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No Princípio era o Caos ...

Projeto $$$$

O que vem 

primeiro ?

Mas e se?



Ordenando o Caos

Qual é o principal erro?

Qual é a consequência desse erro?



1°

Monte o projeto 

e o modelo de 

financiamento

2° 3°

Defina o que 

você tem, o que 

quer e o que 

precisa

Procure as 

fontes 

corretas



Cuidado com o que quer e com o 
que precisa

SONHO

REALIDADE
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O que é necessário?

COMPETÊNCIA



O que é competência?
Conhecimentos Habilidades Atitudes

C H A

Saber Saber Fazer Querer Fazer

Conhecimentos

técnicos, cursos,

especializações, etc.

Experiência nos

conhecimentos

técnicos, ter

colocado em prática

o saber.

Ter atitudes

compatíveis para

atingir eficácia em

relação aos

conhecimentos e

habilidades

adquiridas ou a

serem adquiridas.



O que é mais importante?

Habilidades

Conhecimento

Atitude



Planejamento?

Planejamento demais engessa.

Falta de planejamento mata!
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Porque não tenho ideias ?

• Algumas queixas comuns: 
Não sou criativo

Nunca tenho ideias boas

Trabalho demais e não sou reconhecido

Não dá, não consigo, impossível !

• Queixas dos empresários: 
Sou criativo demais

Tenho muitas ideias excelentes

Trabalho demais e não consigo 
implementar as ideias

O dinheiro não dá, é impossível !

.

Adaptação sobre conceitos do Prof. José Dornelas



Fontes de novas Ideias
• Novas Ideias só surgem quando estamos abertos e 

preparados para novas experiências.

• Qualquer fonte de informação pode ser um ponto de 
partida para novas Ideias e identificação de 
oportunidades de mercado.

• A dificuldade está na seleção da informação relevante. 
Informação é a base de novas Ideias.

• Estimule a interação e o Brainstorming.

Adaptação sobre conceitos do Prof. José Dornelas
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Ideia ou Oportunidade ?
• Ideia

– s. f. 1. Representação mental de uma coisa concreta ou 

abstrata. 2. Imagem. 3. Filos. Modelo eterno e perfeito do 

que existe. 4. Mente, imaginação. 5. Opinião, conceito. 6. 

Noção, conhecimento.

• Oportunidade

– s. f. Qualidade de oportuno. 2. Ocasião favorável; ensejo. 3. 

Conveniência.

• Oportuno

– adj. 1. Que vem a tempo ou propósito. 2. Apropriado, 

cômodo. 3. Conveniente, favorável. 4. Feito a propósito

Michaelis



Ideia ou Oportunidade ?
• Um dos maiores mitos a respeito de novas ideias de negócios é 

que elas devem ser únicas (rocket science).

• Ideias revolucionárias são raras, produtos únicos não existem e 
concorrentes com certeza existirão.

• A ideia ou conceito de negócio deve ser testado com clientes, 
especialistas e até mesmo entre amigos próximos ou parentes. 

• Uma ideia sozinha não vale nada. Em empreendedorismo, elas 
surgem diariamente

• Oportunidades são geralmente únicas.

• O que conta não é ser o primeiro a pensar, mas sim o primeiro a 
identificar uma necessidade de mercado e saber atendê-la, antes 
que outros o façam.

• O que realmente importa é como o empreendedor utiliza sua 
ideia, inédita ou não, de forma a transformá-la em um produto ou 
serviço que traga benefícios para a empresa / organização / 
sociedade / país / mundo !Adaptação sobre conceitos do Prof. José Dornelas



Grandes Pecados

E dos iniciantes ?

Qual é o principal erro 

dos empresários 

experimentados ?

Preservar uma Ideia em 
sigilo máximo pode levar o 
empreendedor a acreditar 
que realmente sua Ideia é 

brilhante, pois estará movido 
muito mais pela paixão do 

que pela razão



A ideia é interessante ?
Pergunte a si mesmo:

• Qual o perfil dos clientes que comprarão / utilizarão seu 

produto / serviço?

• Qual o tamanho do mercado em $ e em número de clientes / 

usuários?

• Qual o comportamento do mercado / usuários?

• Quem atende este mercado / usuários no momento?

• Existe “espaço” para esta ideia no momento atual?

Adaptação sobre conceitos do Prof. José Dornelas

Se você não sabe responder 

estas questões básicas, você 

realmente só teve uma Ideia, mas 

não encontrou uma 

oportunidade!



Fluxo das Ideias

Estado da 

arte

AcademiaSimilares

Grandes 

Inovações

Demandas

Restrições

Padrões

Design

Afundados

Indica-

dores

Contra-

partida



O maior risco!
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Definindo Inovação

Etimologia
Derivada da palavra latina innovātus

• in: “movimento para dentro”

• mais o adjetivo novus: “novo”

“o movimento interno em busca do novo”

Michaelis
• i.no.va.ção

s. f. 1. Ato ou efeito de inovar. 2. Coisa introduzida de novo; 

novidade.
• i.no.var

v. Tr. dir. 1. Fazer inovações, introduzir novidades em. 2. 

Tornar novo; renovar.



Definições de Inovação Tecnológica

• Lei da Inovação (Lei nº 10.973 de 11/2004, Art. 2º, alínea IV)

 introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte 

em novos produtos, processos ou serviços.

• Lei do Bem (Lei nº 11.196 de 11/2005, Cap. III, Art. 17º, § 1)

 concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas 

funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias 

incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior 

competitividade no mercado.

• Manual PINTEC 2008:

 Introdução no mercado de um produto (bem ou serviço) tecnologicamente novo ou 
substancialmente aprimorado ou de um processo produtivo tecnologicamente novo ou 
substancialmente aprimorado.

• Manual de Oslo (3ª edição – tradução FINEP em 2004)

 Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um 
novo método organizacional nas práticas de negócios.

• Com relação à abrangência, todos referem-se a empresa ou fora. Antigamente dizia-
se “na empresa, no país ou no mundo”. Segundo o manual de Oslo: “na organização 
do local de trabalho ou nas relações externas”.



Frases sobre Inovação
• "Inovação é a introdução de um novo produto no 

mercado que teria de ser significativamente diferente 
dos já existentes. Implica uma nova técnica de 
produção e a abertura de um novo mercado."
Schumpeter

• "A inovação é a produção, assimilação e exploração bem 
sucedida da novidade.“ e "O oposto da inovação é o 
arcaísmo e a rotina."
Livro Verde Sobre a Inovação, Comissão Europeia, 1996.

• "Se não conseguir ser diferente está condenado."
Roberto Goizueta, ex-CEO da Coca Cola.

• "A inovação é a criatividade mais a sua aplicação."
Bruno Libert, Presidente Diretor Geral do CGI - Crédit Géneral Industriel.

• "A inovação é um processo interativo e tumultuado … 
que liga uma rede mundial de fontes de saber às 
necessidades sutilmente imprevisíveis dos clientes."
James Brian Quinn (Professor at AMUS TUCK, BS – Yale, MBA – Harvard University, PhD – Columbia University)



A Inovação para a Empresa

Adaptado de @Instituto Inovação (www.institutoinovacao.com.br)

Novo Produto

Melhoria em 

Produto

Novo Processo

Melhoria em 

Processo
M

e
rc

a
d

o



O Processo de Inovação

Ideia

Ideia
Ideia

Ideia

Ideia

Ideia

Ideia

Ideia

IdeiaIdeia

Projeto
Projeto

Protótipo

Produto

Mercado

Mercado

Empresa

Oportunidade



Inovação Fechada X Aberta

Eduardo Grizendi



Inovação Aberta
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Empreender – O que significa

• MEC/Fename – Silveira Bueno (1979)

– v. t. Tentar; iniciar; começar.

• Silveira Bueno (1989)

– v. t. Tentar; iniciar; começar; ter iniciativa.

• Aurélio (1995)

– v. t. d. 1. Deliberar-se a praticar, propor-se, tentar 

(empresa laboriosa e difícil). 2. Pôr em execução.

• Michaelis (2005)

– v. Tr. Dir. 1. Tentar realizar algo difícil. 2. Pôr em 

execução. 3. Fazer.



Empreender – Derivações

• Empreendedor
– adj. e s. m. 1. Que, ou o que empreende. 2. Ativo, arrojado.

• Empreendimento
– s. m. 1. Ato de empreender. 2. Cometimento, empresa.

• Empresário
– s. m. 1. Pessoa que se estabelece com uma empresa ou indústria. 2. Pessoa que 

promove espetáculos artísticos ou esportivos.

• Emprego
– s. m. 1. Ato ou efeito de empregar. Função, cargo. 3. Aplicação ou utilização de 

quaisquer recursos ou faculdades.

• Empregador
– s. m. 1. Aquele que emprega. 2. Chefe de estabelecimento ou firma, em relação 

aos empregados; patrão.

• Empregado
– adj. Que se empregou. S. m. Dir. trab. Pessoa física que presta serviços de 

natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste, mediante salário.



Características do Empreendedor

• Competência 

• Agilidade

• Velocidade

• Parceria

• Negócio como Negócio

• Sociedade

• Planejamento

• Perfil do Emprendimento e do Empreendedor



• Quantificar e qualificar o sonho (SO)

• Cultura do Derrotismo

• Ficar rico rápido

• Estereótipos: ou é corrupto ou é micro

• Limite de competência (restaurante)

Dificuldades do Empreendedor



Empregado X Empresário
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Empreendedor: Critérios pessoais
• Você está disposto a largar seu poder aquisitivo atual?

• Você acha mesmo que esta é a oportunidade da sua vida?

• O que você mudaria na sua vida se o sucesso fosse 

inevitável?

• E se o fracasso fosse possível?

• Você se vê trabalhando nesse ramo, explorando esta 

mesma oportunidade daqui a 15, 30 anos?

• Sua família o apóia nessa iniciativa?

• Você se desfaria do seu carro, sua casa e outros bens 

para investir nessa Ideia?

• Você conhece pessoas que já fizeram isso e foi conversar 

com elas a respeito?



Empreendedor: A experiência no 
ramo como diferencial

• Procure criar negócios em áreas que você 
conhece, em que já tem alguma experiência.

• Não arrisque por ser simpatizante com 
determinado assunto ou por parecer ser uma 
área bastante próspera.

• Lembre-se de que em primeiro lugar vem a 
paixão pelo negócio, ganhar dinheiro é 
conseqüência disto.

• Um empreendedor só será bem sucedido se 
atuar em algo que realmente gosta e com que se 
sinta satisfeito.

• O empreendedor deve conhecer o solo que pisa.



Ao Empreender
• “Think out of the box”, tente vislumbrar e pensar de maneira criativa e 

inovadora.

• Olhe o mercado dividido por segmentos.

• Defina uma base de atuação dentro desses nichos.

• Reconheça e identifique um tamanho de atuação e distribuição.

• Não tenha preconceitos: a coisa que mais mata qualquer projeto, Ideia 

ou iniciativa é o preconceito corporativo, que ainda está presente em boa 

parte das organizações.

• Olhe atentamente até mesmo para mercados que já existem e pense em 

um negócio completamente diferente, numa forma diferenciada de fazer 

as coisas acontecerem.

• É errada a Ideia de que um pequeno empresário tem que se concentrar 

num único negócio. Ele pode e deve diversificar. (Jack Welch)



Frases Interessantes

"No futuro, os computadores não pesarão mais do que 1,5 Ton”

* Popular Mechanics, prevendo a evolução da ciência, 1949

"Penso que há talvez no mundo um mercado para 5 computadores”

* Thomas Watson, presidente da IBM, 1943

"Viajei por todos os lados neste país, e posso assegurar-lhes que 
processamento de dados é uma ilusão que não perdura até o final do 
ano”

* O editor encarregado de livros técnicos da Prentice Hall, 1957

"Tá bom, mas... para que serve?”

* Engenheiro da Divisão de Sistemas de Computação Avançada da IBM, em 1968, 
comentando sobre o microchip.

"Não há nenhuma razão para que alguém queira ter um computador 
em casa”

* Ken Olson, presidente e fundador da Digital Equipment Corp., 1977

"640 K é mais do que suficiente para qualquer um”

* Bill Gates, 1981



"A bolsa alcançou um teto que parece permanente”

* Irving Fisher, Professor de Economia, Yale University, 1929.

"O conceito é interessante e bem estruturado, mas para merecer uma 
nota melhor do 5, a Ideia deveria ser viável”

* Um professor da Universidade de Yale em resposta a uma tese de Fred Smith 
propondo um serviço confiável de malote. (Smith viria a ser o fundador da 
Federal Express Corp.)

"Se eu tivesse pensado a respeito disso, eu não teria feito a experiência. 
A literatura está cheia de exemplos mostrando que isso não pode ser 
feito”

* Spencer Silver, a respeito de seu projeto que culminou com os adesivos "Post-It" 
da 3M.

"Tudo que podia ser inventado já o foi”

* Charles H. Duell, Dir do Dept de Patentes dos Estados Unidos, 1899.

“Nosso negócio é muito simples: se sai mais do que entra, nóis quebra”

* Valdomiro Ferreira Dias, sitiante em Itajubá - MG

Frases Interessantes
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