas em que as empresas não investigam e em que não possuem knowhow? Como poderão as empresas perceber as necessidades de um mercado
que ainda não existe? Se as empresas falam com os seus clientes habituais, o
mais provável não é que estes lhes peçam mais do mesmo? Que novos clientes
deverão ser contactados e como poderão ser encontrados? A resposta a estas
perguntas passa por encontrar formas e procedimentos que permitam às
empresas (e aos empreendedores) monitorizarem oportunidades para inovar,
tendo depois a capacidade de introduzir estas inovações no mercado. É sobre
estas questões que se debruçam os restantes capítulos deste manual.

1.2.2.

Seis fontes para inovar

Como diz Peter Drucker no livro Innovation and Entrepreneurship (2006), as
empresas, e os empreendedores, que queiram inovar e fazer algo de novo,
terão que aprender a ‘praticar’ a inovação. Para ele, a inovação é um processo
que se aprende, definindo este conceito como ‘inovação sistemática’: “A
inovação sistemática consiste na busca intencional e organizada por
alterações, e na análise sistemática das oportunidades que tais alterações
possam oferecer para que a inovação, económica ou social, ocorra.”
Ainda de acordo com Drucker, podemos definir seis fontes para inovar, sendo
que três delas poderão surgir do interior de uma empresa ou sector de
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actividade:


‘o inesperado’: o sucesso inesperado, o fracasso inesperado, o evento
externo inesperado;



‘a necessidade’: o processo que cria uma necessidade;



‘o sector produtivo e o mercado’: alterações inesperadas na estrutura
do sector ou no mercado;

e três outras que poderão envolver alterações externas à empresa ou sector:


‘a demografia’: alterações na população;



‘a percepção’: alterações na percepção, nas preferências ou no
significado das coisas;



‘novo conhecimento’: novo conhecimento, seja conhecimento científico
ou empírico.

O inesperado
O sucesso inesperado é talvez a fonte mais rica para detectar oportunidades
inovadoras. No entanto é, por norma, uma fonte negligenciada, rejeitada e
imperceptível aos olhos da maioria das pessoas e das empresas. Para um
gestor de uma empresa é sempre difícil compreender um sucesso inesperado.
Quando uma iniciativa extravasa os objectivos estratégicos e as linhas ou
políticas que o gestor delineou para a empresa, quer dizer que tais objectivos
ou políticas estão de certa forma errados ou desactualizados em relação às
exigências impostas. Todos nós temos a tendência para pensar que, se um
processo correu bem durante um certo período de tempo, é porque estará
sempre adequado e que nada o poderá alterar, sendo estas realidades
encaradas como ‘normais’ e ‘fidedignas’. Todos os factos que contradigam tal
verdade

serão

naturalmente

rejeitados,

questionados

ou

considerados

‘anormais’.
O sucesso inesperado é, por outro lado, muitas vezes imperceptível, não lhe
sendo dada a devida atenção. Como consequência, poderá haver uma empresa
concorrente que, ao estar atenta, comece a explorar a mesma oportunidade e,
consequentemente, a tirar proveitos e a ganhar terreno no mercado. Esta
situação acontece de forma recorrente no sector agrícola e agro-industrial.
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Veja-se o exemplo das baby leafs, as saladas em quarta gama constituídas por
folhas de diferentes espécies (rúcula, agrião, …) apanhadas numa fase inicial
do ciclo. Quando apareceram as primeiras empresas a comercializar este
produto (por exemplo, a Vitacress: www.vitacress.com com as folhas de agrião
no Reino Unido) ninguém podia prever a quota de mercado que estas saladas
prontas a comer teriam, passados 10 ou 15 anos. De facto, durante anos o
mercado foi dominado pelas raras empresas que se aperceberam (e
apostaram) no sucesso que este produto poderia ter.
Mas como explorar e estar atento a estes sucessos inesperados? Tal
capacidade requer uma análise estruturada de sintomas que poderão destruir
estas oportunidades para inovar como, por exemplo, a falta de visão alargada
para a potencialidade que um dado produto tem para servir novos mercados, e
a incapacidade para percepcionar alterações no comportamento, expectativas
e valores dos consumidores. Deste modo, o sucesso inesperado não é só uma
oportunidade para inovar, mas requer por si mesmo inovação. Este paradigma
força as empresas a questionarem sistematicamente: Quais as mudanças
necessárias

e

que

podem

condicionar

o

negócio?

Que

vantagens

e

desvantagens poderão trazer, e onde poderão levar-nos? O que é necessário
fazer para tornar estas oportunidades em negócios? Além destas questões é
necessário ainda assegurar que o sucesso inesperado é detectado e que lhe é
dedicada especial atenção. A inovação implica mudança, e a mudança nunca é
fácil. Mesmo quando as oportunidades nos passam à frente dos olhos, por
vezes preferimos olhar para o lado e deixar tudo como está.
Ao contrário dos sucessos, os fracassos não são normalmente negligenciados e
raramente passam despercebidos. No entanto, e ao contrário do que acontece com
o sucesso inesperado, raramente são vistos como sintomas de oportunidades. Na
sua maioria os fracassos são classificados como erros, ambição exagerada,
incompetência ou ignorância. Mas se algo falha, apesar de todo o processo ter sido
bem planeado, cuidadosamente desenhado e executado de forma consciente, é
porque existia margem para ocorrer uma mudança, e portanto, existia uma
oportunidade. Os fracassos são, assim, experiências tão importantes como os
sucessos, apesar de mais uma vez a natureza humana ser preponderante e fazer
por esquecer rapidamente estes episódios.
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Para além destes dois tipos de eventos que acabámos de descrever, existem os
eventos inesperados que ocorrem no exterior da empresa. Por vezes são
questões que estão em cima da mesa há muito tempo sem grande impacto e,
de repente, e aparentemente sem uma causa definida, passam a ser
determinantes e a definir os comportamentos dos consumidores. Estes eventos
poderão também revelar-se como oportunidades para inovar, e reflectem-se
normalmente numa alteração da aplicação ou modo de distribuição de um
produto ou serviço já existente. Um exemplo interessante (e transversal) é o
impacto da mensagem “ambiental”. Durante anos algumas empresas foram
associando, de forma tímida, uma função ambiental às suas estratégias de
produção, distribuição, e marketing, na maior parte dos casos sem grandes
resultados comerciais. De repente, num período relativamente curto, e por
razões difíceis de explicar (aumento do preço do petróleo, impacto das
notícias sobre alterações climáticas, …) a mensagem passou a vender, e alguns
produtos (ou grupos de produtos) com este enfoque tornaram-se um sucesso.
Veja-se, por exemplo, o sucesso de algumas iniciativas como o “Buy Local”, um
esquema que defende a compra de produtos alimentares locais (entre outros,
para reduzir os custos e o impacto ambiental dos transportes) (Figura 5).

Figura 5 – Vários logótipos para o conceito “Buy Local”
Fonte: http://www.vitruvianmind.com; http://www.baileyshomefarm.com;
http://www.northwestliving.net; http://www.salinaschamber.com

A necessidade
Como foi referido, as situações inesperadas são uma fonte de oportunidades
para inovar. Não obstante, a existência de uma necessidade é igualmente um
motor muito poderoso para a criação de soluções inovadoras. A necessidade
encontrada no seio de um processo de produção, de uma empresa de serviços
ou até mesmo de uma indústria, poderá ser devida, por exemplo, à falta de um
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determinado elo de ligação para uma determinada função, ou pela necessidade
de melhorar ou alterar um determinado processo que já existe, desenvolvendo
e adoptando outro mais vantajoso e eficaz. Os exemplos neste caso são mais
simples e mais claros. Muitos fitofármacos aparecem por necessidade, seja
porque se desenvolveu uma nova praga, doença ou infestante, seja porque o
processo utilizado deixou de ter eficácia (ou simplesmente por restrições
legais). O desenvolvimento de processos mecanizados (por exemplo, a
ordenha mecânica) aparece como resposta a um aumento do custo da mão-deobra. Com o aumento do consumo de produtos frescos apareceram várias
empresas dedicadas à logística de produtos alimentares refrigerados (e.g. a
Frustock: www.frustock.pt). Os exemplos são muito diversos e aparecem em
todos os sectores de actividade.
Para que se satisfaça uma nova necessidade é fundamental a criação de novo
conhecimento sobre o problema em questão. Ou seja, é essencial a conversão
de uma necessidade que é especulativa, numa concretização real. Actualmente
esta passagem do potencial para o real tem sido a preocupação de muitos
centros de investigação e desenvolvimento tecnológico, uma vez que a
resolução de problemas e a sua aplicabilidade industrial é uma mais-valia para
o avanço da economia. Mais recentemente, reforçou-se muito o papel das
Entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional neste contexto,
particularmente das universidades. Cada vez mais se produz conhecimento
aplicado nestas entidades e aumentam e são reforçadas e promovidas as
ligações entre a universidade e as empresas.
Qualquer que seja o sector de actividade ou a área tecnológica, a fase de
implementação é determinante. Uma vez encontrada a necessidade potencial,
e para que possa passar a uma realidade concreta, terá que ser testada no que
respeita a certos critérios: se está claramente definido e esclarecido o que é
pretendido; qual o elo que falta ou que terá que ser substituído; e se estão
claramente definidas as especificações para a solução encontrada. Após esta
avaliação, a oportunidade encontrada para colmatar a necessidade imposta
terá ainda que ser avaliada no que respeita às seguintes questões: Entendemos
e compreendemos a necessidade encontrada? Existe conhecimento interno que
permita preencher esta necessidade, ou pode ser encontrado no ‘estado da
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arte’? A solução encontrada preenche os requisitos impostos, ou viola os
valores dos consumidores? Estas questões são determinantes e definem a
fronteira entre o sucesso e o insucesso na implementação de um sistema ou
de um projecto de inovação.
O sector produtivo e o mercado
A estrutura de um dado sector e/ou de um mercado pode, muitas vezes,
permanecer inalterada e estável por largos períodos de tempo. Actualmente,
esta afirmação tende cada vez mais a cair por terra, uma vez que estas
estruturas são cada vez mais frágeis podendo-se, facilmente, desintegrar.
Quando tal acontece, todos os membros envolvidos na cadeia são afectados.
Veja-se o que acontece em tempos de crise, em que multinacionais com mais
de um século de existência, incluindo em sectores tradicionais como a banca e
os automóveis, passam de uma situação de solidez estrutural e financeira para
um cenário de falência, arrastando consigo outras empresas supostamente
sólidas e com implantação a nível global. Para que estas empresas possam
continuar a ser rentáveis, muitas vezes têm que alterar radicalmente o seu
modelo de negócio, aproveitando estas alterações para também elas se
reestruturarem e, consequentemente, inovarem.
Mas não é só em tempos de crise que ocorrem estas mudanças. Quando um
sector de actividade cresce muito e rapidamente, o seu mercado sofre
alterações drásticas. As alterações na grande distribuição que ocorreram nos
últimos trinta anos são um exemplo de uma mudança drástica num sector de
actividade

com

repercussões

muito

fortes

na

estrutura

e

conjuntura

empresarial. Em cerca de três décadas apareceram e tornaram-se líderes de
mercado empresas como a SONAE ou a Jerónimo Martins, apareceram e
desapareceram (por fenómenos de consolidação) empresas como o Carrefour,
e desapareceram centenas (ou milhares) de pequenas lojas no País, incluindo
mercearias, talhos, e peixarias. Esta transformação acontece por várias razões,
destacando-se

a

escala

e

consequente

eficiência

dos

novos

players

(nomeadamente a grande distribuição), mas também as exigências de um
mercado cada vez maior e com maior poder de compra, que leva a que o
sector tenha que fazer alterações na sua estrutura para poder acompanhar a
procura.
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As alterações na estrutura de um dado sector produtivo oferecem quase
sempre excelentes oportunidades para inovar (e crescer). No entanto, regra
geral são aqueles que se encontram fora do sector que mais facilmente
percepcionam esta mudança, pois quem está dentro do sector considera, numa
primeira fase, as alterações como ameaças ao seu negócio. É geralmente esta a
principal razão pela qual algumas grandes empresas, “confortavelmente”
instaladas no mercado, começam, a dada altura, a perder competitividade e
mercado, sendo ultrapassadas ou mesmo substituídas por empresas mais
jovens, mais flexíveis e mais inovadoras. Os empreendedores entram no sector
e tornam-se muitas vezes peças chave na sua estrutura, uma vez que por
norma a sua entrada reveste-se de baixo risco, existindo uma grande margem
para inovarem e serem bem sucedidos.
Algumas situações são indicadoras de uma iminente mudança numa
determinada actividade: se um sector produtivo cresce mais rápido que a
economia ou a população, então é muito provável que a sua estrutura se
altere. Quando o seu crescimento é tal que se verifica, por exemplo, uma
duplicação do volume transaccionado, a oferta de produtos e/ou serviços
passa

a

estar

necessariamente

desajustada

da

realidade,

havendo

a

necessidade de reestruturar o sector. Esta reestruturação pode passar pela
adopção (ou integração) de novas tecnologias, mas pode também passar pela
introdução de novos processos ou modelos de negócio. Sejam quais forem as
alterações, levarão certamente a alterações estruturais profundas no tecido
empresarial.
A demografia
As fontes de inovação que abordámos anteriormente dizem respeito a
situações internas de uma dada empresa ou sector de actividade. As três
fontes que se descrevem seguidamente pressupõem alterações em factores
externos, quer sejam sociais, culturais, políticos ou intelectuais. Começamos
pelas questões demográficas, cujo impacto é fácil de compreender. As
alterações na população (tamanho, estrutura etária, composição, emprego,
educação, classes, poder de compra, …) são as que levam às mudanças que
são mais facilmente previsíveis. Estas alterações podem ter um grande impacto
no que a população compra (quem compra, o que escolhe, em que
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quantidades, …). Actualmente, e perante um mercado cada vez mais
consumista

(assumindo

que

a

crise

é

conjuntural

e

passageira),

é

compreensível que as classes mais jovens desejem comprar mais e a menor
custo (sacrificando muitas vezes a qualidade), uma vez que a moda e o ‘status’
são factores importantes na sua vida quotidiana. Por outro lado, as classes
mais idosas podem tender a procurar preferencialmente produtos com melhor
qualidade e maior conforto, não se importando muitas vezes de comprar a um
preço mais elevado. Este é apenas um padrão-tipo, existindo outros, por vezes
com influência ainda mais marcada, relacionados com aspectos demográficos,
como a imigração ou a crescente educação média da população. Conhecer e
prever a dinâmica, os gostos e as modas de uma população e a maneira como
as classes sociais se distribuem num mercado específico e evoluem ao longo
dos anos é, assim, fundamental para se poder inovar com sucesso.
A percepção
A percepção que temos do ambiente que nos rodeia, seja ele político,
económico, educacional, ou cultural, pode alterar-se e constituir uma fonte
para grandes oportunidades de inovar. Em linhas muito genéricas, um negócio
pode ser percepcionado de duas formas: “já chegámos até aqui” ou “ainda nos
falta metade do caminho”. Estas duas percepções de uma mesma realidade
fazem toda a diferença no que respeita à nossa capacidade para a procura
incessante de inovação. ‘Pensar que um copo está meio cheio não é o mesmo
que pensar que o copo está meio vazio!’. Se olharmos para um negócio com
esta segunda visão, encontraremos com certeza várias oportunidades para
construir soluções inovadoras para “encher o copo”. A preocupação com a
saúde e com a alimentação e estilo de vida saudáveis constituem um exemplo
de uma mudança na percepção que temos em relação à vida. Nunca a ciência
foi tão avançada em termos de soluções para tantas doenças e nunca na
humanidade houve uma esperança média de vida tão elevada. No entanto,
estamos constantemente preocupados com a nossa saúde, ou seja, queremos
percorrer a segunda metade do caminho com a mesma qualidade de vida com
que percorremos a primeira. Esta percepção da realidade traz muitas
oportunidades inovadoras, uma vez que existe um leque alargado de sectores
que podem beneficiar da consequente mudança de atitude dos consumidores.
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Exemplos incluem os produtos biológicos, os produtos funcionais, os ginásios,
ou os produtos de beleza (cada vez mais “naturais”). No sector alimentar, e
sobretudo na sua ligação ao sector primário e na integração das fileiras agroalimentares, existem inúmeras oportunidades que resultam desta mudança de
percepção. Pode mesmo afirmar-se que uma parte substancial das inovações
no sector está actualmente, e estará certamente nos próximos anos,
relacionada com esta mudança de atitude por parte dos consumidores.
Novo conhecimento
‘A

inovação

que

assenta

no

conhecimento

é

a

grande

estrela

do

empreendedorismo’. Esta afirmação, de Peter Drucker (2006), descreve na perfeição
a ideia generalizada que existe actualmente sobre este tipo de inovação. As
inovações que se baseiam em conhecimento, seja ele científico, tecnológico ou
social,

são

normalmente

significativas

e

têm

um

grande

impacto

na

competitividade e na estrutura das sociedades. Este tipo de inovação difere de
todos os outros tipos pelas suas características. A primeira destas características
relaciona-se com o facto de ter um longo período de desenvolvimento, que vai
desde a emergência do conhecimento até este poder ser aplicado numa tecnologia
e, posteriormente, até que esta tecnologia resulte em produtos, processos ou
serviços acessíveis ao mercado. Em média, este período é longo, podendo atingir
os vinte ou trinta anos, se bem que tem tendência a ser cada vez menor. A segunda
característica relaciona-se com a constatação de que as inovações baseadas em
conhecimento quase nunca assentam apenas num só factor, mas sim em várias
fontes de conhecimento de diversos campos intelectuais (a inovação tende a ter um
carácter interdisciplinar).
Um exemplo deste tipo de inovação teve origem no Instituto Superior de
Agronomia (www.isa.utl.pt) e no Instituto de Tecnologia Química e Biológica
(www.itqb.unl.pt), tendo passado recentemente à fase empresarial. Durante
vários anos alguns investigadores desenvolveram trabalho de investigação que
levaram à identificação da estrutura molecular de uma proteína – a BLAD. Após
anos de intensa investigação, confirmaram as suspeitas de actividade fungicida
da BLAD. Mais tarde realizaram estudos de biologia molecular e submeteram
duas patentes de invenção nacional ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial
e uma patente internacional. Em 2005 alguns dos elementos da equipa
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participaram num programa de apoio ao empreendedorismo de base tecnológica
(COHITEC), dando os primeiros passos para a exploração comercial da tecnologia.
Entre 2005 e 2007 desenvolveram um plano de negócios e efectuaram um
processo

estruturado

e

bem

delineado

(acompanhado

pela

COTEC

www.cotecportugal.pt) de selecção e negociação com investidores. Em 2007
criaram a empresa, conseguindo depois angariar um financiamento total de cerca
de 12 milhões de euros em capital de risco, o que permitiu passar à fase de
produção à escala piloto e à escala industrial, através da empresa “Consumo em
Verde – Biotecnologia das Plantas, S.A.” (Figura 6). O processo foi longo e encontrase ainda numa fase pré-comercial, mas exemplifica bem a complexidade deste tipo
de inovação e o enorme potencial que lhe pode estar associado.

Figura 6 – Laboratório-piloto da CEV – Biotecnologia das Plantas, S.A.
Fonte: http://www.cotecportugal.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=285

Este processo mostra também que, para o inovador que desenvolve este tipo de
tecnologias, de base científica e tecnológica, e que queira orientá-las para o
mercado, é essencial que adquira e ponha em prática conhecimentos sobre
empreendedorismo e gestão empresarial (mesmo quando decida implementar um
projecto de exploração da tecnologia em parceria com terceiros, ou simplesmente
licenciar a tecnologia). Este tipo de qualificações são muito mais necessárias para
este tipo de inovação do que para qualquer outro tipo, uma vez que estas
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inovações são pautadas por terem um risco elevado de insucesso. No entanto, são
precisamente estes inovadores que são por norma mais renitentes em adquirirem
conhecimentos

nas

áreas

de

gestão

e

empreendedorismo.

Para

muitos

investigadores, o desenvolvimento tecnológico é mais importante do que a
aplicação de uma inovação ao mercado. É justamente neste campo, e com o
objectivo de ultrapassar algumas destas dificuldades, que surgem estruturas de
interface como a INOVISA (www.inovisa.pt), que têm por objectivo quebrar barreiras
e aproximar as realidades das entidades do Sistema Científico e Tecnológico e do
mundo empresarial.

1.3.

Desenvolvimentos de Novos Produtos

O Desenvolvimento de Novos Produtos (DNP) poderia dar origem, por si só, a
um manual completo e inteiramente dedicado a esta temática. De facto, o DNP
é uma matéria que resulta de uma integração de conhecimentos e que tem
sido largamente estudada, debruçando-se sobre muitos e diversos aspectos
que poderão ser exaustivamente analisados. Não obstante, e uma vez que este
manual não tem como objectivo o desenvolvimento aprofundado de cada
tema, apenas se abordam aqui de forma resumida os pontos essenciais no
processo de desenvolvimento de novos produtos no sector agro-alimentar.
Antes de entrarmos na análise do tema DNP, é importante definir o que são
novos produtos. Na tabela 1 podem observar-se diferentes conceitos para um
novo produto de uma dada empresa.
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Tabela 1 – Conceitos possíveis de um novo produto introduzido por
uma empresa
Conceito
O produto nunca foi produzido pela empresa
O produto nunca foi comercializado pela empresa
Um produto antigo da empresa é introduzido numa área geográfica nova para a
empresa
Um produto antigo é introduzido com uma nova embalagem/tamanho/formato
Um produto antigo é introduzido num nicho de mercado novo para empresa, isto
é, com um novo posicionamento no mercado
Fonte: adaptado de Fuller, 2005

Pela tabela 1 é possível constatarmos que o conceito de novo produto é
variável consoante a perspectiva em que nos inserimos. De qualquer forma,
um novo produto é sempre algo que é novo, isto é, novo para a empresa, novo
para o mercado, ou novo para o mundo. Por esta difícil objectividade em
definir o que é um novo produto e por haver diferentes cenários em que um
produto poderá ser considerado como uma novidade, torna-se necessária a
tipificação dos novos produtos em diferentes classes:


Extensões de linhas de produtos: variações de produtos já existentes,
em que existe uma família de produtos já posicionados no mercado de
forma semelhante e onde se introduz mais um produto. Ex. Um novo
sabor para uma linha de sumos de fruta que já existe no mercado;



Reposicionamento de produtos já existentes: quando uma empresa
descobre uma nova aplicação para o seu produto, poderá introduzi-lo
num mercado totalmente novo e diferente daquele onde o produto
estava posicionado. Estes reposicionamentos de produtos requerem
geralmente campanhas de marketing fortes. Ex. O shampoo Johnson’s
Baby foi inicialmente posicionado para o mercado das crianças; mais
tarde foi reposicionado para adultos, quando a empresa se apercebeu
que a imagem de suavidade associada ao produto (“no more tears”)
atraía também as mães das crianças;



Novo tamanho/formato de um produto já existente: nova forma de
apresentar o produto aos consumidores. Esta alteração deverá ser
percepcionada
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relativamente ao formato já existente, pois poderá acabar por ser um
fracasso. Ex. Um produto que é vendido como pasta, pode passar a ser
vendido em líquido ou em pó (comum nos detergentes); um exemplo
curioso do sector alimentar foi a introdução de um novo tamanho do gelado
Perna de Pau da Olá (“tamanho magnum”), depois de mais de 30 anos de
existência da versão de “pequena dimensão” no mercado;


Reformulação/melhoramento de produtos: o desenvolvimento de
novas fórmulas de produtos ou o seu melhoramento é uma necessidade
sentida pelas empresas devido a diversos factores: para poder competir
com outros produtos existentes no mercado (melhorar a cor, o sabor, a
estabilidade, …); porque falta uma dada matéria-prima ou o seu preço
torna-se insuportável para a empresa (ou simplesmente por políticas de
redução de custos); porque estão acessíveis novas tecnologias que
melhoram os processos produtivos ou tornam as matérias-primas mais
baratas ou com melhores características; porque é criada legislação que
condiciona ou agiliza o desenvolvimento de um produto; ou apenas
porque a reformulação de um produto é necessária para que a empresa
possa entrar num novo nicho de mercado. Ex. Os exemplos na área
agro-alimentar são muito diversos, incluindo os produtos reformulados
para conterem menos calorias, como o leite magro, ou os produtos com
características

diferenciadas

para

apelarem

a

determinados

consumidores ou ocasiões de consumo, como a cerveja sem álcool;


Nova embalagem para um produto existente: actualmente, muitos
dos retalhistas que operam no sector alimentar oferecem produtos
alimentares iguais aos das marcas que comercializam, introduzindo
apenas uma nova embalagem para esses produtos – as “marcas brancas”
(ou marcas próprias da distribuição). Numa vertente mais inovadora, o
desenvolvimento de novas tecnologias e a cada vez mais desejada
conveniência dos produtos alimentares por parte dos consumidores,
tem levado também ao aparecimento de novos formatos de embalagem.
Ex. Fruta/legumes prontos a comer em embalagens com atmosfera
controlada, ou vinho no formato ‘bag in box’ (Figura 7);
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Figura 7 – ‘bag in box’
Fonte: http:// www.viniplus.com; http:// www.volunteer.blogs.com



Produtos inovadores: podem ser definidos como sendo o resultado de
alterações em produtos existentes (ou seja, que resultam de inovação
incremental). Quanto maior é a inovação num produto, maior é o risco da
sua comercialização e maior é o custo da estratégia de marketing adoptada
para a comercialização desse produto, uma vez que o consumidor terá que
ser “educado” e perceber o valor que é transmitido. Note-se que estes
“produtos inovadores” não são necessariamente sinónimo de um grande
desenvolvimento tecnológico. Por vezes, simples soluções poderão tornar-se
em inovações consideráveis para o consumidor final, na medida em que
poderão estar revestidas de grande utilidade e alterar significativamente o
seu quotidiano. Ex. As refeições preparadas, prontas a consumir,
revolucionaram a forma como muitos consumidores se alimentam no dia-adia, não tendo partido de inovações radicais ou de processos de
investigação tecnológica longos e complexos;



Produtos criativos (ou inovações radicais): são aqueles produtos que
são ‘novos para o mundo’, isto é, que nunca existiram. Estes produtos têm
períodos de desenvolvimento geralmente muito longos, muitas vezes de
vários anos (mas como foi referido anteriormente, cada vez mais curtos).
Além disso, requerem quase sempre grandes investimentos, e estão
associados a riscos elevados (de desenvolvimento, de mercado, …). Talvez
por isso são estes produtos que, quando têm sucesso no mercado (e não
têm

propriedade

intelectual

protegida),

são

geralmente

copiados

rapidamente pela concorrência. Ex. A introdução de fertilizantes químicos na
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agricultura pode ser considerada uma inovação radical, com impactos
brutais ao nível no sector em que actua; de facto, permitiu aumentar
radicalmente a produtividade agrícola, num sucesso com impactos enormes
a nível da segurança alimentar e no tecido industrial do início do século
passado (é interessante conhecer, por exemplo, a história do grupo CUF:
www.cuf-sgps.pt).
Independentemente do tipo de produtos que são desenvolvidos e introduzidos no
mercado, todos eles têm um ciclo de vida que varia consoante o tipo de produto e
as expectativas do mercado para esse produto. No entanto, é possível definir uma
curva típica que expressa as diferentes fases do ciclo de vida de um novo produto
(Figura 8). Num período inicial, a aceitação do produto pelo mercado deve ser
fortemente apoiada por acções de promoção e de demonstração nas lojas e por
fortes campanhas publicitárias. O volume de vendas nesta fase inicial é
normalmente baixo, uma vez que é necessária a ‘educação’ dos consumidores para
o produto que é introduzido no mercado. Numa segunda fase, e à medida que os
primeiros compradores vão repetindo a sua intenção de compra e novos
compradores aderem ao produto, as vendas aumentam exponencialmente. Não
obstante, as acções de marketing e publicidade continuam a ser muito importantes.
Na terceira fase do ciclo, o volume de vendas começa a decrescer, tendo uma
aceleração negativa (acréscimos decrescentes), e numa quarta fase esta aceleração
cessa, parando o crescimento e havendo uma estagnação no volume de vendas –
sinal de um mercado estagnado. Finalmente, numa última fase, inicia-se um
período de declínio das vendas, quase sempre devido à introdução de novos
produtos que competem com o produto em questão, tornando-se os consumidores
cada vez mais indiferentes ao produto antigo. As acções de promoção e marketing
podem neste caso tornar-se ineficazes para aumentar (ou mesmo manter) as
vendas, e são geralmente muito dispendiosas face ao impacto que podem ter.
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Figura 8 – Ciclo de vida de um produto
Fonte: adaptado de Fuller, 2005

Se atendermos à curva apresentada, não é difícil compreender porque é que
uma empresa deverá estar sempre preparada para lançar novos produtos que
irão substituir os produtos antigos, sendo esta a única forma de manter a sua
viabilidade a longo prazo. É necessário, deste modo, que a empresa continue a
estudar e introduzir novos produtos, a criar novos mercados para estes novos
produtos, e a manter no seu portfolio novas ideias e projectos para produtos que
garantam níveis de inovação que, a prazo, permitam sustentar as vendas e os
resultados económicos. A sustentabilidade de uma empresa depende, assim, do
seu potencial de introduzir com sucesso novos produtos no mercado.
Todos os produtos têm um ciclo de vida que poderá aproximar-se mais ou
menos do formato apresentado na figura 8 e ser mais ou menos longo, consoante
o tipo de produto e o mercado a que se destinam. Seja como for, qualquer produto
acabará eventualmente por ‘morrer’, e a empresa ver-se-á obrigada a substituí-lo
por outros produtos que possam estar mais direccionados para as exigências de
um mercado que entretanto evoluiu. Importa no entanto notar que a introdução de
novos produtos não serve apenas para substituir produtos obsoletos ou
desactualizados. O desenvolvimento de novos produtos oferece às empresas a
possibilidade de manterem um crescimento forte e de continuarem a ter lucros nos
seus negócios. Complementarmente, permite às empresas explorarem novos
mercados/nichos de mercado. O incremento no uso das novas tecnologias que se
observa actualmente (por exemplo, a Internet), permite às empresas entrarem em
mercados e desenvolverem modelos de negócio que ainda não tinham sido
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explorados. O novo conhecimento que é gerado e disponibilizado constantemente
poderá ser aproveitado pelas empresas, para que estas possam criar vantagens
competitivas nos seus processos de produção, produtos ou serviços. As mudanças
políticas ou regulamentares, como, por exemplo, a PAC, os programas de apoio ao
desenvolvimento rural e agrícola, ou os sistemas de implementação de normas de
higiene e segurança alimentar, condicionam ou impulsionam também o
desenvolvimento de novos produtos/serviços. A inovação resulta, assim, quase
sempre de uma alteração, estímulo ou necessidade exterior à empresa, mas só
ocorre se internamente existirem ou forem criados os mecanismos para que se
desenvolvam novos produtos ou serviços.
Fases do processo
Segundo Philip Kotler (1997) o processo de desenvolvimento de um novo
produto pode ser dividido em diferentes fases (Figura 9). Estas fases do
processo não deverão ser realizadas de forma sequencial, mas sim abordadas
paralelamente e em conjunto, para que o processo possa ser pensado como
um todo. Obviamente que algumas fases serão forçosamente encadeadas, mas
o mais importante é a empresa ter uma abordagem global dos problemas e
desafios que lhe serão colocados ao longo do processo. O desenvolvimento de
novos produtos é um processo que está sujeito a constantes alterações. Desta
forma, a empresa deverá estar constantemente a analisar todas as etapas e
saber se os resultados intermédios estão em conformidade com os objectivos
previamente delineados. Muitas vezes é necessário voltar a uma fase inicial do
processo, uma vez que a empresa poderá deter nova informação que poderá
ser relevante para, por exemplo, alterar uma determinada técnica ou um dado
procedimento.

Desta

forma,

é

essencial

que

a

empresa

detenha

o

conhecimento aprofundado do processo em questão para que, ao surgirem
imprevistos, possa adaptar as acções que irão conduzir ao seu sucesso.
Nos pontos que se seguem descreve-se detalhadamente o processo de
desenvolvimento de novos produtos.
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Figura 9 – Fases do processo de desenvolvimento de novos produtos

Geração de ideias
A geração de ideias que poderão dar origem a novos produtos é um processo
que é potenciado através da prática de técnicas que estimulam a criatividade.
Existe diversa bibliografia que aborda precisamente as tácticas que as
empresas poderão adoptar para a geração de ideias (que passam pela listagem
de atributos/características que o produto deve ter; relacionar aspectos muito
diversos de determinados objectos com o objectivo de alcançar um
determinado fim; identificar necessidades/problemas; brainstorming; entre
outras). A criação de uma ideia para um produto poderá, assim, provir de
diversas fontes. A empresa poderá identificar nos seus clientes as suas
necessidades e gostos, perguntando-lhes o que gostam/não gostam nos seus
produtos, que melhorias poderiam ser introduzidas, quanto estariam dispostos
a pagar por essas melhorias, etc.
Dentro da empresa também poderão existir fontes para a geração de ideias. Em
muitas empresas de média e grande dimensão existe um departamento dedicado
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ao desenvolvimento de novos produtos, ou à investigação e desenvolvimento
tecnológico (I&DT). Noutros casos, todos os empregados são encorajados pela
empresa para partilharem as suas ideias sobre novos produtos (existem mesmo
empresas especializadas em implementar estes sistemas de promoção da
inovação). O departamento de marketing pode também desenvolver estudos de
mercado com o objectivo de perceber quais as necessidades e requisitos que os
consumidores procuram nos produtos que a empresa disponibiliza, ou que poderá
vir a disponibilizar. As necessidades intrínsecas da empresa (como por exemplo a
melhoria

dos

processos

produtivos,

exigências

ambientais,

novas

tecnologias/conhecimento, reutilização de subprodutos/resíduos, etc.) poderão ser
igualmente fontes importantes para a geração de ideias.
A empresa deverá também estar atenta aos agentes que gravitam à volta do seu
negócio. Os seus concorrentes directos poderão deter um manancial de informação
para desenvolver novos produtos. As empresas podem (e devem), assim,
‘vasculhar’

os

serviços/produtos

dos

seus

concorrentes,

descobrir

as

necessidades/gostos dos consumidores através dos produtos concorrentes e até
comprar os produtos concorrentes, de forma a estudá-los e eventualmente
desenvolver produtos superiores (ou mais baratos). Os responsáveis pela venda e
os distribuidores são normalmente uma fonte de informação muito importante,
pois têm acesso directo às necessidades e queixas dos consumidores. A empresa
poderá aproveitar este conhecimento para explorar novas ideias para os seus
produtos. Existem outras fontes que também poderão sugerir novas ideias. As
universidades e os centros de I&DT poderão ser muito importantes para a empresa.
A transferência de tecnologia, desenvolvida por estas unidades de I&DT, poderá ser
um veículo para o desenvolvimento de produtos inovadores, geralmente de alto
valor acrescentado. A tecnologia poderá ser desenvolvida em parceria com a
empresa ou pela unidade de I&DT (e depois licenciada). Em Portugal, a exploração
comercial de tecnologia desenvolvida nas Universidades é, infelizmente, ainda
muito reduzida, particularmente no sector agro-industrial. Não obstante, está em
crescimento, e deverá tornar-se cada vez mais importante.
Análise das ideias geradas
Boas ideias de produtos são aquelas que, em vez de serem orientadas para o
produto, são orientadas para as necessidades dos consumidores. Produtos que
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provêm de desenvolvimento científico (e que até poderão ser ideias muito
originais), mas que não respondem a uma necessidade por parte dos
consumidores ou a uma demanda social e/ou política, estão ‘condenados’ à
partida. Pensar em ideias para novos produtos não é o processo mais difícil.
De facto, todos nós temos regularmente ideias que nos surgem para resolver
necessidades ou superar limitações do quotidiano. O problema, ao nível de
uma empresa, consiste em obter ideias que sigam os seguintes critérios:


Satisfaçam as necessidades e os desejos dos consumidores, ao ponto de
atraírem compradores;



Possam ser implementadas pela empresa, atendendo aos seus níveis
técnicos, de recursos (humanos, financeiros, …) e capacidades, e serem
lançadas no mercado.

Atendendo a estas exigências, as ideias geradas deverão ser analisadas de
forma exaustiva pela empresa com o objectivo de as agrupar em classes
(formal ou informalmente) - ideias promissoras; ideias marginais/pouco
interessantes; ideias rejeitadas – evitando que se cometam os seguintes erros:


‘Drop-error’: a empresa deixa cair uma ideia que é promissora;



‘Go-error’: a empresa deixa que uma ideia sem potencial comercial siga
para desenvolvimento, produção e comercialização (note-se que estas
ideias

deverão

cair

o

mais

cedo

possível,

pois

o

custo

de

desenvolvimento de um produto sobe substancialmente em cada fase
do processo).
No sector agrícola estas questões tendem a ser ainda mais determinantes,
dado que o período de desenvolvimento de um novo produto tende a ser longo
e caro (imagine-se, por exemplo, quanto tempo demora e quanto custa
implantar um pomar com uma nova variedade de fruta com determinadas
características). Além disso, muitas vezes não é possível voltar atrás ou
reconverter o investimento efectuado.
Desenvolvimento e teste do conceito
Após a empresa ter concluído sobre quais as ideias com maior potencial
comercial e que deverão continuar no processo de DNP, o conceito de produto
deverá ser desenvolvido e testado. O conceito de produto não é mais do que
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uma versão elaborada da ideia, expressa em termos concretos e claros do
ponto de vista dos consumidores. Note-se, no entanto, que uma mesma ideia
de produto poderá dar origem a mais do que um conceito, como por exemplo:


Quem utilizará o produto? O conceito poderá ser desenvolvido para
que o produto seja dirigido a um determinado segmento do mercado
(Ex. a bebés, crianças, adolescentes, adultos ou idosos; a um
determinado

escalão

socioeconómico;

ou

à

população

de

uma

determinada região);


Que benefício deve o produto providenciar? Qual é a mais-valia que o
produto irá transmitir, para o consumidor final? Poderá ser um conceito
criado para passar a ideia de um produto saudável, nutritivo, energético,
… ou simplesmente mais barato;



Em que ocasiões e como é que as pessoas consumirão o produto? É
um produto para ser consumido de manhã ou ao jantar? Deverá ser
consumido em fresco ou cozinhado?

Estes factores, no seu conjunto, darão origem a múltiplas possibilidades de
conceitos para uma determinada ideia de produto. A empresa deverá analisar
qual o conceito que quer desenvolver para poder depois testá-lo em termos da
sua posição no mercado, quotas de mercado a obter, etc. O estudo de
mercado deverá igualmente analisar a viabilidade do conceito escolhido para o
produto. Para tal, deverão ser realizados testes de conceito aos potenciais
consumidores. Estes testes deverão analisar se os benefícios são claros e
convincentes (para o consumidor!), se o produto resolve um problema ou
preenche uma necessidade (para o consumidor!), se os produtos existentes já
preenchem e satisfazem esta necessidade, e se o preço é razoável em relação
ao seu valor e aos produtos concorrentes/substitutos. Finalmente, é ainda
importante analisar se o consumidor compraria o produto e se, e em que
condições (quando/quanto) usaria o produto.
Esta fase constitui normalmente a última oportunidade de deixar cair um novo
produto sem ter efectuado grandes investimentos. Por esta razão, é muitas vezes
no fim desta etapa que a empresa resolve recuar no processo ou alterar algum
pormenor ou característica que não estão bem projectados. As informações dos

31

Inovação e Tecnologia na Formação Agrícola | Inovação e Criação de Novos Negócios

consumidores potenciais poderão sugerir alterações no conceito ou no processo de
DNP, e constituem muitas vezes a diferença entre o sucesso e o insucesso de uma
inovação. No sector alimentar é recorrente o aparecimento de novos produtos que
não têm sucesso e que, mais tarde, voltam a tentar a sua entrada no mercado e,
sem que se saiba muito bem porquê, passam a ter a aceitação do consumidor.
Veja-se por exemplo o caso dos restaurantes de hambúrgueres. Durante anos,
nomeadamente na década de 80, houve várias tentativas de trazer este conceito
para Portugal, sem grande sucesso. Em 1991 a McDonald’s (www.mcdonalds.pt)
entra em Portugal e, passados apenas 10 anos, tinha já mais de 100 restaurantes.
Independentemente de outros factores que possam ter contribuído para este
sucesso (uma forte aposta em marketing, por exemplo), o conceito do produto
apresentado pelos antecessores da McDonald’s era certamente diferente do da
McDonald’s, e esta terá sido eventualmente uma razão importante para não terem
tido grande sucesso (ainda neste âmbito é interessante verificar as pequenas
alterações que a McDonald’s faz em cada país – sopas em Portugal, por exemplo –
para adaptar o seu conceito de produto a diferentes realidades) (Figura 10).

Figura 10 – Sopa da McDonald’s
Fonte: adaptado de http://www.mcdonalds.pt

Desenvolvimento da estratégia de marketing e análise do negócio
Se o conceito desenvolvido pela empresa estiver de acordo com os objectivos
pré-estabelecidos, a empresa deverá depois desenvolver uma estratégia de
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marketing para a promoção e comercialização do produto. O departamento de
marketing (ou alguém competente contratado no exterior) deverá acompanhar
o processo de DNP desde o seu início até à fase de comercialização. O plano
de marketing deverá responder aos seguintes pontos:


Tamanho, estrutura e comportamento do mercado alvo;



Posicionamento e preço do produto;



Estimativa de vendas e a quota de mercado;



Estratégia de distribuição (canais, logística, …);



Orçamento de marketing e comercial;



Margens operacionais do produto, bem como a sustentabilidade destas
margens a prazo.

Para que a empresa possa proceder a uma análise do negócio fundamentada e
útil, é essencial que consiga estimar as vendas e projectar os respectivos
custos e margens. Só assim consegue definir formalmente objectivos
comerciais e de negócio e verificar depois se estes objectivos são alcançados,
ou seja, antever e monitorizar o negócio e proceder a alterações (ou
simplesmente cancelar um produto) sempre que necessário. Infelizmente, esta
componente é muitas vezes ignorada no processo de lançamento de novos
produtos no mercado, levando a decisões que podem custar caro ou
simplesmente a que as empresas e os seus decisores não se apercebam de
alterações que são necessárias a meio do percurso.
Desenvolvimento do produto e estudo de mercado
Após a planificação do negócio, a empresa está apta a passar à fase de
desenvolvimento final do produto (o desenvolvimento do produto é geralmente
iniciado em paralelo com outras fases, mas apenas concluído após a fase de
planificação do negócio), tendo em vista a sua introdução no mercado. O
desenvolvimento do produto requer normalmente um grande investimento da
empresa, pelo que passa muitas vezes por uma fase inicial de desenvolvimento de
um protótipo. Este protótipo deve possibilitar aos consumidores a visualização dos
atributos chave do produto, seguir as normas de segurança estabelecidas e ser
produzido dentro de um orçamento estipulado mais limitado. Nesta fase realiza-se
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também a escolha das matérias-primas/ingredientes, dos processos de produção,
das embalagens, etc. Quando o protótipo está pronto deve ser submetido a novos
testes de consumidores, de preferência (e sempre que possível) em ambiente real
de mercado. A empresa poderá oferecer amostras e solicitar aos consumidores que
dêem a sua opinião em relação ao produto, analisando o seu potencial e
determinando se é necessário fazer alterações ou correcções no que foi definido. Se
após estes testes os objectivos são alcançados, a empresa poderá passar à fase de
validação final e produção em escala.
Comercialização
A comercialização é uma etapa crítica para o novo negócio. Nesta fase, a
empresa irá despender grande parte do orçamento estipulado para o processo
de DNP, sendo assim fundamental que se possa responder às seguintes
questões:


Quando deverá ser a entrada do produto no mercado? O timing para
a entrada no mercado é crítico, pois determinados factores, como o tipo
de produto, ou a sazonalidade do mesmo, podem ser decisivos para o
sucesso ou o fracasso de todo o projecto. Estas questões nem sempre
são simples. Por exemplo, o Natal é uma boa época para introduzir um
novo produto alimentar de grande consumo no mercado? Como se sabe,
o Natal é um período em que as vendas de quase todos os produtos
alimentares crescem consideravelmente, o que pode indicar uma boa
altura

para

introduzir

um

novo

produto.

Por

outro

lado,

os

consumidores andam nessa altura preocupados com outros assuntos
(particularmente com as prendas!) e os responsáveis pelas lojas muito
atarefados e pouco disponíveis para novidades, o que pode dificultar
muito a visibilidade do produto no cliente e no consumidor final;


Onde lançar o produto? A empresa deve decidir se, em termos
estratégicos, é mais interessante lançar o produto a nível regional ou se,
quando a sua disponibilidade financeira o permitir, lançar o produto a
nível nacional ou mesmo a nível internacional. A vantagem de lançar a
nível regional é que consegue eventualmente corrigir erros iniciais (e
reduzir o impacto desses erros). A vantagem de lançar um produto novo
a uma escala mais alargada é que se consegue maior visibilidade e,
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muitas vezes, melhor aceitação nos canais de distribuição;


Para quem lançar o produto? A empresa deve direccionar a
distribuição e promoção do produto para grupos alvo, por exemplo para
‘first buyers’ (compradores que gostam de experimentar produtos
novos e compram normalmente por impulso), ‘grandes consumidores’
(maioria das pessoas, ou seja, grupo indiferenciado de consumidores
que apenas compram um produto quando este já é conhecido e aceite
pela maioria), ‘opinion leaders’ (pessoas que trabalham para o sector e
detêm conhecimentos para opinar sobre a qualidade do produto, ou
simplesmente pessoas capazes de influenciar outros consumidores), ou
consumidores que orientam a sua escolha pelo preço do produto. Na
figura 11 pode observar-se como um produto é adquirido ao longo do
tempo por diferentes grupos de compradores. Mais uma vez, esta
ilustração constitui apenas um comportamento padrão, que pode variar
consoante o produto, o mercado, ou a situação da empresa face à
concorrência.

Figura 11 – Aquisição de um produto por classes de compradores
Fonte: adaptado de Kotler, 1997

A comercialização é a última etapa do processo de DNP, e por isso constitui a
derradeira oportunidade para corrigir um trajecto que não é o mais adequado.
Em muitos casos, e apesar de não ser fácil deitar por terra um trabalho que
pode levar meses (ou anos) a desenvolver, a opção mais adequada é cancelar
todo o projecto nesta fase. Poucos gestores estão disponíveis para tomar uma
decisão como esta, por não quererem assumir erros que não foram detectados
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em fases anteriores ou simplesmente porque estão sentimentalmente
agarrados a um projecto, mas por vezes é mesmo a melhor decisão.
Felizmente, e quando o processo de DNP é efectuado seguindo as fases acima
descritas, raramente é necessário chegar a esta fase para cancelar um projecto.
É por esta razão que é fundamental seguir um processo estruturado e iterativo
quando se lança uma inovação, reduzindo os riscos e aumentando o retorno
potencial do novo negócio.

1.4.

Inovação de Processo e Desenvolvimento Organizacional

Quando pensamos em inovação, tendemos a cingir-nos aos exemplos que
estamos habituados a ouvir todos os dias, que dizem respeito quase sempre a
novos produtos ou novas tecnologias. Na verdade, a inovação tecnológica e de
produto é mais “visível” e fácil de mostrar e explicar a terceiros. Veja-se, por
exemplo, os programas ou entrevistas na rádio e na televisão sobre inovação.
Exemplos recentes de inovação no sector agro-industrial incluem uma
tecnologia que permite avaliar a qualidade da fruta por métodos não
destrutivos, uma nova variedade de milho transgénico, uma tecnologia mais
eficiente para conservar alimentos frescos (utilização de altas pressões) ou
uma margarina feita com óleo de soja. O que estas inovações têm em comum é
que são novas tecnologias ou novos produtos, sendo que estes últimos são
muitas vezes eles próprios baseados em novas tecnologias.
Apesar da visibilidade dada à inovação tecnológica e de produto, existem outras
formas de inovação que, em muitos casos, contribuem mais para o sucesso das
novas empresas do que aquelas. A inovação de processo e a inovação
organizacional (aquilo a que no ponto 2.2.1. se chamou ‘paradigm innovation’)
estão neste contexto (Figura 12). A inovação de processo consiste no
desenvolvimento e adaptação dos processos que formam a base do negócio, com o
objectivo de aumentar a produtividade (e/ou melhorar as condições e a qualidade
do trabalho), melhorar o valor do produto ou serviço disponibilizado ao
consumidor, reduzir custos, e aumentar a eficiência produtiva, aumentando assim a
rentabilidade da empresa. Mais concretamente, e de acordo com a Norma
Portuguesa 4456 de 2007, a inovação de processo consiste na implementação de
novos ou significativamente melhorados processos de fabrico, logística e
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distribuição, ou seja:


Métodos novos ou significativamente melhorados no fabrico ou
produção de bens ou serviços;



Métodos novos ou significativamente melhorados de logística, de
entrega ou de distribuição;

Podem ser, ainda, actividades novas ou significativamente melhoradas de
apoio a processos (por exemplo: sistemas de manutenção, sistemas de
informação, sistemas de contabilização, entre outros).
A inovação organizacional é um tema mais complexo mas não menos
importante,

nomeadamente

devido

às

novas

formas

de

colaboração,

comunicação e gestão que resultaram do desenvolvimento tecnológico nas
tecnologias de informação e comunicação (Internet, telemóveis, …). O tema é
de facto interdisciplinar, passando por competências que vão das áreas das
ciências sociais até ao design, à comunicação ou aos computadores e software.
O impacto social (e económico!) do desenvolvimento organizacional tem sido,
de facto, impressionante a todos os níveis, com a emergência de empresas e
instituições de carácter colaborativo baseadas numa lógica de interactividade
constante.
De acordo com a Norma Portuguesa 4456 de 2007, a inovação organizacional
consiste na implementação de novos métodos organizacionais na prática do
negócio, organização do trabalho e/ou relações externas, ou seja:


Novos métodos organizacionais: implementação de novos métodos para
organização das actividades de rotina e desenvolvimento de novos
procedimentos para desenvolvimento do trabalho (por exemplo, novos
processos de gestão de conhecimento, novos processos de formação,
avaliação e desenvolvimento de recursos humanos, ou gestão da cadeia de
valor, reengenharia de negócio, gestão do sistema de qualidade e segurança
alimentar, …);



Organização do trabalho: implementação de novos métodos para
distribuição de responsabilidades, tomada de decisão, novos conceitos para
estruturar as actividades, tais como a integração de diferentes unidades (por
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exemplo, a implementação de sistemas de “build-to-order”, novos sistemas
de tomada de decisão, …);


Relações externas: implementação de novas formas de relacionamento
com outras empresas (excluindo fusões e aquisições); estabelecimento
de novas formas de colaboração, novos métodos de integração com
fornecedores, novas formas de subcontratação ou consultoria, …

Os exemplos destes dois tipos de inovação tendem nalguns casos a confundirse. A inovação de processo é normalmente mais restrita e mais focada,
existindo inúmeros exemplos no sector. Recentemente foi criada uma empresa
que distribui fruta directamente nos escritórios de empresas em Lisboa e no
Porto, a SimpleFruit (www.simplefruit.com.pt). A empresa não possui um novo
produto (a fruta é “igual” à que pode ser comprada nos supermercados) nem
se baseia numa nova tecnologia, mas tem tido um grande sucesso porque
criou um “novo produto” (fruta nas empresas) a partir de um modelo de
negócio inovador (cestos de fruta entregues todos os dias directamente nas
empresas). Outro exemplo interessante que pode ser considerado neste
âmbito é o modo de produção biológico. Independentemente de algumas
alterações tecnológicas que estão subjacentes (ou foram sendo desenvolvidas)
neste tipo de agricultura, o modo de produção tecnológico consiste
essencialmente num novo modelo de negócio que permite criar um produto
diferenciado para um determinado segmento de mercado.
A inovação organizacional é mais complexa e mais difusa. Podemos usar dois
exemplos,

um

público

e

um

privado.

Na

administração

pública

foi

surpreendente a evolução que ocorreu ao nível das candidaturas aos sistemas
de incentivos. Há dez anos o formulário de candidatura, por exemplo, de um
projecto de apoio a jovem agricultor, era entregue em papel. Actualmente é
preenchido em formato digital e entregue via Internet. Os impactos desta
(aparentemente) simples mudança são enormes, e a níveis muito diversos: as
competências necessárias para quem gere o projecto são muito distintas, o
que exigiu novas contratações ou reestruturação dos quadros nos gabinetes de
gestão; quem faz os projectos tem também que ter competências diferentes
das que tinha anteriormente, o que fez aparecer novas empresas de
consultoria nesta área; a relação entre quem apresenta as candidaturas e quem
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gere o processo é mais directa e a análise dos projectos pode ser muito mais
eficaz, etc. Estas alterações obrigaram instituições públicas e empresas a
efectuarem modificações organizacionais muitas vezes profundas e com um
impacto grande nos seus recursos humanos.
A

nível

privado

há também

exemplos

interessantes.

As

cooperativas

vitivinícolas criadas no Alentejo a partir dos anos 50 do século passado
(Redondo, Reguengos, Borba, Vidigueira…) são fenómenos de consolidação
que potenciaram de uma forma impressionante todo o sector nesta região. A
inovação organizacional reflecte-se essencialmente ao nível da transformação e
da comercialização do vinho mas acaba por ter também um impacto enorme
ao nível da produção (aumento das áreas, uniformização e melhoria das
intervenções fitotécnicas, escalonamento das colheitas, …). Note-se que neste
caso a inovação organizacional de base acaba por despoletar inovação a
diversos níveis, incluindo novos processos, novas tecnologias e até novas
empresas. O peso económico e social que hoje em dia a vinha e o vinho têm
no Alentejo nunca teria sido possível sem esta mudança de base na estrutura
organizacional do sector.

Figura 12 – Tipos de inovação
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Os exemplos referidos acima mostram que o impacto resultante da inovação
de processo ou organizacional não é necessariamente menor que a inovação
de produto/serviço ou tecnológica. Na realidade, grande parte da inovação que
deu origem, nas últimas décadas, a empresas líderes a nível mundial teve
origem neste tipo de inovação. A Walmart (www.walmart.com) é actualmente a
maior empresa de retalho a nível mundial. A Matutano (www.pepsico.pt) é o
líder assumido nas batatas fritas e snacks, a nível internacional e em Portugal,
num produto em que não se pode dizer que se distingue pela inovação
(batatas fritas). A própria Microsoft (www.microsoft.com) tem uma dominância
inquestionável nalguns mercados de software que não está forçosamente
relacionada com a inovação a nível do produto (muitos críticos da empresa
dizem que sempre existiram produtos melhores e mais inovadores no
mercado). Em todos estes casos, existem processos ou competências
organizacionais superiores que permitiram a estas empresas afirmarem-se no
mercado e sobreporem-se à concorrência.
A questão mais importante quando se trata de inovação de processo ou
organizacional é, assim, como conseguir implementá-la adequadamente e
eficazmente numa empresa ou num novo negócio. No caso da inovação de
produto ou tecnológica é

possível isolar e tornar

independentes os

procedimentos que levam à inovação (por exemplo, criando um departamento
de I&D) ou simplesmente subcontratá-los no exterior (por exemplo, através de
uma parceria com a Universidade). A inovação pode depois ser testada,
validada e adoptada pela empresa. No caso da inovação de processo ou
organizacional é mais difícil. Na maior parte das empresas, as necessidades de
mudança estão mesmo identificadas e existe um reconhecimento e uma
vontade generalizada e aceite por todos de que é necessário efectuar
alterações, mas passa-se ano após ano sem que as mudanças ocorram.
Esta incapacidade das empresas de adoptarem procedimentos que promovam
a inovação é mais comum no que diz respeito à inovação de processo e
organizacional mas em muitos casos (particularmente em negócios ou
empresas em fase de maturação), tende a ocorrer também no que diz respeito
a novos produtos/serviços e no desenvolvimento de novas tecnologias. Há por
isso que implementar procedimentos que alterem a atitude da empresa, e dos
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seus funcionários (incluindo, mas não só, a equipa de gestão) relativamente à
inovação. Este é o ponto de partida para o subcapítulo seguinte.

1.5.

Gestão de inovação

Como foi já diversas vezes referido, a inovação não é um processo fácil de
implementar, mas é um imperativo para qualquer negócio ou empresa que se
queira afirmar e manter no mercado. A maior dificuldade na gestão da
inovação é que o processo pode variar com a dimensão da empresa, o sector
em que actua, a fase de maturação do negócio, o tipo de produto ou serviço,
ou

simplesmente

o

tipo

de

inovação

(incremental

ou

radical;

de

produto/serviço, ou de processo ou organizacional, …). Não obstante, e apesar
destas diferenças, as fases que devem constituir o padrão de desenvolvimento
de um processo de inovação tendem a ser as mesmas. Neste capítulo
apresenta-se o que pode ser um padrão base para a gestão da inovação,
discutindo-se também as variações que podem existir sobre este tema.
De uma forma genérica, as fases do processo de inovação são sensivelmente
as mesmas, qualquer que seja a empresa ou o tipo de inovação. Actividades
como a análise do mercado, da concorrência, das competências da equipa de
gestão, ou das tecnologias ou requisitos necessários para desenvolver um
determinado projecto, são sempre necessárias quer se trate de um novo
produto ou de uma alteração dos processos de produção. Depois desta fase
inicial é necessário identificar e analisar as opções disponíveis e implementálas. Na realidade, a inovação é cada vez mais de carácter integrado, ou seja,
um novo produto exige novas tecnologias e um serviço associado, um novo
processo está muitas vezes associado um novo produto e um novo modelo
organizacional exige novos processos a vários níveis. Para tornar a questão
ainda mais complexa, estes processos integrados exigem normalmente
equipas

interdisciplinares

e

um

nível

mais

ou

menos

elevado

de

subcontratação.
Nas últimas décadas foram construídos vários modelos, com pretensões de
aplicação mais ou menos generalizada, com o objectivo de apoiar a gestão da
inovação. Um modelo relativamente simples e muito claro, e que descreve bem
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os principais aspectos a considerar na gestão de um processo de inovação é
apresentado no livro Managing Innovation (Tidd, Bessant e Pavitt, 2005).
Descrevem-se de seguida as principais fases deste modelo (Figura 13):
Fase de procura. A primeira fase do processo envolve a detecção de sinais
externos acerca do potencial para a mudança. Estes podem ter diferentes
formas, por vezes integradas (novas tecnologias, novos requisitos do mercado,
alterações na legislação, ...). Dada a diversidade destes factores e o facto de
normalmente não estarem à vista de olhos menos experimentados ou
desatentos, é fundamental implementar mecanismos que permitam identificar,
processar e seleccionar informação (muitas vezes apenas “sinais”) sobre estes
drivers da inovação. A principal limitação é que a procura desta informação
tende a ficar mais eficaz mas também mais limitada com o acumular do tempo
e da experiência (um pouco como a criatividade), podendo vir a representar
uma barreira para formas mais radicais de inovação.
Fase de selecção. A inovação é, por definição, um processo arriscado e que
consome recursos, pelo que deve haver uma selecção eficaz das várias
oportunidades que podem surgir, tendo em conta o seu potencial e o
alinhamento estratégico com a empresa e com as suas capacidades e
competências (o que não quer dizer que não possam ser mobilizadas
competências externas num determinado projecto de inovação). O objectivo
desta fase é resolver estes conflitos e determinar quais os projectos que
devem passar para as fases seguintes do processo.
Fase de implementação. O objectivo da fase de implementação é tornar reais
as oportunidades identificadas e seleccionadas na fase anterior, por exemplo,
implementando um novo processo, adoptando uma nova tecnologia ou
alterando o modelo de negócio. A fase de implementação é um processo que
tende a ser iterativo e gradual. Nas fases iniciais a incerteza é grande a todos
os níveis (mercado, alternativas tecnológicas, comportamento da concorrência,
…), e a “navegação” é difícil e insegura. À medida que o processo se vai
desenvolvendo, o processo é cada vez mais informado, os problemas iniciais
vão sendo resolvidos e as incertezas vão sendo cada vez menores. No final
deste processo será possível lançar a inovação (seja internamente, no caso de
um novo modelo de negócio, seja no mercado, no caso de um novo produto
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ou serviço). O acompanhamento deste processo será uma fonte muito rica de
informação, permitindo obter conhecimento que pode depois ser utilizado
para refinar e melhorar a inovação. A fase de implementação pode ser dividida,
assim, em três componentes:


Aquisição de recursos: Esta fase envolve a aquisição de recursos
internos e externos à organização com o objectivo de criar as
capacidades necessárias para encontrar soluções para implementar o
projecto. É nesta fase que o processo passa de uma colectânea de ideias
para uma primeira realidade (naturalmente, o processo pode ser mais
ou menos exigente e demorado consoante o processo seja mais ou
menos inovador). O conhecimento necessário pode ser gerado de novo
ou

adquirido

por

transferência

de

tecnologia

(internamente

ou

externamente, por exemplo, de entidades do sistema científico e
tecnológico). No final desta fase, que é ainda de grande incerteza, deve
estar desenhado o primeiro draft da solução a implementar. Uma
questão determinante nesta fase é o equilíbrio que se consegue gerar
entre criatividade e eficácia na execução do projecto. Por um lado, não
se pode andar indefinidamente a discutir alternativas sem chegar a algo de
concreto. Por outro, não se deve aceitar a primeira solução que parece
razoável, com o risco de esta não ser suficientemente boa, ou pura e
simplesmente ser inadequada. Outra questão fundamental é como gerir o
esforço

de

I&DT

que

é

necessário

efectuar

e

quais

as

competências/tecnologias que devem ser desenvolvidas internamente e
quais devem ser subcontratadas externamente. Importa ainda referir que,
em qualquer uma destas fases, o processo pode seguir em frente ou voltar
atrás, para ser revisto e eventualmente alterar o conceito inicial;


Execução do projecto: Esta é a fase mais importante do processo de
inovação e normalmente a que envolve mais recursos (humanos,
financeiros, tempo, …). O input desta fase é um claro conceito
estratégico e alguma definição sobre a forma de implementar este
conceito. No final deve estar desenvolvida a inovação e preparadas as
condições para a sua aplicação (interna ou externa). De uma maneira
geral, esta fase utiliza os conceitos da gestão de projectos, mas num
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ambiente de maior incerteza. Devido a esta incerteza, o processo deve
conter em si alguma margem de flexibilidade (na estimativa dos
recursos a utilizar e na eventual alteração da própria sequência de
actividades que foi definida). Recorde-se que o processo é geralmente
complexo

e

envolve

equipas

interdisciplinares

(por

vezes

de

organizações distintas e com personalidades muito diferentes) a
trabalhar com um grau de risco elevado, pelo que não é possível ser
muito rígido se existirem desvios ao planeado inicialmente. As
actividades determinantes nesta fase são, por isso, a definição clara dos
objectivos a atingir, a integração dos diferentes factores que compõem
o processo (tecnologia, design, operacionalização, qualidade, mercado,
concorrência,

…),

a

construção

e

motivação

da

equipa

e

o

estabelecimento de mecanismos eficientes de comunicação entre todos.
A visão do utilizador ou cliente final (que mais uma vez, pode ser
interno ou externo) é também fundamental, devendo estar presente ao
longo de todo o processo. Muitas vezes as inovações falham
simplesmente porque não são aceites pelo público-alvo a quem se
dirigem;


Lançamento

da

inovação:

Paralelamente

ao

processo

de

desenvolvimento técnico da inovação, é necessário preparar o mercado
para o qual esta está destinada, seja este interno (por exemplo, um
departamento da empresa) ou externo (por exemplo, um grupo de
consumidores). De facto, se o mercado não adoptar a inovação, todo o
esforço foi em vão. O processo passa, uma vez mais, por recolher
informação sobre os utilizadores, resolver problemas ou limitações que
possam aparecer, e focar todos os esforços no lançamento da inovação,
nomeadamente na preparação das funções ou departamentos da
empresa associados a esta fase (marketing, comercial, logística, …). O
comportamento dos consumidores (ou utilizadores) de um novo
produto, processo ou serviço possui sempre um grau muito elevado de
incerteza, pelo que esta fase é determinante para o sucesso de todo o
projecto. Em muitos casos, a forma mais segura de evitar erros nesta
fase é envolver os utilizadores finais no processo desde as primeiras
fases de desenvolvimento.
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Aprendizagem. O processo de inovação implica sempre, pela sua natureza,
uma componente importante de aprendizagem, quer a inovação seja bem
sucedida quer a sua implementação acabe por falhar (por vezes aprende-se
mais com o fracasso do que com o sucesso). Além disso, o processo que leva à
inovação, e o que se aprende ao longo deste caminho, permitem normalmente
criar uma vantagem competitiva para desenvolver inovações incrementais
posteriores, ou seja, abre-se um caminho que pode durar anos e gerar novos
produtos, processos ou serviços baseados numa primeira versão. Apesar
destas oportunidades, muitas empresas e empreendedores acabam por não
utilizar o que aprenderam, ou porque não se sentem motivados para continuar
a explorar algo que já não é novo (pelo menos para quem acompanhou o
processo), ou porque preferem ignorar os erros cometidos ou arranjar
justificações para não terem que assumir a culpa de algo que falhou. Em
muitos casos, as empresas acabam por estar constantemente a “reinventar a
roda” ou a repetir os mesmos erros porque ignoram esta fase do processo.
Note-se que esta aprendizagem passa tanto pelas competências tecnológicas
ou organizacionais, como pelas competências relacionadas com o próprio
processo de gestão da inovação.

Figura 13 – Fases do processo de inovação
Fonte: adaptado de Tidd et al., 2005

Esta abordagem resumida sobre o tema da gestão da inovação não estaria
completa sem referir as Normas Portuguesas de Gestão da Investigação,
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Desenvolvimento e Inovação (IDI), nomeadamente:


A NP 4457 - Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI):
Requisitos do sistema de gestão da IDI;



A NP 4458: - Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI):
Requisitos de um projecto de IDI.

O conceito de inovação que serve de base a estas normas é abrangente: “a
inovação corresponde à implementação de uma nova ou significativamente
melhorada solução para a empresa, novo produto, processo, método
organizacional ou de marketing, com o objectivo de reforçar a sua posição
competitiva, aumentar o desempenho, ou o conhecimento”. O Sistema de
Gestão de IDI entende-se como “parte do sistema geral de gestão que inclui a
estrutura organizativa, a planificação das actividades, as responsabilidades, as
práticas, os procedimentos, os processos e os recursos para desenvolver,
implementar, rever e actualizar a política de IDI da organização”.
O objectivo da NP 4457 é definir os requisitos de um sistema eficaz de gestão
da IDI, permitindo que as organizações que o adoptem definam uma política
de IDI e alcancem os seus objectivos de inovação. A NP 4457 pretende assim,
estabelecer um referencial normativo que contribua para que as organizações
melhorem o seu desempenho, com ênfase no seu sistema de gestão da IDI,
como método fundamental de criar conhecimento e de o transformar em
riqueza económica e social. Por sua vez, o objectivo da NP 4458, é facilitar a
sistematização dos projectos de IDI e melhorar a sua gestão, ajudando as
organizações a planear, documentar, desenvolver e avaliar projectos de IDI. Na
prática, pretende também que a inovação seja promovida e realizada de forma
planeada e sistemática, de forma a poder funcionar como um mecanismo
gerador de riqueza, cujo impacto e utilidade resulte em benefícios para a
organização e para a sociedade.
Em teoria, as duas normas podem ser utilizadas por qualquer tipo de organização
na gestão dos seus processos de inovação, sejam elas empresas, instituições, ou
organizações da administração pública. Na prática (e note-se que a experiência de
utilização destas normas é ainda muito reduzida), pode afirmar-se que a
complexidade da NP 4457 restringe a sua adopção a organizações com alguma
dimensão, ou alternativamente a pequenas organizações que se dediquem à IDI
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como actividade principal. Infelizmente, são ainda raros os exemplos de adopção
da norma em empresas do sector agrícola e agro-industrial, mas é muito possível, e
desejável, que estas normas venham a ser adoptadas pelas empresas de maior
dimensão e/ou mais inovadoras nestes sectores. De facto, um caminho neste
sentido permitirá às empresas sistematizarem e tornarem mais eficazes os seus
sistemas de inovação, aumentando a sua competitividade e sustentabilidade no
longo prazo.
Importa ainda referir que, tal como foi dito no início deste subcapítulo, a gestão da
inovação pode variar com as características da empresa e do negócio, ou
simplesmente com o tipo de inovação. Por esta razão, e apesar de poder haver uma
base processual comum, cada empresa ou instituição deve aprender com a sua
própria experiência e adaptar o processo às suas condições para que ele seja mais
eficaz. No que diz respeito à inovação, cada caso é um caso, e “copiar” o caso do
lado é geralmente o primeiro passo para falhar. Cada organização deve encontrar a
solução que melhor se adequa ao seu caso concreto e desenvolvê-la, adaptá-la e
formatá-la para o seu contexto específico.
Finalmente, e tal como se sugere noutros âmbitos (como na busca de soluções
de financiamento), é necessário acrescentar que a gestão de inovação não é
uma actividade de base para a grande maioria das empresas, que na maior
parte dos casos não têm dimensão que justifique ter alguém com competência
e experiência dedicado a esta área. Por esta razão, é uma área que justifica
normalmente o recurso a competências externas ou parcerias com quem tenha
a capacidade de garantir que a inovação é uma realidade a todos os níveis e
em todas as fases de vida da empresa.

1.6.

A inovação no sector agrícola: o conceito de sistema de
agro-inovação

Desde há cerca de 60 anos, a produção agrícola a nível mundial mais do que
duplicou, enquanto a utilização de inputs de produção, incluindo o trabalho e
a terra, viram o seu valor decrescer. Globalmente a produtividade agrícola
cresceu a uma taxa média anual de 1,8%, ou seja, cresceu cerca de 80% neste
período. De notar que a produtividade não agrícola, no seu conjunto, cresceu a
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uma taxa média anual de 1,1% e a produtividade industrial cresceu a uma taxa
média anual de 1,3%.
Ao nível dos países/regiões mais desenvolvidos (USA, União Europeia, Canadá,
Austrália e N. Zelândia), o número de pessoas alimentadas por cada agricultor
cresceu de forma notável: de 15 em 1950 passou para 128 em 2000, mostrando de
forma muito clara o crescimento extraordinário da produtividade agrícola. Esta
impressionante evolução da produtividade e da produção agrícola deveu-se à
incorporação de diferentes tecnologias inovadoras no processo produtivo. Com
efeito, a primeira metade do século XX caracterizou-se por uma mudança de
paradigma em que a maquinaria e os meios químicos e biológicos utilizados na
indústria começaram a ser amplamente usados na agricultura dos países
desenvolvidos, libertando mão-de-obra para outros sectores da economia. A
utilização da tecnologia no sector agrícola não era uma opção, mas antes uma
necessidade vital para a competitividade do sector.
Uma das principais consequências deste processo foi o alargamento sucessivo
da área média das explorações agrícolas e a utilização crescente da maquinaria
e dos processos automáticos (como no caso da irrigação, por exemplo, em que
o paradigma mudou radicalmente).
De uma forma geral, podemos hoje concluir que as alterações no padrão da
produção agrícola têm ocorrido de forma relativamente contínua: passou-se de
uma

estrutura

baseada

na

pequena

escala

familiar

e

relativamente

independente, para um padrão baseado na grande empresa que, por sua vez,
está fortemente dependente da cadeia da indústria alimentar e da distribuição.
O sector é hoje amplamente industrializado, pressionado pelo padrão SQA
(Saudável – Qualidade - Ambiental) e tem de responder a novos desafios
económicos, sem nunca poder perder a competitividade.
Neste início de século XXI, o desafio no sector já não se prende com a resposta às
necessidades criadas pelo desenvolvimento económico, mas é imposto pelo
comércio internacional e pela globalização. Como resultado, a abordagem à
inovação é cada vez mais abrangente (incluindo cada vez mais os países em
desenvolvimento) e as questões fundamentais passam por encontrar novos
conceitos de inovação no sector agrícola para responder aos novos desafios.
O conceito de sistema de inovação tem sido desenvolvido nas últimas décadas.
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Desde a análise input/output até ao diamante de Porter, é um conceito que tende a
ser mais um quadro de análise do que uma teoria formal. O “sistema de inovação”
baseia-se, assim, na formulação de premissas convencionais (indicadores
económicos e de I&D) e factores não convencionais (organização institucional,
activos intangíveis, propriedade intelectual, conhecimento).
A inovação tornou-se um factor chave no processo de competitividade económica,
podendo considerar-se, no âmbito do conceito de sistemas de inovação, duas
vertentes complementares: institucional e tecnológica. O exemplo que pode ser
dado de inovação institucional no sector agro-alimentar é o que genericamente
designamos por ‘gestão da oferta’, que implica uma concentração na distribuição
do bem final, com consequências em toda a cadeia alimentar (veja-se, por exemplo,
a importância actual das plataformas de logística da distribuição, comandadas nos
países desenvolvidos pela grande distribuição).
Os avanços tecnológicos, por outro lado, permitem que o sector desenvolva
e/ou utilize novas técnicas, processos ou produtos. É importante realçar o
facto de algumas tecnologias inovadoras conduzirem a uma discussão e
conflito entre consumidores e investigadores, como é o caso dos produtos
geneticamente alterados, ou os processos de clonagem. Estes dois tipos de
inovação (institucional e tecnológica) são em geral referidos como a infraestrutura do ‘sistema de agro-inovação’.
É muito interessante acompanhar o estudo sobre a inovação no sector agrícola
da Holanda, efectuado a partir de uma base de 1500 questionários, que foi
realizado por Diederen, van Meijl e Wolters em 1999. Este estudo conclui que
os inovadores (de carácter empresarial) e os ‘utilizadores precoces’ (de
inovação) diferem dos ‘utilizadores correntes’ e dos ‘não utilizadores de
inovação’ nalgumas características estruturais, tais como a dimensão, a idade e
a capacidade de solvabilidade. De acordo com este estudo, as empresas que
têm potencial inovador são geralmente de grande dimensão, têm posição forte
no mercado e um elevado rácio de solvabilidade. Além disso, o responsável
pela empresa inovadora tende a ser jovem.
Existem ainda outras diferenças que vale a pena referir. Os inovadores
parecem estar recorrentemente envolvidos em processos de inovação,
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enquanto os utilizadores precoces estão também envolvidos em processos de
inovação mas de forma mais casuística. Os inovadores tendem a inovar eles
próprios ou cooperam de forma intensiva com outros, enquanto os
utilizadores precoces tendem a cooperar de forma passiva no processo ou
apenas a “comprar” inovação externamente, sem qualquer alteração. Os
inovadores dedicam mais tempo a actividades como formação, consultoria e
licenciamento. Além disso, obtêm taxas de lucro mais elevadas, enquanto os
utilizadores precoces da inovação tendem a crescer de forma mais rápida.
É hoje aceite que a evolução tecnológica na agricultura se deve mais a factores
externos ao sector agrícola do que a factores de procura endógenos. De facto,
o que se verificou na última metade do século XX foi a integração do sector
agrícola por sectores como a mecanização e a agro-química, conduzindo a um
processo de inovação tecnológica relativamente contínuo no próprio sector
agrícola. Este paradigma está, no entanto, a mudar. Desde o final do século XX
que a inovação tecnológica no sector agrícola se concentra na biotecnologia e
nas tecnologias de informação.
A discussão teórica que é muitas vezes feita relativamente aos determinantes da
inovação no sector agrícola não conduz a conclusões muito claras. Há correntes
que defendem a ideia segundo a qual nesta fase mais recente volta a ser um
conjunto de forças exógenas ao sector que comandam o processo de inovação
tecnológica, havendo outros autores que concentram mais o seu raciocínio na ideia
de

que

o

próprio

sector

está

num

processo

de

mudança

estrutural,

endogeneizando a inovação. Esta segunda corrente baseia muito o seu raciocínio
no facto das forças dominantes de mercado serem hoje globais e, portanto, a
competitividade ser cada vez mais determinante. Por outro lado, a crise energética
e a “democratização” das necessidades alimentares satisfeitas a nível global, arrasta
o sector para novos desafios, que residem na necessidade de aumentar ainda mais
a produtividade (e dificilmente poderá ser novamente a produtividade da terra e do
trabalho, pois essa fase está já ultrapassada).
Estamos agora no domínio da biologia (considerada a ciência do século XXI,
não só devido ao avanço da medicina, mas também da produção alimentar). De
notar que a área cultivada com produtos geneticamente modificados continua
a aumentar de forma muito rápida, sendo hoje um tema de divisão da
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sociedade nas economias mais ricas. Por outro lado, este novo paradigma de
inovação deixa de ter influência obrigatória na estrutura agrícola: o novo
paradigma de inovação do sector é muito bem adaptado a estruturas de menor
dimensão, por um lado e, por outro, a estrutura empresarial poderá voltar a
ser de tipo familiar. Neste novo paradigma, a competitividade não obriga
necessariamente à existência de economias de escala de grande dimensão.
A crescente e consistente utilização de biotecnologia no sector agrícola tem
sido acompanhada pela integração cada vez mais acentuada de tecnologias de
informação e comunicação (TIC). As

TIC respondem às necessidades

específicas do sistema produção/mercado, incluindo a necessidade de
integração da cadeia de valor (fileira). O termo agricultura de precisão resume
de forma muito evidente o conjunto de tecnologias disponíveis que se utilizam
na aplicação de inputs e na monitorização do crescimento e dos outputs,
fazendo a inter-relação dos sistemas agronómicos. A utilização económica das
TIC veio redefinir muitos sectores e tem um potencial muito forte para ter um
efeito semelhante no sector agrícola. A cadeia de valor alimentar torna-se
muito mais simplificada e com menores custos quando se aplica a
comunicação BTB (business to business) nos produtores, nos seus fornecedores
e nos consumidores.
Este exemplo mostra claramente a simbiose que existe entre a inovação
institucional e tecnológica, e que se poderá considerar fundamental no sistema
de agro-inovação.
A contribuição dos sectores não agrícolas para o sector agrícola tende também
a crescer. Dado que o sector agrícola está isolado de diferentes tipos de
comunidades (por exemplo, as comunidades científicas mais dinâmicas) e
continua a ser reconhecidamente um sector menos dinâmico em muitas
economias, os fundamentos da inovação basear-se-ão na relação e na
interdependência entre a inovação institucional e a inovação tecnológica. Os
países e as economias que mais facilmente compreenderem esta relação
estreita e criarem um sistema de inovação de acordo com estas necessidades,
mais fortemente e mais rapidamente contribuirão para a criação de um sistema
de inovação forte no sector agrícola.
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1.7.

Caso prático – a história de quem inova

Para ilustrar e discutir na prática o tema abordado ao longo do presente
capítulo, nada melhor do que apresentar o caso real de um produto inovador e
100% português – a produção e comercialização de leite de burra em pó
(Figura 14). Miguel Carvalho, jovem empreendedor e sócio da empresa
Naturasin (www.naturasin.pt), apostou numa ideia inovadora e criou um novo
projecto, assente num produto raro, nobre e com características únicas. Para
este jovem, bacharel em Engenharia Técnica Agropecuária, é muito importante
inovar num sector como o da agricultura: “A agricultura hoje em dia não
apresenta grandes oportunidades e qualquer ideia que surja, diferente do
habitual, tem de ser bem ponderada e aproveitada.”

Figura 14 – Exemplar asinino e leite de burra em pó
Fonte: http://www.arlafoodsingredients.com

O leite de burra da Naturasin provém de gado asinino criado na exploração
agrícola onde a empresa está instalada. O Monte das Faias, com uma área
aproximada de 130ha, situa-se no Couço, concelho de Coruche e distrito de
Santarém. Esta empresa agrícola dedica-se à criação de gado da raça Asinina
de Miranda (mais conhecida como “burros lanudos”), sendo esta a única raça
asinina autóctone portuguesa. O produto final – leite de burra em pó – é um
produto 100% natural. Para a sua transformação utiliza-se um processo que
mantém intactas as características iniciais do leite. O leite de burra em pó, um
produto com reconhecidas qualidades devido à sua composição rica em
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diversos

nutrientes

e

propriedades

restauradoras

e

renovadoras,

é

comercializado e aplicado tanto na indústria cosmética (para produção de
sabonetes e cremes para a pele), como na indústria farmacêutica e alimentar
(Figura 15).

Figura 15 – Leite de burra para aplicação na indústria farmacêutica
Fonte: http://www.salmonellablog.com/; http://battlebunny.files.wordpress.com/

Sendo um produto totalmente inovador no panorama agrícola nacional
(ninguém produz leite asinino em Portugal), a empresa teve grandes
dificuldades na criação deste novo mercado. Como todos os produtos
inovadores, a sua implementação é sempre um caminho tortuoso e difícil, mas
que tem que ser percorrido por forma a tornar a ideia inicial num produto de
sucesso: “quando surgiu a ideia foi necessário adquirir conhecimento por
forma a testar e ganhar a experiência necessária para tal. (…) Visitámos
feiras, criadores e comerciantes na tentativa de conhecer o melhor possível
tudo sobre a criação de asininos.” Em poucas palavras é difícil descrever o
longo caminho que é necessário percorrer num processo de criação de um
novo produto (ou processo/serviço/…). No entanto, o exemplo desta empresa
ilustra bem, uma vez mais, alguns dos factores mais importantes a ter em
conta no percurso da inovação, como a necessidade de recolher informação,
ganhar

experiência,

identificar

mercados

e

diferenciar

os

produtos

relativamente à concorrência.
Como também foi referido no presente capítulo, para qualquer produto novo e
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que ainda não foi desenvolvido e testado terá que haver uma fase inicial de
desenvolvimento que é normalmente complexa e exige a criação de equipas
interdisciplinares. O leite de burra não foi excepção: “Assinámos um protocolo
de cooperação com a ADESAC – Escola Superior Agrária de Coimbra, onde foi
criada uma equipa de investigação e desenvolvimento para estudar e
desenvolver conhecimento acerca da produção e transformação de leite
asinino.” A preocupação em continuar sempre a inovar e a melhorar o produto
é também evidente neste jovem empresário: “Este protocolo ainda está em
vigor e continuamos activamente a trabalhar e a aprender diariamente sobre
este animal e o seu leite.”
A Naturasin também teve a preocupação de avaliar a capacidade de
escoamento do produto, tendo procedido a estudos de mercado e avaliado o
seu potencial de exportação: “Em Portugal ainda não há prática na utilização
de leite asinino. Apresentámos o produto a algumas empresas portuguesas que
não reagiram. Assim, fomos obrigados a direccionar toda a nossa produção
para a exportação, onde já existe mercado e com um bom potencial de
crescimento.” Mais uma vez, este é um bom exemplo para quem quiser inovar
no sector agrícola e que mostra que o sucesso num projecto inovador
raramente acontece por acaso. A estrutura e os processos de gestão da
inovação podem marcar a diferença entre o sucesso e o fracasso, e a
determinação e o empenho são fundamentais. Mesmo quando as perspectivas
iniciais são muito favoráveis, e o projecto tem tudo para correr bem, é muito
importante ter sempre presente que a inovação é um caminho complexo, difícil
e cheio de armadilhas. É fundamental que se redescubram actividades caídas
em desuso, torná-las actuais e agarrar as oportunidades que irão sempre
aparecer no nosso caminho, mas é necessário também nunca esquecer que a
sorte raramente é um factor importante neste processo, e que são o trabalho e
o profissionalismo que podem fazer a diferença.
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2.

2.1.

CRIAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS

Introdução

“Entrepreneurship is the engine fuelling innovation, employment generation
and economic growth.”
Klaus Schwab
O presente manual poderia ter como título Inovação e Empreendedorismo. No
entanto, optámos pelo título Inovação e Criação de Novos Negócios e, para
entendimento geral, gostaríamos de justificar tal opção. A não referência
explícita no título à palavra empreendedorismo foi intencional. No nosso
entender,

a

palavra

empreendedorismo

tem

sido

exageradamente

e

abusivamente utilizada. Por isso, quisemos de certa forma ‘inovar’ e dar um
sentido mais directo ao tema em questão. Seja como for, os dois conceitos
expressos no título deste manual – inovação e criação de novos negócios –
expressam directamente a questão do empreendedorismo, estando esta
questão particularmente presente neste capítulo dedicado à criação de novos
negócios.
No capítulo anterior foram abordados diversos aspectos relacionados com o
conceito de inovação, quer no que respeita ao desenvolvimento de novos
produtos, quer à geração de processos ou ao estabelecimento de serviços que
assentem em novos conhecimentos e que explorem diferentes oportunidades.
O conceito de inovação introduzido poderá ocorrer no seio de uma empresa
(ou outra instituição), seja ela pequena ou grande, estabelecida ou recémcriada, e independente do sector em que se insere. Neste capítulo daremos
especial enfoque à criação de novos negócios que assentem na inovação e
tentaremos, uma vez mais, orientar os exemplos para o sector agrícola e agroindustrial.
A ponte entre os dois capítulos pode ser feita com uma pergunta: como passar
da inovação ao negócio? Como gerar receitas e sustentar uma empresa com
base num produto, serviço ou processo inovador? A resposta está na
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introdução do conceito de empreendedorismo, que não é mais do que o
percurso (sendo a inovação o veículo) que as empresas deverão seguir para
atingirem e sustentarem o sucesso. Mas o conceito de empreendedorismo não
está só ligado ao acto de criar um negócio inovador. O empreendedorismo é
também a necessidade de melhorar algo numa empresa ou num negócio que
já existe. A cultura empreendedora deve ser fomentada a todos os níveis e ser
apreendida por todas as empresas, porque é uma necessidade cada vez mais
premente, dada a velocidade com que aparecem inovações no mercado
actualmente e a redução do ciclo de vida dos produtos. As empresas têm
forçosamente que arranjar formas de sobreviver e continuar a gerar lucros, e
tal só é possível se conseguirem inovar constantemente e sistematicamente. O
caminho

para

este

sucesso

é,

como

se

referiu,

o

caminho

do

empreendedorismo.
Então o que quer dizer a palavra empreendedorismo e o que é ser-se
empreendedor? Por vezes pensa-se que um empreendedor é aquele que inicia
o seu próprio negócio, muitas vezes um pequeno negócio. Mas estará o
empreendedorismo ligado apenas aos novos negócios e terão estes que ser de
pequena escala? Será que abrir um restaurante ou um cabeleireiro, iguais a
todos os que já existem, é uma prática empreendedora? No conceito que aqui
vamos explorar defendemos que não. O empreendedorismo pressupõe a
geração de uma nova satisfação, ou a criação de uma nova necessidade por
parte dos consumidores. Os exemplos referidos acima poderão ser novos
negócios, mas não são exemplos de novos negócios inovadores. Para um
negócio ser considerado como uma prática empreendedora terá que ter certas
características que deverão ir para além de ser apenas um negócio novo ou
pequeno. Os empreendedores criam algo de novo, feito de forma diferente;
eles alteram e transformam os valores; numa palavra, os empreendedores
“inovam”.
E quem são os empreendedores? Como se poderá ser um empreendedor? O
tema empreendedorismo é estudado há largos anos por economistas e
académicos nas melhores universidades do mundo, tendo passado de uma
mera atitude empresarial para uma disciplina que é estudada e ensinada nas
escolas por esse mundo fora. Existem inúmeros cursos para ensinar
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estudantes e empresários a serem empreendedores, estando as livrarias e
bibliotecas repletas de livros sobre esta temática. É algo que está na moda e
parece ser uma condição para que o sucesso nos ‘bata à porta’. Mas será o
empreendedorismo uma qualidade ou uma competência? É algo que é inato ou
pode ser adquirido? Mais uma vez, no conceito que defendemos aqui, o
empreendedorismo poderá ser um misto de ambas as situações, mas
certamente o estudo e o trabalho serão sempre a chave para alcançar o
sucesso.
Importa finalmente referir o que queremos deste manual (ou melhor, o que
não queremos). Não queremos que este seja mais um manual geral sobre
empreendedorismo e, por esse facto, não mudámos só o título do documento.
Achamos que a abordagem do tema empreendedorismo deve ser feita no
âmbito de algo concreto, como seja a criação de negócios inovadores num
sector específico como o agrícola e agro-industrial. É esta abordagem que
damos nos restantes subcapítulos, esperando que este manual possa ser uma
ferramenta valiosa para aqueles que quiserem e necessitarem de inovar no
panorama da agricultura portuguesa.

2.2.

Conceitos teóricos

Nos dias que correm e para uma empresa já estabelecida, o grande obstáculo para
a inovação e o empreendedorismo é ‘o que já existe’, ou seja, a actividade do dia-adia que consome tempo, recursos e disponibilidade criativa; para uma nova
empresa, pelo contrário, o grande obstáculo é normalmente ‘o que não existe’.
Num novo negócio, tudo é novidade, tudo são metas a alcançar e os recursos são
quase sempre muito escassos. Quando se pretende vender um novo produto ou
prestar um novo serviço, é muito importante que esse negócio se torne numa
verdadeira empresa, que esta possa ser viável (e económica e financeiramente
sustentável) e que funcione de forma operacional e organizada. Um novo negócio
transformar-se-á numa nova empresa de sucesso se a sua equipa conseguir geri-lo
de forma adequada. Um novo negócio não sobreviverá sem uma boa gestão,
mesmo que a ideia que está na base seja brilhante, atraia muitos investidores e o
contexto em que actua (mercado/competitividade) seja muito favorável.
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2.2.1.

A gestão de novos negócios

Existem quatro requisitos que são determinantes para a gestão de novos
negócios empreendedores, de forma a que se tornem numa empresa de
sucesso: foco no mercado, previsão e planeamento financeiro, uma boa equipa
de gestão e definição clara do papel dos empreendedores dentro da empresa.
Foco no mercado
Uma empresa deve ter a preocupação de direccionar o seu produto ou serviço
para as necessidades do mercado. O perfeito conhecimento de como o seu
produto ou serviço será utilizado pelos consumidores é um ponto fundamental
para a empresa, nomeadamente no seu posicionamento em relação à
concorrência. O empreendedor deverá esforçar-se por estar perto dos
consumidores e do mercado. Deverá conversar com a sua equipa comercial,
ouvir e observar atentamente os seus clientes/consumidores. É importante que
o empreendedor possa perceber e ter a sensibilidade para percepcionar que
outras utilizações poderão existir para o seu produto e como o mercado se
comporta relativamente ao que oferece, pois muitas vezes descobrem-se novos
e interessantes mercados ou formas de os explorar. Muitas vezes os planos
que se tratam inicialmente não são bem sucedidos mas podem ser
rapidamente substituídos por outros que viabilizam o negócio. Um exemplo
interessante do sector da produção de vegetais “baby leaf” foi o de uma
empresa que no início apontou toda a estratégia comercial para a área da
grande distribuição, mas que teve sucesso muito limitado porque outras
empresas já instaladas no sector, com maior dimensão, criaram fortes
barreiras à entrada de um novo fornecedor (impondo condições comerciais
impossíveis de igualar). A empresa depressa compreendeu que dificilmente
sobreviveria com esta estratégia, decidindo apostar quase exclusivamente no
canal HORECA, em logística própria e num serviço de distribuição de elevada
qualidade (uma exigência deste canal). Conseguiu assim impor-se no mercado
e ganhar uma reputação que lhe permitiu crescer e ser rentável.
Previsão e planeamento financeiro
A falta de planeamento financeiro e, particularmente, de uma boa estimativa
dos custos que a empresa irá suportar nos seus primeiros anos de existência,
são uma ameaça sempre constante para aqueles que criam novos negócios.
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Este cenário é bastante evidente naqueles negócios (especialmente em
negócios de base tecnológica) que pretendem crescer rapidamente e
exponencialmente nos primeiros anos de vida. Quanto maior o sucesso
potencial do novo negócio, maior é o risco de fracasso pela falta de
planeamento financeiro. É comum ler-se nos jornais que uma nova empresa
está a ter um enorme sucesso comercial e está a projectar vender milhões de
unidades e, após alguns meses, aparecem notícias nos jornais referindo que a
mesma empresa acaba de falir. Infelizmente, este é um cenário comum a todas
as economias e as causas para tal são sempre as mesmas: desde aumentos das
despesas; recebimentos em atraso; falta de planeamento e inventários;
problemas de tesouraria; falta de dinheiro; incapacidade para angariar
financiamento para a expansão da empresa; e, no limite, perda de controlo,
entre outros.
Outro dos erros que é comum naqueles que começam um novo negócio é a
‘ganância’ para o lucro. O primeiro objectivo de um novo negócio não pode ser
o de gerar grandes lucros. Um novo negócio deve primeiramente controlar o
seu capital e gerir os custos. O crescimento de um novo negócio deverá ser
controlado (não no sentido de pequeno, mas no sentido de estável) e deverá
ser sinónimo de adição e não de subtracção de recursos financeiros. Quando
uma nova empresa começa a crescer é fundamental que disponha de capital
para acompanhar este crescimento. É essencial que a empresa faça uma
análise adequada do cash flow esperado e que planeie a gestão desse capital.
Na análise deverá estar previsto o pior cenário, em que a empresa poderá ter
que pagar adiantado e receber com atraso (o que infelizmente tende a ser
inevitável num novo negócio). Se uma empresa tiver o conhecimento de qual
será o capital necessário para o seu desenvolvimento, também será capaz de
angariar, mais facilmente, o financiamento para cobrir o investimento. Note-se
que o sector agrícola é particularmente desfavorável no que diz respeito à
gestão de tesouraria. Quando se trata de culturas perenes (por exemplo, uma
vinha ou um pomar) a situação é ainda mais grave, sendo necessário fazer
investimentos e suportar custos muitas vezes vários anos antes de haver
qualquer retorno financeiro.
Uma boa equipa de gestão
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Quando os empreendedores conseguem lançar a sua empresa no mercado, mesmo
admitindo que a situação financeira é sustentável, é necessário solidificar a equipa
que irá gerir o negócio à medida que este for crescendo. Muitas vezes são os
próprios fundadores da empresa que, independentemente das suas capacidades
técnico-científicas ou de gestão, continuam a desempenhar todas as tarefas
necessárias à gestão do dia-a-dia da empresa. Este é um dos erros recorrentes de
quem inicia um novo negócio, e é frequente que estas empresas comecem a ter
problemas. É essencial que os fundadores de uma empresa, à medida que esta vá
crescendo, tenham a capacidade de formarem uma equipa de pessoas capazes de
gerirem de forma eficaz a empresa, com competências e formações diversas e,
mais difícil, com perfis distintos e complementares. Esta equipa de gestão deverá
ser constituída e preparada muito antes de ser necessária, uma vez que a
solidificação de uma boa equipa demora normalmente muito tempo (as relações de
confiança têm de ser construídas e as pessoas têm que aprender a trabalhar em
conjunto). A incapacidade de liderar e delegar é uma das principais razões que
limitam o crescimento dos negócios. À medida que a empresa cresce, os
fundadores/empreendedores não podem continuar a gerir tudo sozinhos. Chegará
o momento em que não serão capazes de dar resposta a todas as exigências
impostas, e a empresa começa a ter problemas que resultam da sua
inoperacionalidade.
O papel dos empreendedores
Após a construção e solidificação da equipa de gestão, que papel deverão ter os
empreendedores? Independentemente das funções em concreto que assumem,
os empreendedores terão que alterar o seu papel dentro da empresa à medida
que

esta

também

se

vai

alterando.

Os

empreendedores

deverão

necessariamente desempenhar as funções em que são mais importantes para a
empresa, o que muitas vezes não acontece. Na verdade, é comum que os
empreendedores se agarrem às funções de que gostam (que normalmente são
aquelas que os levaram a criar a empresa), em vez de desempenharem as
funções que devem e que são necessárias. As competências técnicas e as
actividades associadas à inovação são muitas vezes preferidas relativamente às
questões administrativas e de controlo operacional, e de gestão. Não obstante,
quando as empresas crescem, estas últimas tornam-se cada vez mais
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importantes, e não podem de forma alguma ser descuradas por parte de quem
as lidera.
Em muitas empresas, é esta capacidade de assumir novas funções e de ganhar
novas competências que distingue os negócios com elevado potencial
daqueles que não conseguem assumir uma dinâmica de crescimento. Os
empreendedores têm assim duas alternativas: ou possuem esta capacidade (e
vocação) e desenvolvem as competências necessárias para desempenhar estas
funções; ou aceitam que não as têm (ou não as querem assumir) e têm
necessariamente de encontrar externamente quem as desempenhe. Seja como
for, estas funções têm que ser incorporadas na empresa, e necessariamente a
um nível de topo na equipa de gestão.
É também comum que os empreendedores que fundaram as suas empresas
acabem por sair delas (porque assim o desejam, e não por razões alheias à sua
vontade) assim que estas se tornam maiores e prósperas. Tal facto deve-se
normalmente à falta de ajuste dos empreendedores às necessidades da
empresa, ou simplesmente ao facto de os empreendedores sentirem que já
‘fizeram aquilo que tinham a fazer’, partindo para o novo desafio de fundar
mais um negócio. Para muitos empreendedores, o grande desafio é iniciar todo
o processo que leva à construção de uma empresa, com todas as dificuldades
e todos os desafios que tal percurso acarreta.

2.2.2.

Atitude empreendedora

Para criar e gerir um negócio é necessário possuir determinadas capacidades e
competências. Estas capacidades e competências dos empreendedores são
difíceis de definir, dependendo muito do tipo de negócio e das equipas que se
criam para dinamizar o processo, mas pode dizer-se que estão normalmente
associadas a um misto entre as características de um gestor eficaz e de um
bom líder. Por esta razão, não é difícil perceber porque é raro (ou mesmo
impossível)

encontrar

pessoas

que

possuam

todas

as

características

necessárias para criar e desenvolver um negócio. Um pouco mais fácil é
encontrar um empreendedor que saiba reconhecer as suas qualidades e os
seus pontos fracos, e consiga compensar as fraquezas que identifica tanto
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através da contratação de pessoas qualificadas para preencher determinadas
lacunas, como pela incessante procura de conhecimento e competências
adicionais.
Com todas as limitações que foram referidas, eis algumas das características
que podem ser fundamentais para um empreendedor:
Organização e planeamento
Esta questão já foi discutida. Um bom empreendedor estabelece metas e
objectivos que deverão ser claramente definidos (e monitorizados) desde o
início. É essencial uma boa organização das tarefas a desempenhar para atingir
os objectivos estabelecidos. Paralelamente, uma ferramenta importante para
um correcto desempenho é uma boa gestão do tempo.
Capacidade de gestão de recursos financeiros
Também já foi discutida esta questão. Quem quiser criar um negócio terá
forçosamente que lidar com dinheiro. Uma boa gestão dos recursos financeiros
da empresa é essencial para que esta possa crescer de forma sustentada (e ser
viável a médio prazo). O empreendedor terá que definir orçamentos, solicitar
empréstimos, angariar financiamentos e controlar e manter actualizados os
registos financeiros da empresa. Note-se que, também como foi mencionado,
estas não são características comuns à maior parte dos empreendedores, que
preferem geralmente as áreas mais técnicas e/ou criativas.
Saber vender os produtos/serviços
O sucesso de uma empresa define-se, em primeiro lugar, por aquilo que vende
e como o consegue vender. Por esta razão, é fundamental que o empreendedor
possua uma boa capacidade comercial. Esta capacidade comercial consiste ela
própria num conjunto de actividades integradas e competências distintas, as
quais passam, entre outros, por estipular quotas de mercado e fazer as
devidas projecções; apresentar os produtos/serviços aos clientes; e estar
permanentemente em contacto com o mercado.
Experiência em gestão
Seja qual for a área técnica ou tecnológica de um novo negócio, a sua gestão
terá que ser realizada por alguém com algum conhecimento e experiência
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nessa área. Se o empreendedor não possuir estas competências, terá
forçosamente que criar uma equipa que ultrapasse estas limitações, ou seja,
que tenha a capacidade de gerir a empresa em todas as suas vertentes
(operacional, administrativa, financeira, …). Caso contrário, o negócio não terá
certamente qualquer viabilidade.
Espírito de equipa e de liderança
Uma empresa é feita de pessoas e são estas que determinam o sucesso de um
negócio. Um empreendedor (ou um conjunto de empreendedores) deverá ter a
capacidade de constituir uma boa equipa e saber liderar esse conjunto de
pessoas, com características e competências por vezes muito distintas. A
diversidade de perfis é uma mais-valia para a riqueza da empresa, mas é
também um desafio para o bom funcionamento da mesma. A capacidade para
criar e liderar equipas sólidas e eficazes é possivelmente uma das
componentes mais importantes para o sucesso de uma empresa. As empresas
são geralmente uma imagem dos seus fundadores (e mais tarde dos seus
líderes) pelo que, independentemente do tamanho que têm, dependem sempre
da competência e das características de quem as dirige.
Apetência pelo risco
Correr riscos é uma realidade do quotidiano de uma nova empresa, qualquer
que seja o sector de actividade em que actua. Mas correr riscos desnecessários
é uma má aposta para qualquer negócio. É importante calcular o risco e
apostar nele quando existe uma probabilidade razoável de sucesso (e de
retorno elevado). Um empreendedor deverá, assim, saber lidar com o risco (o
que não significa assumir riscos desnecessários), mas deverá também aceitar e
lidar bem com o falhanço, e tolerar a incerteza e a ambiguidade, para poder
perceber e aprender com os erros.
Capacidade de trabalho, rigor e ambição
Gostar e ter apetência para trabalhar é uma das características mais
importantes para quem inicia um negócio. Os primeiros anos de qualquer
empresa são sempre muito exigentes e requerem muita dedicação pessoal. A
capacidade para estabelecer altos níveis de rigor e ambição, e continuar
sempre a querer mais e melhor, são também características que definem uma
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personalidade empreendedora.
Após esta abordagem sintetizada sobre as questões que deverão ser
equacionadas tanto ao nível da gestão de um novo negócio como ao nível das
competências dos empreendedores, é necessário analisar e definir as bases
que constituem o modelo de um negócio, bem como toda a sua envolvente. O
objectivo dos subcapítulos que se seguem é estruturar estas questões,
descrevendo as bases em que deve assentar um Plano de Negócios.

2.3.

Plano de Negócios

Um Plano de Negócios é um documento formal em que se definem os
objectivos de um negócio, as fundamentações que o tornam viável e o plano
operacional para atingir os objectivos propostos. No entanto, segundo Engel
(2009), “o Plano de Negócios é muito mais que um documento, é um processo
que

reúne

uma

equipa

que

se compromete num negócio que tem

implicitamente muitos riscos quer pessoais quer profissionais.”
É frequente encontrar empreendedores que se perguntam: para quê fazer um
Plano de Negócios? As respostas são múltiplas e variam consoante os casos. O
motivo que nos parece ser determinante é que, estatisticamente, a maioria dos
novos negócios fracassa, sendo por isso essencial minimizar esse risco. A
maior parte das oportunidades não é o que à primeira vista aparenta ser,
apresentando pelo menos uma “falha fatal” que as tornam demasiado
vulneráveis, provocando o insucesso. Para um empreendedor é então essencial
eliminar tantas das dificuldades e riscos iniciais inerentes ao estabelecimento
de um novo negócio quanto possível. A elaboração de um bom Plano de
Negócios

pode,

identificadas,

precisamente,

prevenir

para

ajudar

alguns

a

eliminar

algumas

das

dos

desafios

que

surgir,

vão

falhas
ou

simplesmente mostrar que o negócio é inviável e que não compensa gastar
mais tempo ou dinheiro com um determinado projecto. Um Plano de Negócios
bem elaborado pode, de facto, aumentar muito as hipóteses de sucesso (e
reduzir as possibilidades de insucesso) de um novo projecto empresarial.
Antes de um empreendedor iniciar o delicado caminho de escrever um Plano
de Negócios, é importante que tenha em mente que vai elaborar uma
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ferramenta de comunicação e que a apresentação do Plano de Negócios é tão
importante como o próprio conteúdo do documento. Assim, o empreendedor
deve ter em consideração a quem vai apresentar o seu Plano de Negócios e
adequar linguagens, estilos e até conteúdos aos destinatários. Paralelamente,
não deve esquecer que a capacidade dos elementos da equipa empreendedora
para articular e discutir o projecto de uma forma interactiva é muitas vezes a
imagem de marca de um bom Plano de Negócios e, consequentemente, de
uma boa oportunidade de negócio, ao evidenciar uma equipa forte e coesa.
O Plano de Negócios pode, então, ser uma poderosa ferramenta, com múltiplas
funções. Se os empreendedores procuram investidores, é natural que estes queiram
perceber bem o negócio em questão, avaliar a capacidade dos empreendedores
para o desenvolver, e compreender como o seu dinheiro vai ser investido, de modo
a poderem tomar uma decisão fundamentada (tal como os empreendedores, eles
procuram minimizar o risco do seu investimento). O Plano de Negócios é a
ferramenta indicada para esta demonstração, sendo geralmente imprescindível
para qualquer investidor.
Também para os próprios empreendedores o Plano de Negócios pode ajudar a
concretizar e definir melhor a ideia e o projecto, confirmar a viabilidade e o
interesse do negócio, apontar reajustamentos necessários ou simplesmente
levar ao abandono de uma ideia que se revela pouco viável. Um Plano de
Negócios bem elaborado pode mesmo ajudar a definir o dia-a-dia operacional
do negócio, evidenciando aspectos como ‘a quem’, ‘o quê’, ‘onde’, ‘quando’ e
‘porquê’, custos, e resultados esperados.
Na elaboração do Plano de Negócios os empreendedores são ainda levados a
estabelecer metas e objectivos concretos, para datas pré-estabelecidas
(milestones), definindo estratégias e projecções que os ajudam a orientar as
suas acções, mas também revelam a investidores, parceiros e funcionários a
visão a médio-longo prazo do que pretendem com o seu negócio. Estes
milestones

são

ainda

um

instrumento

para

que

os

empreendedores

monitorizem e avaliem o desempenho do negócio ao longo do tempo. O Plano
de Negócios permite igualmente determinar as necessidades de financiamento,
orientando os empreendedores para a identificação e selecção das formas mais
adequadas de financiar o negócio.
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Por fim, importa realçar ainda a importância da análise de mercado e de
competitividade subjacentes a qualquer Plano de Negócios, dado que estas são
a base que permite definir o próprio negócio e, conjuntamente com a análise
financeira, aferir da sua viabilidade e potencialidades a prazo. O Plano de
Negócios é, assim, um documento que deve ser tão completo e estruturado, e
simultaneamente, tão sucinto, quanto possível, dando todas as informações
relevantes, mas sem possuir qualquer informação supérflua ou desnecessária.
Tipicamente, um Plano de Negócios deve conter:


Capa/Primeira Página: a primeira página do Plano de Negócios deve ter
uma apresentação profissional e auto-explicativa, com uma menção de
confidencialidade apropriada;



Sumário Executivo: um resumo de uma a quatro páginas que ilustre os
aspectos chave que são detalhadamente descritos em cada uma das
secções do Plano de Negócios; o sumário executivo deve estar escrito
de tal forma que seja possível, através da sua leitura, compreender o
negócio e as suas potencialidades; de facto, os investidores começarão
por ler este capítulo e só passarão à leitura mais demorada do restante
documento se se sentirem atraídos e confiantes de que podem estar
perante uma boa oportunidade; esta é, assim, a secção do Plano de
Negócios mais vital e decisiva, devendo ser escrita no final, de modo a
ser uma síntese completa e adequada de todo o documento; deve
ilustrar a origem da empresa ou da ideia de negócio, evidenciar os
produtos e/ou serviços que se pretendem comercializar, bem como a
sua vantagem competitiva e os objectivos da empresa; deve também
incluir uma breve descrição do segmento de mercado alvo e do
potencial

comercial

do

negócio,

uma

indicação

dos

resultados

esperados para os primeiros anos, com um enfoque nas vendas e nos
prejuízos e lucros, bem como a constituição e adequação da equipa de
gestão e o financiamento necessário para implementação e crescimento
do negócio;


Plano Operacional: esta secção deve conter uma descrição detalhada de
como estará organizada a empresa, incluindo a atribuição de funções e
responsabilidades específicas dos membros da equipa de gestão,
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ilustrando o texto com um organigrama da empresa, se possível;


Análise de Mercado: o conhecimento profundo do mercado que se
pretende alcançar é imprescindível para compreender e avaliar o
potencial do negócio; é necessário definir um segmento de mercado
atractivo em que, de acordo com os dados recolhidos, seja seguro que
os clientes comprem o que a empresa pretende vender, pelo preço
previsto; esta análise deve incluir uma descrição global do mercado
como um todo, ilustrada com gráficos e tabelas sempre que apropriado,
restringindo depois a análise ao segmento de mercado alvo que se
pretende atingir, evidenciando a adequação dos produtos/serviços que
se irão oferecer a esse segmento de mercado; a análise deve mostrar
ainda, tanto quanto possível, e de uma forma realista, que o mercado
alvo é grande, está em crescimento e está receptivo ao produto/serviço
que se está a oferecer;



Produtos e Serviços: esta secção deve descrever detalhadamente os
produtos e/ou serviços que se pretendem vender e como é que eles podem
entrar no mercado alvo; é importante ter em conta que os investidores
raramente estão interessados numa empresa que depende de um único
produto e/ou serviço ou está demasiado concentrada num único canal de
distribuição, sendo por isso importante apresentar a evolução lógica de
criação de uma linha de produtos e/ou serviços, canais alternativos e futuras
melhorias/desenvolvimentos espectáveis;



Vendas e Marketing: devem aqui definir-se os preços pelos quais se
projecta vender os produtos e/ou serviços, indicando também as
quantidades de vendas esperadas; deve incluir-se uma descrição das
características dos produtos e/ou serviços que levarão a que os clientes
os comprem e o modo como os empreendedores projectam chegar a
esse mercado, definindo acções de marketing e publicidade/promoções
previstas bem como um plano estratégico para estas acções a curto e
médio prazo, tão detalhado quanto possível;



Análise de competitividade: esta secção engloba uma análise dos
pontos

fortes

e

pontos

fracos

do

negócio

relativamente

aos
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competidores directos e indirectos, e uma demonstração de como os
empreendedores pretendem manter a sua vantagem competitiva no
negócio; devem ser identificados os produtos/serviços/tecnologias que
competem com o projecto empresarial em questão, comparando-os e
respondendo a perguntas como: ‘Em que medida o preço ou a qualidade
do produto/serviço proposto são diferentes?'; ‘O que vai tornar este
produto/serviço num sucesso?’.


Equipa de Gestão: deve apresentar-se uma descrição concisa e
pertinente do percurso profissional e das competências de todos os
intervenientes chave envolvidos na criação e desenvolvimento do
negócio, bem como a sua adequação às funções que desempenharão na
nova empresa;



Plano Financeiro: este capítulo inclui toda a informação financeira,
desde os custos de investimento do negócio até folhas de balanço,
demonstração de resultados e cash flows a médio prazo; devem estar
descritos os montantes necessários para a instalação e manutenção do
negócio para os primeiros anos de funcionamento da empresa
(usualmente até ao quinto ano), os planos para utilização dos fundos
conseguidos, a definição antecipada de necessidades de financiamento
adicionais, e uma descrição das despesas de manutenção do negócio
incluindo também salários, seguros, despesas promocionais, etc.



Projecções e Análise de Sensibilidade: no final devem apresentar-se
folhas de resumo com uma análise síntese dos resultados esperados
para os primeiros anos de funcionamento da empresa, bem como uma
análise de sensibilidade da variação destes resultados com as principais
variáveis que o podem influenciar.

Na concepção do Plano de Negócios há algumas questões que devem ser tidas
em conta para melhor alcançar os objectivos. Assim, é importante não fazer
assumpções irrealistas, não subestimar as dificuldades de iniciar um negócio,
apontar os principais pontos fortes mas também os pontos mais fracos da
equipa de gestão, não subestimar os competidores, não assumir que quem lê
o Plano de Negócios conhece os termos técnicos da indústria em que o
negócio opera, não incluir descrições demasiado longas e/ou tecnicistas dos
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pormenores técnicos dos produtos/serviços, não incluir informação altamente
confidencial e discutir com clareza (e honestidade) os riscos do negócio em
questão.
É importante relembrar ainda que o Plano de Negócios pode ser uma
ferramenta imprescindível para evitar o insucesso tão frequente das novas
empresas, seja por indefinição de estratégias ou por abandono do projecto em
tempo útil. Segundo Mullins (2003), a grande maioria dos insucessos nos
novos negócios deve-se a questões relacionadas com a oportunidade:


‘mercado’: muitas vezes o mercado alvo simplesmente não compra o
produto ou serviço que se pretende vender;



‘competitividade’: normalmente é fácil para os competidores imitarem
o negócio e conquistarem parte do mercado alvo emergente;



‘equipa

empreendedora’:

a

equipa

pode

não

ter

todas

as

competências e capacidades necessárias à implementação do novo
negócio, ou simplesmente não estar estrategicamente alinhada.
Todas estas questões devem ser necessariamente focadas e trabalhadas ao
longo da elaboração do Plano de Negócios, podendo reduzir seriamente os
riscos existentes. É interessante notar que quando se indaga um investidor
sobre qual a característica de um projecto empresarial a que dá mais
importância na sua avaliação, a resposta mais frequente é ‘a equipa de gestão’.
Mas avaliar a equipa é muito mais que avaliar personalidades e curricula. Há
pelo

menos

três

domínios

relativos

ao

empreendedor

ou

à

equipa

empreendedora que se devem analisar:


A oportunidade de negócio está alinhada com as aspirações e com a
propensão ao risco da equipa como um todo e pessoais de cada
empreendedor?



A equipa tem as competências e capacidades necessárias, e experiência e
know-how no sector em que quer entrar, de modo a que possa desenvolver
um negócio competitivo? A equipa conhece bem os factores críticos para o
sucesso?



A equipa é sólida e está bem integrada na cadeia de valor, de tal forma que
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será fácil notar qualquer oportunidade ou necessidade de mudança na
abordagem?
Obviamente que a solidez e a coerência da equipa é tanto mais evidente
quanto melhor esta conhecer o mercado e o sector em que vai operar, bem
como os aspectos financeiros do negócio.
Para a elaboração do Plano de Negócios, e nomeadamente para a análise de
mercado e de competitividade que serão abordadas nos subcapítulos
seguintes, é necessário obter uma quantidade de dados considerável. De facto,
meras opiniões e intuições não são suficientes e podem mesmo destruir a
credibilidade de uma equipa (e a viabilidade de um negócio). Para a obtenção
destes dados podemos recorrer quer a fontes primárias quer a fontes
secundárias de informação. Tipicamente como fontes primárias recorre-se a
entrevistas, grupos de foco e inquéritos, entre outras fontes em que a
informação é recolhida directamente junto dos futuros utilizadores. Esta
informação carece de tratamento para poder ser utilizada e pode ser difícil ou
morosa de obter, embora possa ser muito útil pela aproximação potencial ao
mercado, sendo mais utilizada para uma análise de nível micro e uma
compreensão dos factores críticos de sucesso. As fontes secundárias podem
ser publicações comerciais, relatórios governamentais, dados estatísticos,
entre muitas outras, sendo essenciais sobretudo para as análises de nível
macro.
Ao longo do processo e à medida que se vão recolhendo dados, a pergunta
‘Porque é que esta ideia não vai funcionar?’, permite muitas vezes detectar
falhas. Se estas não puderem ser corrigidas e forem estruturais é possível
abandonar a ideia numa fase precoce, em que há pouco investimento feito. Se,
pelo contrário, as limitações puderem ser superadas, a redefinição do modelo
de negócio pode revelar uma capacidade de adaptação da equipa, um bom
conhecimento

da

oportunidade,

potencialmente vencedor.
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2.4.

Análise de competitividade e estratégica

Apesar de serem muitas vezes confundidas, a análise de mercado e a análise
de competitividade são duas coisas muito diferentes. O mercado consiste no
grupo de clientes ou potenciais clientes que têm a possibilidade ou a vontade
de comprar determinados produtos ou serviços, para satisfazer as suas
necessidades ou desejos. Assim, o mercado consiste em compradores (sejam
eles pessoas individuais ou colectivas) e as suas necessidades. O mercado não
é os produtos ou serviços que uma empresa, ou um conjunto de empresas
(que competem entre si), oferecem. A análise de competitividade é, por isso,
bem distinta da análise de mercado. A análise de competitividade olha para um
conjunto de empresas ou outras instituições/organizações (num dado sector)
que disponibilizam determinados produtos ou serviços que são similares ou
substitutos, próximos entre si. Enquanto a análise de mercado olha para o
grupo que pretendemos servir, a análise de competitividade olha para o
conjunto dos nossos competidores.
Na análise de competitividade há então que colocar a pergunta: ‘O sector em
que actuamos é atractivo?’. É fácil compreender que os empreendedores
preferem integrar-se num sector em que a maioria dos agentes tem sucesso,
em vez de sectores onde há muitas empresas que competem entre si pela
sobrevivência. Não obstante, para poder responder à pergunta não bastam
intuições, sendo fundamental fazer uma análise tão estruturada e detalhada
quanto possível.
A atractividade de um determinado sector pode ser analisada segundo o
modelo das cinco forças de Porter (1979). Este modelo considera cinco grupos
de factores que podem afectar a competitividade de uma empresa num
determinado sector:


Ameaça de entrada de novos concorrentes;



Poder dos clientes;



Poder dos fornecedores;



Ameaça de produtos substitutos;



Competição.
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A análise de Porter deve começar com uma definição muito clara do sector de
actividade em que a nova oportunidade de negócio irá actuar. Esta definição
não é trivial, podendo ser feita de um modo muito restrito ou de um modo
mais lato, sendo úteis ambas as definições (por exemplo, considerando apenas
o sector da maçã de Alcobaça versus o sector hortofrutícola como um todo). A
definição mais restrita ajuda a clarificar o focus e a identificar objectivamente
os competidores, facilitando e focando a análise de competitividade. No
entanto, esta restrição pode facilmente fazer esquecer potenciais substitutos
que devem ser considerados. A definição mais lata do sector pode minimizar
surpresas relativamente aos substitutos, facilitando a identificação de possíveis
alterações

no

produto,

e

melhorar

a

estratégia

de

introdução

do

produto/serviço no mercado. A escolha da abordagem deve fazer-se assim de
uma forma consciente e adequada aos destinatários e objectivos do Plano de
Negócios.
Relativamente a cada uma das cinco forças o empreendedor deve colocar uma
série de questões para determinar quais os aspectos que são mais ou menos
favoráveis ao negócio (Figura 16). É especialmente importante compreender
quais são as condições, isoladas ou agrupadamente, que podem constituir
uma séria ameaça ou mesmo ‘falha fatal’ para a oportunidade de negócio em
análise, de forma a permitir encontrar soluções e superar obstáculos,
permitindo entrar no sector de uma forma mais consistente e consciente.
No modelo de Porter, o empreendedor deve classificar cada item da sua
oportunidade de negócio numa escala, que traduz se a ameaça é alta ou baixa.
Assim,

por

exemplo,

relativamente

à

ameaça

de

entrada

de

novos

concorrentes, ela é mais severa quando, no sector, as economias de escala são
baixas (qualquer pessoa consegue criar o mesmo negócio). O poder dos
clientes é mais forte quando o tamanho e a concentração dos clientes,
relativamente à empresa, é alto (como acontece geralmente na grande
distribuição). O poder dos fornecedores é similar. Quanto maior a dimensão e
concentração dos fornecedores, pior. A intensidade da competição no sector é
mais severa quando o número de empresas concorrentes é alto. E o poder dos
substitutos é tanto maior quanto mais propenso for o consumidor a mudar e
mais fácil for esta mudança (nos produtos alimentares as decisões são feitas
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com muita frequência, pelo que os consumidores podem facilmente mudar).

Figura 16 – Análise de competitividade: modelo de Porter

Depois de analisadas em detalhe cada uma das forças, elas podem ser
classificadas

em

‘altamente

favorável’,

‘moderadamente

favorável’,

‘moderadamente desfavorável’ ou ‘altamente desfavorável’. No final, se três ou
quatro das cinco forças forem desfavoráveis (mesmo que moderadamente), o
sector é provavelmente pouco atractivo. Se apenas uma ou duas forças são
desfavoráveis, o sector pode ser moderadamente atractivo, desde que essas
limitações não sejam tão severas que se sobreponham às forças que são
favoráveis.
Para a avaliação final, devem ainda considerar-se algumas questões: Qual das
cinco forças tem um impacto mais significativo na estrutura global do sector,
quer positiva, quer negativamente? Há alguma das forças que, por si só, torne
o sector especialmente atractivo? Porquê? Há alguma das forças que, por si só,
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torne o sector especialmente não atractivo? Porquê? Se há uma severa ameaça
de entrada de novos concorrentes é admissível esperar que se consiga entrar e
sair (vendendo a empresa) com sucesso antes que novos concorrentes se
instalem? Baseado na análise efectuada, quais as alterações que se antecipam
para o sector em estudo e o que pode o novo negócio fazer para tirar partido
delas ou mesmo influenciá-las?
No decorrer desta análise de competitividade é importante não esquecer que a
grande maioria dos sectores são pouco atractivos (e infelizmente a análise
efectuada por novos empreendedores tende a ser demasiado optimista) e que,
muitas vezes, ameaças graves numa única força podem ser suficientes para
desequilibrar a avaliação final, pois a atractividade geral de um sector não é
uma simples média aritmética dos resultados obtidos. Realça-se mais uma vez
que a identificação precoce destes obstáculos permite ao empreendedor
redefinir ou reorientar a sua estratégia para os superar, ou abandonar a ideia
antes de ocorrerem demasiados investimentos.
Se a análise das cinco forças de Porter revelar um sector atractivo, isto não
significa imediatamente que, do ponto de vista da competitividade, a nova
oportunidade em estudo seja viável. De facto, se a vantagem inicial do novo
produto/serviço não se puder manter ao longo do tempo face aos novos
competidores que entretanto surgirem, a empresa não poderá ter um
crescimento sustentado. Assim, é necessário realizar também uma análise
relativamente a factores mais direccionados para o próprio negócio, sempre
em relação aos competidores. O objectivo é perceber se determinados factores
que podem conferir vantagem competitiva sustentável estão presentes. Por
exemplo: há propriedade intelectual relativa ao novo negócio (patentes,
segredos de negócio, marcas de renome, etc.) que outras empresas não
podem usar ou copiar? Há processos organizacionais, competências ou
recursos optimizados que os competidores tenham dificuldade em replicar? A
nova empresa tem um modelo de negócio economicamente viável? Quais são
os retornos económicos esperados face ao investimento e respectivas
margens? Qual é o tempo que se espera para a aquisição e manutenção de
novos clientes? Muito frequentemente os empreendedores não conseguem
compreender quanto tempo (e consequentemente, quanto capital) será

74

Inovação e Tecnologia na Formação Agrícola | Inovação e Criação de Novos Negócios

necessário para efectivamente concretizar uma venda, independentemente do
potencial previsto para a oportunidade, sendo que o estudo destes factores é
extremamente importante. Expectativas demasiado optimistas nestes domínios
(prazos

e

capital) levam

muitas

vezes

à

falência

de

empresas

que

aparentemente até têm algum sucesso comercial.
A resposta a muitas destas perguntas não se encontra na bibliografia, e apenas
pode ser alcançada através da experiência e da análise (geralmente de fontes
primárias de informação). Deste modo, se o empreendedor não tem
experiência no sector em que quer entrar, tem necessariamente que encontrar
quem a tenha. Muitas vezes, só através de uma rede de contactos estruturada
e que abranja toda a cadeia de valor se conseguem as respostas necessárias,
pelo que esse é um dos pontos fulcrais para as características da equipa
empreendedora.
A análise de competitividade pode ser complementada com uma análise SWOT,
onde são evidenciados aspectos mais estratégicos da nova empresa,
analisando-a internamente e relativamente ao seu meio envolvente. SWOT são
as iniciais em inglês para forças (Strengths), fraquezas (Weaknesses),
oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats). A análise SWOT caracteriza
a situação estratégica de uma dada oportunidade de negócio, num dado
momento, quer a nível externo (oportunidades e ameaças) quer a nível interno
(forças e fraquezas), i.e., a forma como a empresa se relaciona com a sua
envolvente e a própria empresa.
A análise externa de ameaças e oportunidades pretende prever possíveis
desenvolvimentos futuros que possam ter impacto na nova empresa. De facto,
há alterações na envolvente de uma empresa que estão fora do seu controlo e
que podem ser determinantes na forma de actuação e desempenho da
empresa, sendo essencial que os empreendedores tenham consciência delas.
Uma empresa ou organização que se aperceba com alguma antecedência,
relativamente às outras empresas, que o ambiente externo está em mudança, e
que tenha a agilidade necessária para se adaptar a esta mudança, aproveitará
melhor as oportunidades e sofrerá menos com as eventuais consequências
negativas.
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Em termos internos a análise SWOT aborda os pontos fortes e os pontos fracos
de determinada empresa num dado momento. A análise destes dois aspectos é
particularmente importante quando relacionada com os factores críticos de
sucesso da empresa em questão. A análise das forças e fraquezas permite uma
orientação estratégica mais real e consciente, permitindo explorar mais
eficazmente as forças da empresa e minorar as suas fraquezas.
A análise SWOT faz-se através de uma matriz (Figura 17) que facilita a
interpretação e a procura de sugestões para a tomada de decisões, sendo
particularmente útil na definição de planos estratégicos. Da análise SWOT é
importante perceber que o ambiente interno é aquele que pode ser controlado
pela própria empresa através de alterações nas orientações estratégicas que
evidenciem os pontos fortes e controlem os efeitos de possíveis fraquezas.
Quanto ao ambiente externo, apesar de não ser controlável pela empresa, a
sua

monitorização

pode

permitir

aproveitar

mais

eficazmente

oportunidades e desenvolver estratégias para controlar ameaças.

Um exemplo:

Figura 17 – Matriz SWOT e um exemplo
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2.5.

Análise de mercado

“Os clientes são a razão última para o que quer que seja que uma empresa
produza.” Esta frase, que traduz em si mesma a importância da análise de
mercado em qualquer negócio que se queira criar, foi dita por Peter Druker em
The Effective Executive, em 1967. De facto, como diz Mullins (2003), mais
recentemente e

de

uma

forma

mais

pragmática,

“sem satisfazer

as

necessidades ou desejos dos clientes não há clientes, e sem clientes não há
negócio”. Um negócio não se pode basear no empreendedor ou nos seus
produtos ou serviços mais ou menos revolucionários. Os novos negócios, para
serem bem sucedidos, têm que ter o seu focus nos clientes e, mais importante,
nas necessidades dos clientes. Torna-se por isso essencial identificar e
conhecer os clientes alvo, de forma a adequar a estratégia da empresa.
Quer do ponto de vista do benefício que pode resultar para o empreendedor, quer
para maior esclarecimento de eventuais investidores, a análise de mercado deve ser
efectuada em duas vertentes: de um modo abrangente - análise de nível macro - e
de um modo mais restrito, para um segmento de mercado em concreto - análise de
nível micro.
A análise de nível macro leva o empreendedor a investigar sobre o tamanho do
mercado e sobre as taxas de crescimento que esse mercado poderá ter. As
questões que se impõem são: ‘O mercado hoje é suficientemente grande para
permitir a actuação de diversos competidores, em segmentos distintos, sem
que se atrapalhem uns aos outros?’; ‘Quais são as previsões para a taxa de
crescimento do mercado, no curto prazo?’; ‘Quais são as previsões para a taxa
de crescimento do mercado, no longo prazo?’.
Estes estudos efectuam-se usualmente recorrendo a fontes secundárias de
informação, como relatórios públicos, estatísticas e análises de associações do
sector, entre outros. O tamanho do mercado pode ser determinado de
múltiplas formas, sendo aconselhável o seu cálculo por pelo menos duas ou
três formas distintas. Pode, por exemplo, estimar-se o número de potenciais
clientes em determinado mercado, os montantes gastos por esses clientes nos
produtos ou serviços mais relevantes para o negócio e o número de unidades
vendidas dos produtos ou serviços substitutos. O conhecimento do tamanho e
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dinâmica de crescimento do mercado é fundamental para o empreendedor,
que deve compreender se o mercado, para a sua oportunidade de negócio, é
grande e atractivo (i.e. se tem tendência a crescer), ou se é um nicho de
mercado com um potencial de crescimento limitado. Note-se que ambas as
opções podem ser válidas, dependendo das aspirações do empreendedor e do
produto/serviço em questão. Seja como for, o conhecimento profundo das
características do mercado em que se pretende actuar é imprescindível para
uma orientação integrada e eficiente das estratégias de negócio.
No que diz respeito às taxas de crescimento do mercado, a análise pode ser
baseada no histórico dos produtos ou serviços concorrentes ou substitutos,
fazendo-se projecções para o futuro sobre essa base. Devem analisar-se tendências
referentes à demografia, aspectos socioculturais, económicos, tecnológicos, legais
e naturais, de forma a perspectivar e percepcionar alterações que indiquem se o
mercado tende a evoluir em sentido favorável ao desenvolvimento do negócio, ou
se pelo contrário é um factor de risco acrescido que é necessário ter em
consideração. Segundo Mullins (2003), a pergunta que é necessário fazer é: ‘As
tendências favorecem a oportunidade, ou estará o empreendedor a nadar contra
uma poderosa corrente?’. O desafio para o empreendedor é identificar as
tendências que influenciarão a oportunidade mais significativamente, quer
favorável quer desfavoravelmente. As fontes a consultar serão fundamentalmente
sites, revistas e publicações económicas e de negócios, associações do sector,
relatórios oficiais do governo ou outros órgãos institucionais, fontes de dados
sobre consumidores, estatísticas nacionais e artigos na imprensa (i.e. fontes
secundárias). Em qualquer dos casos, as fontes devem ser sempre citadas, de
forma a conferir uma maior credibilidade ao estudo efectuado.
Mesmo que o mercado seja grande e atractivo, entrar nesse mercado e captar
clientes que, de alguma forma, já satisfazem as suas necessidades, é sempre
um processo delicado e difícil. É importante salientar que, mesmo que de uma
forma pouco eficaz ou com menor qualidade, os clientes já satisfazem as suas
necessidades (com produtos/serviços concorrentes ou substitutos). É ingénuo
afirmar que se está perante um mercado totalmente novo (em termos de
clientes) e/ou em que não há concorrência. Por estas razões, pode ser
extremamente importante identificar um segmento de mercado mais restrito,
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dentro de um mercado mais amplo.
A análise de nível micro incide neste segmento de mercado mais restrito. Para
um negócio ser bem sucedido, é necessário que haja um segmento do
mercado alvo que permita uma entrada no mercado em que a oferta aos
clientes é claramente diferenciada e com benefícios evidentes, por um preço
que eles estejam dispostos a pagar. No entender desses clientes, os benefícios
têm de facto que ser superiores (o produto/serviço tem que ser mais barato,
mais rápido, melhor, etc.) relativamente ao que é actualmente oferecido
através de outras soluções. Deve-se depois analisar o tamanho deste segmento
de mercado e determinar a sua taxa de crescimento, e se a entrada neste
mercado facilita a entrada noutros mercados ou segmentos de mercado no
futuro.

Para

empreendedor

responder
tenha

de

a

todas
recorrer

estas
a

questões,

fontes

é

frequente

primárias

de

que

o

informação,

complementando os dados recolhidos em sites, publicações ou outras fontes
secundárias de informação (sobretudo para determinação do tamanho e da
taxa de crescimento do mercado).
A análise de mercado a um nível micro é frequentemente menosprezada pelos
empreendedores. No entanto, é extremamente importante conhecer muito bem
quem vão ser os primeiros clientes (quase que pelo nome!), de forma a poder
adequar a estratégia da empresa em torno dos benefícios que o produto/serviço
apresenta para esses clientes especificamente. A abordagem a seguir nesta fase
deve ter em conta que sem benefícios claramente diferenciadores a maioria dos
clientes simplesmente não compra. E note-se, uma vez mais, que sem clientes não
há negócio, e sem negócio não há investidores. De facto, sem um padrão de
crescimento claro e bem suportado pela análise de mercado efectuada, a maioria
dos investidores simplesmente não investe.
Uma das melhores maneiras de aumentar as probabilidades de sucesso de um
negócio, para além de actuar num mercado alvo atractivo (análise de nível
micro) é desenvolver um negócio num mercado global atractivo (análise de
nível macro). Ou seja, enquanto a análise de nível micro envolve uma avaliação
e um olhar muito próximos do mercado alvo, de forma a ter a certeza que se
oferecem benefícios claros para um grupo bem definido de clientes, a análise
de nível macro é feita ‘a elevada altitude’, exigindo uma distância suficiente
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para ter uma visão geral que dê indicações quanto ao tamanho do mercado e à
sua taxa de crescimento, não só no momento em que se faz o plano de
negócios, mas também no futuro.

2.6.

Análise financeira e retorno do investimento

Para que um negócio tenha sucesso é necessário que seja rentável (que possua
margens económicas confortáveis) e que a sua rentabilidade se mantenha no
médio e longo prazo, i.e., que seja sustentável (de facto, as margens tendem a
decrescer com a maturação do negócio e com a entrada de novos
concorrentes). Existem diversas formas de analisar a viabilidade económica e
financeira de um novo negócio, por vezes complexas, pelo que este não é
certamente o sítio apropriado para analisar esta questão em detalhe (ou
ensinar a construir mapas de tesouraria ou balanços financeiros). Um
empreendedor que pretende fazer um Plano de Negócios tem assim de optar
por uma entre três alternativas: ou tem formação (e experiência) nesta área e
está capacitado para fazer esta componente; ou consegue juntar à equipa
alguém com estas competências; ou recorre a alguém de fora (o que pode não
ser um bom princípio porque mais tarde vai certamente necessitar destas
competências na empresa).
A análise financeira do negócio parte das projecções de vendas e,
paralelamente, dos custos fixos e variáveis do negócio. Note-se que estas
projecções podem ser tudo ou não ser nada, consoante a qualidade e a
fiabilidade dos dados utilizados (ou seja, trash in – trash out). Infelizmente, na
maior parte dos casos, os empreendedores tendem a ser demasiado optimistas
quando se trata de estimar as vendas e esquecem-se de considerar as
derrapagens nos custos que acontecem invariavelmente. Mais grave, não se
apercebem que, ao serem demasiado optimistas, estão normalmente a ignorar
um pequeno problema na fase em que estão a fazer o Plano de Negócios
(poderiam identificar formas de ultrapassar as limitações ou abdicar do
projecto) para lhes caírem em cima com grande impacto quando o negócio já
estiver criado (por exemplo, quando ao fim de um ano de actividade é
necessário, e não estava previsto, duplicar o capital investido inicialmente).
Estimadas as receitas/recebimentos e os custos/pagamentos, é possível criar os
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quadros financeiros de suporte à análise do negócio: projecções de cash flows e
balanços e demonstrações de resultados previsionais, durante um período de
tempo suficiente para permitir uma análise a médio prazo da rentabilidade e
viabilidade do negócio. Na maior parte dos casos, é suficiente considerar um
período de análise de cinco anos, podendo este período estender-se quando a
natureza do negócio assim o justifique (por exemplo, na análise de investimento de
uma cultura perene, como uma vinha).
A projecção dos cash flows anuais parte da estimativa da posição líquida de
tesouraria da empresa, ou seja, das diferenças entre as entradas de fundos
provenientes

das

vendas

(recebimentos)

e

as

saídas

de

fundos

correspondentes (pagamentos). Nesta análise são considerados tanto os custos
fixos (rendas, salários, …), como os variáveis (matérias-primas, embalagens,
…). No que diz respeito aos investimentos, o que interessa é quando o capital
é utilizado e não quando o equipamento ou o imóvel é amortizado (ou seja, o
que conta são os pagamentos, i.e., as saídas de capital).
A análise dos cash flows é fundamental porque a empresa normalmente
(tirando algumas excepções) tem necessidade de financiar tesouraria, i.e., tem
que investir e gastar dinheiro antes de o receber. Quanto mais cedo tiver que
pagar aos seus fornecedores e mais tarde receber dos seus clientes, como
geralmente é o caso nos novos negócios, mais difícil será o negócio. Como já
foi referido anteriormente, a agricultura é um exemplo de um sector em que as
necessidades de tesouraria tendem a ser elevadas, porque normalmente é
necessário investir (equipamentos, …) e ter custos (adubos, fitofármacos, …)
muito antes de colher o produto final e receber dos clientes. Por esta razão, é
fundamental que o Plano de Negócios faça uma previsão realista e fiável do
fundo de maneio necessário para fazer face ao défice de tesouraria, o qual terá
que ser encontrado pelas diferentes vias de financiamento do negócio (capital
próprio, financiamento bancário, capital de risco, …).
Os critérios de análise que podem ser considerados para determinar se um
negócio é atractivo são muito diversos. O critério mais comum e robusto, que
pode ser utilizado para analisar qualquer negócio (e comparar diferentes
negócios ou alternativas) é o Valor Actualizado Líquido (VAL). O VAL pode ser
calculado a partir de:
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VAL = CF0 + CF1 / (1+r) + CF2 /(1+r)2 + ...

Em que CFn é o cash flow previsional em cada ano (sendo 0 o ano de
investimento e 1 a n os restantes anos incluídos na análise) e r é a taxa de
actualização do capital (que traduz o custo do capital). O objectivo de qualquer
negócio é maximizar o VAL.
Importa referir algumas particularidades relativas ao cálculo dos cash flows e
do VAL, tal como foram descritos nos parágrafos anteriores:


Os cálculos são efectuados com base no cash flow do negócio (ou seja,
com base em pagamentos e recebimentos e não em despesas e
receitas);



Na análise de investimentos, para simplificação, podem ser ignorados
os

cash flow financeiros, se estiverem reflectidos na taxa

de

actualização;


Não é possível estimar os cash flows e as taxas de actualização de
forma muito precisa (os erros nas previsões de vendas, por exemplo,
são sempre muito grandes), pelo que “mais vale estar aproximadamente
certo do que exactamente errado” (não vale a pena considerar casas
decimais na análise!);



Como a precisão da análise é reduzida, é importante efectuar uma
análise de cenários (what-if) e uma análise de sensibilidade na avaliação
do negócio.

As previsões efectuadas dependem de uma abordagem inteligente, sistemática
e “honesta”, pelo que se devem ter em atenção os seguintes elementos:


É necessário dominar as técnicas: como foi referido, a análise financeira
não

deve

ser

efectuada

por

quem

não

tenha

as

devidas

competências/experiência;


É necessário avaliar correctamente e questionar todos os pressupostos
que estão na base da análise, bem como os incentivos de quem fornece
as estimativas (é comum, por exemplo, um cliente da grande
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distribuição incentivar a criação de um novo negócio, apenas porque lhe
convém

ter

maior

concorrência

entre

os

fornecedores

de

um

determinado produto);


É fundamental analisar claramente os incentivos próprios (não nos
enganarmos a nós próprios) e abrir a análise, tanto quanto possível, a
cenários alternativos (o cenário previsto no Plano de Negócios nunca é o
que de facto acontece na realidade).

A taxa de actualização reflecte o custo de oportunidade do capital, ou seja, os
custos das diferentes formas de financiamento utilizadas pela empresa (ver
capítulo referente às alternativas de financiamento). De uma forma sintética,
traduz a taxa de retorno de um projecto sem risco a que se adiciona um
prémio de risco. Recorde-se uma vez mais que a precisão deste valor é sempre
muito reduzida, pelo que o melhor que podemos esperar é uma margem de
erro (para cada lado do valor estimado) de cerca de 3%. Veja-se, por exemplo, a
incerteza da remuneração do mercado bolsista, ou simplesmente as variações
nos últimos anos de taxas de referência como a Euribor. Sendo assim, e tal
como foi referido anteriormente, não vale a pena perder muito tempo com
casas decimais!
Além do VAL, existem outros critérios que podem ser utilizados para analisar o
potencial de um novo negócio. Os mais utilizados são:


Taxa Interna de Rentabilidade (TIR): é o valor da taxa de actualização
para a qual um projecto tem um VAL igual a zero; o cálculo é efectuado
por tentativa e erro (se bem que as folhas de cálculo mais utilizadas,
como o Excel, possuem formas de cálculo para todos estes indicadores);
não deve ser usado para comparar projectos (dois projectos com
montantes de investimento inicial muito distintos podem ter o mesmo
valor de TIR, sendo o risco muito diferente num e noutro caso);



Período de retorno do investimento (payback period): número de anos
para o qual o VAL é igual a zero, ou seja, e como o nome indica, o
tempo que demora a reaver o capital investido;



Rácio benefício-custo (RBC): relação entre os benefícios líquidos obtidos
durante a vida útil do investimento por unidade de capital investido.
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Qualquer um destes indicadores pode ser utilizado para complementar o VAL,
mas são necessariamente critérios inferiores e falíveis na comparação entre
projectos.
Além destes indicadores, pode ainda considerar-se o break-even como um
indicador muito útil de análise financeira. De facto, a projecção do break-even
é possivelmente a que melhor confirma, num indicador simples e objectivo, a
viabilidade de um negócio. De forma simplificada, o break-even point ocorre
quando o valor das receitas iguala a soma dos custos (fixos e variáveis), ou
seja, quando os resultados operacionais da empresa passam a ser positivos.
Naturalmente, quanto mais cedo for atingido o break-even (ou seja, quanto
mais cedo se “sair do vermelho”), melhor, e mais atractivo o negócio se torna
para os investidores (Figura 18).

Figura 18 – Break-even point: relação com o número de unidades vendidas

Existem alguns problemas recorrentes na análise de investimentos, que podem
pôr em causa a viabilidade do negócio. O primeiro é quando simplesmente
esta não é efectuada (muitos negócios arrancam sem qualquer previsão de
rentabilidade ou viabilidade associadas) ou quando parte de valores e
previsões grosseiras e inadequadas. Neste último caso, ocorre normalmente
uma subavaliação dos custos e uma sobreavaliação dos benefícios, com as
consequências discutidas acima. Outros problemas comuns estão relacionados
com a inexistência (ou deficiências) ao nível da análise de risco do negócio ou
da sua monitorização. Qualquer destes problemas, mesmo quando parece não
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ser muito relevante na fase de Plano de Negócios, pode comprometer
seriamente a empresa numa fase posterior.

2.7.

Alternativas e sistemas de financiamento

“Money is the seed of money, and the first guinea is sometimes more difficult to
acquire than the second million”
Jean Jacques Rousseau
Muitos dos empreendedores que criam uma nova empresa irão necessitar, em
alguma altura do crescimento do negócio, de recorrer a financiamento. De
facto, são muitos os exemplos de empreendedores que desenvolveram ideias
geniais e criaram negócios que transformaram mercados e quotidianos de
muitas sociedades e que começaram sem recursos financeiros. Estes
empreendedores são exemplos de que é possível construir algo diferente,
inovador e economicamente desafiante, sem ter os recursos necessários para
tal. Mas como são estas ideias financiadas? E quais os financiamentos que mais
se adequam a cada negócio? Neste subcapítulo abordaremos as fases de
desenvolvimento de um negócio e analisaremos os financiamentos que
poderão estar disponíveis e serem adequados para cada uma dessas fases.
Para a maior parte dos empreendedores que iniciam um negócio, o
financiamento é um tema desconhecido e, por vezes, até temido. Não
obstante, a escolha do financiamento adequado é normalmente determinante
para que o lançamento de um negócio seja rápido e bem sucedido, e as
decisões de financiamento que são tomadas durante a fase inicial do negócio
podem afectar a maneira como este se irá desenvolver no futuro.
Para além da fase inicial, o empreendedor poderá necessitar de injectar mais
capital na empresa ao longo do desenvolvimento do negócio. Por este motivo,
as diferentes possibilidades de financiamento devem ser cuidadosamente
avaliadas durante todas as fases, analisando todas as alternativas disponíveis.
Saber angariar os recursos financeiros mais adequados é uma característica
importante dos empreendedores. É necessário que estes possuam capacidades
e criatividade neste âmbito, para conseguirem atrair o capital necessário para
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financiar um negócio que, muitas vezes, não possui qualquer histórico e tem
um futuro incerto.
O desenvolvimento de um negócio
O ciclo típico de uma empresa de base tecnológica poderá ser descrito como
ilustrado na Figura 19. Na maior parte das empresas (nomeadamente as que
não são de base tecnológica), não existe a primeira fase de I&DT/Seed ou esta
é muito reduzida e servirá apenas para adopção ou adaptação de tecnologias
que a empresa irá necessitar para colocar no mercado o seu produto, processo
ou serviço. Ao contrário de qualquer organismo vivo, que nasce, desenvolve-se
e morre (num ciclo mais ou menos previsível), os negócios poderão comportarse de diferentes maneiras e passar por diferentes fases ao longo do seu
desenvolvimento: uma empresa poderá passar pelas mesmas fases mais do
que uma vez, e diferentes partes da mesma empresa poderão encontrar-se,
numa dada altura, em diferentes estados; uma empresa pode até falhar mais
que uma vez (nos EUA, por exemplo, uma empresa pode falir e ser mais tarde
recuperada).
A maioria dos negócios tem um início incerto e não gera capital suficiente para
cobrir todos os custos iniciais nas primeiras fases de vida. Mesmo que o
empreendedor trace um objectivo inicial, este poderá ser alterado a qualquer altura
do processo, pelo que o financiamento necessário também poderá mudar (em
natureza e quantidade) ao longo das diferentes fases do negócio. Saber quando irá
o negócio necessitar de mais financiamento é um problema que poderá ser
minimizado se o empreendedor traçar e delinear milestones (e depois monitorizar
estes milestones). Desta forma, é possível às partes envolvidas (empreendedor e
investidor) estabelecerem compromissos financeiros e compreenderem as razões
para eventuais falhas encontradas durante o processo.
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Figura 19 – Ciclo tipo de desenvolvimento de uma empresa de base
tecnológica

Fontes para financiamento de novos negócios
Na tabela 2 é possível observar as diferentes fontes que poderão financiar um
negócio. A adequação das alternativas apresentadas a cada negócio altera-se
consoante a evolução e a maturação do mesmo, isto é, varia muito desde as
fases iniciais – seed e start-up – até à maturação e saída dos investidores na
empresa. O empreendedor que queira iniciar o seu negócio deverá percorrer vários
passos que o ajudarão a encontrar o financiamento ajustado às necessidades do
seu projecto (ver Anexo 1). Os caminhos a seguir podem ser muito diversos, pelo
que vale a pena explorar todas as alternativas. Nos parágrafos seguintes descrevese de uma forma sintética cada uma destas alternativas.
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Tabela 2 – Fontes para financiamento de novos negócios
Fontes para financiamento de novos negócios
I&DT/Seed

Start-up

Crescimento
inicial

Crescimento
exponencial

Maturação

Empreendedor
Família/Amigos
Business Angels
Parceiros
empresariais
Capital de Risco
Financiamento
Público
Financiamento
Privado
Fonte: Smith & Smith (2000)

Empreendedor
A forma mais óbvia e frequente para financiar um novo negócio é através da
utilização de recursos pessoais do empreendedor, pelos menos até ao
momento em que ainda não são necessários os financiamentos de terceiros.
Os recursos pessoais do empreendedor poderão existir sob várias formas,
incluindo poupanças, venda (ou hipoteca) de imóveis, capitais próprios, etc. O
empreendedor

poderá

ainda

recorrer

a

empréstimos

em

seu

nome

(eventualmente avalizados por terceiros), de forma a conseguir reunir capital
suficiente

para

iniciar

o

negócio.

Infelizmente,

em

muitos

casos,

o

empreendedor não tem recursos próprios suficientes para financiar o seu
negócio (ou prefere simplesmente partilhar o risco) e tem que recorrer a outras
fontes.
Família e amigos
Os membros da família e os amigos (muitas vezes parceiros de outras
aventuras empresariais ou profissionais) são outra das fontes a que o
empreendedor pode recorrer para obter capital. A família e os amigos têm uma
vantagem importante relativamente a outros investidores, uma vez que
geralmente conhecem bem o empreendedor e são capazes de avaliar as suas
capacidades e qualidades, como a capacidade de trabalho e de lidar com os
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problemas, a perseverança, etc. Por outro lado, poderão não ter a capacidade
de avaliar objectivamente o potencial e qualidade do negócio, ou porque não
estão preparados para isso ou por que estão demasiado focados no
empreendedor.
Tanto esta fonte de financiamento como a anterior são normalmente utilizadas
nas primeiras fases do desenvolvimento do negócio, ou seja, na fase seed,
quando existente, e/ou na fase start-up. Para empresas que não tenham uma
base tecnológica, a fase seed requer uma quantidade de capital relativamente
pequena

e

que

poderá

ser necessária

para

cobrir, por

exemplo, o

desenvolvimento do conceito de negócio, estudos de mercado ou a preparação
de um Plano de Negócios. No que diz respeito a empresas de base tecnológica,
o financiamento seed poderá ser mais (ou muito mais) avultado, uma vez que
irá financiar a investigação e o desenvolvimento tecnológico de um produto,
processo ou serviço.
O financiamento na fase de start-up poderá cobrir actividades como a
finalização da I&DT (desenvolvimento de protótipos ou scale-up industrial), a
definição do processo de produção ou o planeamento de marketing/vendas. É
importante que este financiamento seja normalmente conseguido apenas
quando o conceito de negócio está finalizado e adequadamente definido, e a
equipa está consolidada, alinhada estrategicamente e motivada para arrancar
com a empresa.
Business angels
Um outro tipo de financiamento que poderá ser procurado pelo empreendedor
no início do desenvolvimento do seu negócio vem através dos chamados
business angels. A Associação Portuguesa de Business Angels (www.apba.pt)
define-os como sendo investidores que investem em projectos empresariais
nascentes e com elevado potencial de crescimento. Os business angels são
normalmente empreendedores com uma história de sucesso no passado que
estão interessados em investir montantes relativamente baixos (que variam
normalmente entre os €25 000 e os €500 000) e que esperam obter um
retorno (elevado) do seu investimento ao fim de cinco a dez anos
(normalmente esperando contrair uma percentagem do capital social da
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empresa). O mercado de business angels é por norma informal e assenta em
contactos e referências estabelecidos pelo empreendedor.
Dada a experiência que estes investidores detêm, a natureza da sua participação
varia

consideravelmente.

Muitos

têm

um

forte

conhecimento

em

áreas

empresariais, podendo ajudar e aconselhar o empreendedor no que diz respeito à
estratégia financeira e de gestão a adoptar. Paralelamente, a experiência adquirida
ao longo dos anos e os contactos que foram estabelecendo poderão ser essenciais
ao empreendedor. O networking é, de facto, uma mais-valia muito importante que
os business angels podem trazer para o negócio, tanto ao nível do sector em que a
empresa actua como na facilitação de algumas actividades em que o empreendedor
tenha maiores dificuldades (por exemplo, na procura de outras fontes de
financiamento).
Parceiros empresariais
Os parceiros empresariais são muitas vezes uma fonte de financiamento que
trazem, associados a si, outras vantagens. Uma nova empresa que se associa a
uma empresa com dimensão e que já está consolidada no mercado (por
exemplo, através da venda de uma participação minoritária na empresa recém
criada) pode ter apoios importantes a diferentes níveis. Os exemplos são
diversos e incluem a ligação a clientes e fornecedores (desde aspectos mais
informais como a criação de relações de confiança até questões práticas como
os prazos de pagamento), facilidades nas operações de logística e transporte
(aproveitando uma rede já existente), ou simplesmente a obtenção de
melhores condições de financiamento bancário. De facto, uma relação com um
parceiro empresarial com dimensão, reconhecido no sector e com quem possa
ser estabelecida uma relação de confiança, pode ser um passo determinante
para garantir o sucesso de um novo negócio.
Do lado da empresa que investe, este investimento pode também ser
interessante, permitindo-lhe a entrada em novos mercados e eventualmente
um retorno do investimento que não seria possível obter num negócio maduro.
Esta relação pode ser, assim, muito interessante para as duas partes. Não
obstante, é necessário, como foi referido, que exista uma relação de confiança
entre as partes, que os objectivos dos parceiros empresariais sejam definidos
de forma muito clara desde o início (e correctamente e formalmente
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contratualizados) e que não haja interesses escondidos na parceria (como, por
exemplo, haver uma intenção de controlo do negócio que não é assumido de
início por parte de quem investe, ou uma intenção do empreendedor de excluir
o investidor do negócio numa fase posterior). Infelizmente, os “divórcios
litigiosos” acontecem nestes casos mais vezes do que nos outros, apesar de
esta ser uma fonte de financiamento que, em teoria pelo menos, pode trazer
mais vantagens ao novo negócio do que qualquer uma das restantes
alternativas.
Capital de Risco
Após a fase seed de financiamento, o empreendedor poderá necessitar de
recorrer a novo financiamento para o seu negócio, desta vez em montantes
mais

avultados. Uma

das

vias

cada

vez

mais

frequentes

para

este

financiamento é o capital de risco. A Associação Portuguesa de Capital de
Risco e de Desenvolvimento (www.apcri.pt) define o investimento de capital de
risco como sendo efectuado através de capitais próprios, mediante a entrada
de um sócio, com um horizonte de médio ou longo prazo, realizado por
investidores individuais ou institucionais, e que é normalmente dirigido para
empresas com elevado potencial de crescimento. O financiamento sob a forma
de capital de risco não é mais do que a aquisição, por parte dos investidores,
de participações no capital social de empresas (por norma, em participações
minoritárias). Estes investidores têm a expectativa de obter, dentro de um
horizonte de curto ou médio prazo, mais-valias consideráveis decorrentes do
seu investimento (i.e. acima das que podem ser obtidas com investimentos de
risco reduzido, como um depósito a prazo no banco). Normalmente as maisvalias são obtidas por venda posterior da sua participação.
O investidor de capital de risco tem geralmente uma participação directa e
activa na empresa, como por exemplo através do apoio na gestão da empresa,
na

implementação

de

soluções

profissionais,

no

desenvolvimento

de

estratégias de eficiência na produção e distribuição, no marketing e promoção,
etc. O objectivo desta participação directa é optimizar os resultados da
empresa e contribuir para a valorização do negócio, maximizando o
rendimento que pode obter com o negócio.
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A saída do investidor de capital de risco da empresa (ou seja, a venda da
participação no capital da empresa e eventual realização de mais-valias) pode
assumir diversas formas, resumidas na Figura 20.

Figura 20 – A saída do Capital de Risco de uma empresa

Financiamento público
Quando um negócio envolve a investigação e o desenvolvimento de uma
tecnologia ou de uma inovação, é frequente que o empreendedor possa
recorrer a financiamento público. De facto, estão disponíveis em Portugal
programas nacionais e internacionais que apoiam a investigação e o
desenvolvimento tecnológico de produtos, processos e serviços, com o
objectivo de melhorar e incentivar a prática de I&DT e a inovação nas
empresas. A nível nacional, estes programas têm sido implementados a nível
sectorial ou geral (por exemplo, e respectivamente, no âmbito do ProDeR ou
do QREN). A nível europeu, a UE criou igualmente diversas ferramentas e
instrumentos de financiamento, que têm como objectivo o suporte à
investigação,

desenvolvimento

tecnológico,

inovação

e

desenvolvimento

empresarial (nalguns casos, também de âmbito sectorial).
Paralelamente, os fundos europeus estruturais, juntamente com os recursos
internos do país, capacitaram Portugal para a apresentação de programas que
visam apoiar as PME do sector agrícola e agro-industrial no reforço das suas
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competências estratégicas, bem como promover estratégias de crescimento
baseadas na inovação. Existem, assim, programas de financiamento público de
apoio à modernização e desenvolvimento de empresas tanto ao nível do seu
desenvolvimento inicial como ao nível da sua expansão, maturação e
internacionalização. Estes financiamentos apoiam a iniciativa empresarial a
diversos níveis, como sejam a melhoria da gestão, a promoção da formação
dos recursos humanos, o desenvolvimento de sistemas de qualidade, ou a
incorporação de práticas que respeitem as normas ambientais e potenciem o
uso eficiente dos recursos naturais.
Num sector de actividade como o da agricultura e da agro-indústria, os
financiamentos e ferramentas que existem actualmente visam em grande
medida ultrapassar alguns dos principais estrangulamentos de base, como
sejam a falta de dimensão e a débil integração entre as diferentes actividades
que compõem cada fileira. Os apoios públicos têm, ainda, como um dos
principais objectivos, potenciar a introdução de jovens no sector, fomentando
a renovação do tecido empresarial e contribuindo para o combate ao
envelhecimento do tecido rural.
Financiamento privado
A forma de financiamento privado mais comum em Portugal, dirigida ao sector
empresarial, é o tradicional recurso ao empréstimo bancário. Como acontece
com outras formas de financiamento, as necessidades em capital por parte das
empresas vão variando muito consoante o tipo, o tamanho e a fase de
desenvolvimento da empresa que o solicita (e a respectiva capacidade para dar
garantias de suporte ao empréstimo bancário). Por norma, este tipo de apoio
financia tanto empresas recém criadas como empresas em fase de expansão e
maturação, mas as condições do empréstimo (incluindo taxas de juro), podem ser
muito distintas. Ao contrário do capital de risco, o empréstimo bancário é um
instrumento financeiro que proporciona às empresas recursos a longo prazo, sem
haver qualquer interferência do banco na gestão da empresa. O direito ao retorno
do capital e à remuneração do juro são normalmente garantidos (quase sempre
incluindo avales pessoais dos sócios), independentemente do sucesso ou insucesso
da empresa. Se o empreendedor ou a empresa falharem os pagamentos do capital,
o credor pode accionar diversos mecanismos legais, até à insolvência da empresa e
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penhora dos bens do avalista.
Os formatos e instrumentos dos empréstimos financeiros poderão também ser
muito diferenciados, incluindo, por exemplo (além do tradicional empréstimo
bancário), as linhas de crédito, o factoring e o leasing. As linhas de crédito são uma
forma de empréstimo bancário flexível, orientado para o curto prazo, em que a
instituição credora confere à empresa o direito de, dentro de um plafond
previamente acordado, retirar fundos consoante as suas necessidades de
tesouraria. As linhas de crédito são especialmente indicadas para fazer face a
insuficiências temporárias e previsíveis de tesouraria (frequentes, por exemplo, em
negócios sazonais) ou para prevenir o aparecimento de rupturas inesperadas.
O factoring é igualmente um instrumento de gestão de tesouraria, ou seja, de
cobertura das necessidades de curto prazo. O contrato de factoring consiste
na cedência dos créditos da empresa a uma sociedade especializada que se
responsabilizará pela cobrança desse crédito. O factoring adianta uma parcela
do valor desse crédito à empresa, recebendo em troca uma comissão. Este
método de financiamento tem a vantagem da empresa poder realizar os seus
créditos sem estar dependente do prazo de pagamento dos clientes. Tem a
desvantagem do custo associado, que reduz a rentabilidade das vendas.
O leasing é um instrumento de financiamento cada vez mais comum, ao qual a
empresa pode recorrer quando não pretende afectar grandes quantidades de
capital para ter acesso a um determinado bem (normalmente tratam-se de bens de
equipamento ou outro imobilizado corpóreo). Num contrato leasing, o proprietário
do equipamento (o locador), autoriza o utilizador (o locatário) a dispor do
equipamento em troca de pagamentos periódicos, que incluem capital e juros.
Findo o prazo de vigência do contrato, o locador pode adquirir o equipamento
objecto do contrato, mediante o pagamento de um valor residual pré-estabelecido.
Ao diferir os pagamentos, a empresa consegue garantir uma melhor liquidez. No
entanto, tem a desvantagem de não ser proprietária do equipamento, tendo por
isso que indemnizar a locadora no caso de surgir algum acidente (não segurado)
com o equipamento da sua responsabilidade. Este tipo de financiamento é muito
aconselhável para a aquisição de equipamentos que não são estratégicos para a
empresa ou que apenas serão utilizados por um período de tempo limitado. Um
exemplo típico é a aquisição de automóveis, que tendem a ser adquiridos em
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sistema de leasing (ou renting).
Existem,

como

foi

discutido

neste

subcapítulo,

inúmeras

formas

de

financiamento de um negócio ou empresa e a decisão das alternativas mais
ajustadas não só é complexa como varia ao longo do tempo e com o
desenvolvimento

do

negócio.

Apesar

de

esta

ser

uma

componente

fundamental para o sucesso de qualquer iniciativa empresarial, raramente os
empreendedores

possuem

a

experiência

necessária

para

decidir

adequadamente sobre a melhor forma de encontrar financiamento. Por outro
lado, como não é uma competência base necessária para o dia-a-dia da
empresa, não é razoável contratar alguém para esta função ou apenas porque
tem experiência na angariação ou negociação de financiamento. Não obstante,
é fundamental que quem lidera o negócio tenha apoio adequado e competente
nesta área, pelo que deverá criar as parcerias necessárias (por exemplo,
associando-se a um business angel com experiência) ou contratar alguém
externamente que possa dar apoio no processo de financiamento.

2.8.

Caso prático – uma empresa de sucesso

Para tornar mais práticas as questões que foram levantadas ao longo do
presente capítulo, nada melhor do que apresentar uma empresa de sucesso
que foi criada pela jovem agricultora, Idalina Carrilho. A ‘Rosa da Cunca’ é uma
exploração agrícola criada em 2003 e localizada na Merceana, Concelho de
Alenquer. Com uma área total de 2,18ha, dos quais 4580m2 são de estufas
para produção intensiva de rosa em flor, esta jovem empreendedora deixou a
actividade que exercia para se dedicar ‘de corpo e alma’ à produção de rosas.
Tendo já recebido vários prémios, como seja, ‘Jovem agricultor na categoria
inovação e tecnologia – 2005’, ‘Jovem agricultor europeu 2006’ (4º lugar), e
tendo representado Portugal no ‘Young Farmer’s Day’ em Bruxelas, 2007,
Idalina Carrilho continua a inovar e a tentar estar sempre na linha da frente, no
que respeita à produção de flores em Portugal: “Temos um grande potencial
para produzirmos flor para exportação. Temos um clima quase ideal para tal.
No entanto, precisamos de unir esforços e trabalhar no sentido de melhorar
sempre o sector da floricultura.”
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Após ter realizado o curso de Empresária Agrícola e de tomar a decisão de
iniciar a sua actividade no ramo da floricultura, esta jovem empresária
candidatou-se a fundos de apoio como Jovem Agricultora. O projecto
inicialmente proposto não correspondia totalmente ao implementado. Estava
prevista floricultura em 4000m2 de estufas (roseiras, limonium e gipsofila)
utilizando a terra como suporte. Após a aprovação do projecto e uma visita à
Holanda para observar como era efectuada a produção de rosas naquele país,
optou por reconverter totalmente o projecto. Aumentou ligeiramente a área de
estufa com plástico duplo e aberturas zenitais automatizadas, instalou rede
térmica automatizada, optou pela hidroponia com rega gota-a-gota, e para
aquecimento das estufas utiliza CO2 e luz artificial em parte do ano (Figura 21).
Tudo isto com o objectivo de garantir um produto calibrado e de qualidade.

Figura 21 – Aberturas zenitais automatizadas e sistema de hidroponia

No projecto de arquitectura da infra-estrutura física, Idalina Carrilho introduziu
inovações estratégicas: “Toda a instalação da Rosa da Cunca foi concebida
como uma unidade de produção fabril, sendo que todos os percursos na estufa,
para o armazém, para transformação e encaminhamento de produto acabado,
são contínuos e ligados. O armazém liga com as estufas e tem acoplado a
câmara de frio, a zona de embalagem, a zona de stock (Figura 22), a zona de
controlo climatérico e o escritório”. E no que respeita às questões ambientais,
temática tão importante e sempre presente na agricultura, a preocupação com
a reciclagem foi uma questão pensada na Rosa da Cunca: “as pétalas das rosas
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não vendidas são secadas e posteriormente comercializadas (para pôt-pourri);
as folhas das roseiras são aproveitadas para compostagem; e a exploração é
toda regada com água de drenagem das estufas”.

Figura 22 – Exploração agrícola Rosa da Cunca

Mas nem tudo é um mar de rosas. Como acontece com todos os negócios
inovadores a sua implementação e arranque são sempre instáveis e requerem
grande empenho e trabalho por parte dos empreendedores: “Os primeiros dois
anos foram de um esforço e entrega grandes, que nos levava a trabalhar
muitas vezes das sete da manhã às dez da noite, e a não ter férias (…). Tudo o
que fazemos é com grande paixão e a excelência e qualidade do produto,
focado no mercado, guiam-nos diariamente.”
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O SEU PLANO DE NEGÓCIOS FOI AVALIADO E CONSIDERADO ROBUSTO POR UMA ENTIDADE
COMPETENTE?

NÃO

SIM
Está preparado para aceitar terceiros
como accionistas na sua empresa?

SIM

Deve considerar pedir:
• Apoio especializado
• Serviços de (pré-) incubação
• Financiamento para
desenvolvimento do negócio (seed)
• Formação em empreendedorismo
Poderá entrar num
concurso/competição para
planos de negócio.

NÃO

Está preparado
para procurar
investidores
potenciais?

Dispõe de garantias financeiras
pessoais?
NÃO

Frequente um curso
de formação em
investimento

SIM

SIM

Contacte:
• Um banco para pedir
o Um empréstimo
o Uma locação financeira
o Um micro-crédito
• Entidades públicas para concorrer
a subsídios, financiamentos, etc.
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NÃO

Contacte uma entidade
que forneça:
• Garantias
• Empréstimos
• Subsídios
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O SEU PRODUTO/SERVIÇO ESTÁ PRONTO PARA O MERCADO?

SIM

NÃO

Bancos.
Se os bancos disserem
que não

Verifique a existência de:
• Bolsas de I&DT e Inovação
• Incubação
• Apoio de:
o Centros tecnológicos
o Empresas de capital seed
o Entidades Públicas
o Universidades e centros de I&DT

Que quantidade de capital
/capital social pensa que
irá necessitar?

Até €250.000
Contacte:
• Business Angel
• Empresa de capital de
risco
• Parceiro Local

De €500.000 a €1.500.000
Contacte:
• Associação de Business Angels
• Entidades Públicas ou Privadas
especializadas no financiamento a
start-ups
• Fundos Públicos

Verifique também a atractividade do seu
projecto, em termos de financiamento, com:
• Instituições bancárias
• Garantia mútua
• Fundos Públicos

Mais €3.000.000
Contacte:
• Empresa pública e/ou
privada de capital de
risco
• Fundos Públicos

Finalmente, considere:
• Compra da empresa pela
gestão
• Entrada em Bolsa
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