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1. INTRODUÇÃO
Este guia foi elaborado no âmbito do Projeto ADSA (Atlantic Digital Startup 
Academy) e contém material didático utilizado para o desenvolvimento de 
diferentes programas de capacitação de profissionais que apoiam as empre-
sas durante o período de implementação do projeto.

Este guia dirige-se a profissionais que apoiam, no dia a dia, a criação e cresci-
mento de empresas, em geral, e startups digitais, em particular, e inclui me-
todologias, informações, exemplos, etc., bem como outras informações sobre 
Estratégias Regionais e Europeias para apoiar Startups Digitais na gestão e 
processo de internacionalização.

Este manual está disponível nas quatro línguas dos países que integram a 
área geográfica do Programa Interreg Espaço Atlântico: Inglês, Francês, Es-
panhol e Português.

2. PROCESSO DE MENTORIA DE START-UPS
Em primeiro lugar, o que é uma start-up?

“uma empresa recém-criada que comercializa produtos e/ou ser-
viços através da utilização de tecnologias da informação e comuni-
cação (TICs), com um modelo de negócio que lhe permite um cres-
cimento rápido e sustentado ao longo do tempo”

Portanto, uma start-up é concebida para investigar constantemente um mo-
delo de negócio que seja escalável. 

Como muito bem menciona Steve Blank, as start-ups, desde o seu início, de-
dicam-se à validação de suposições e hipóteses e a transformá-las em factos 
reais, através da tomada de decisões e da execução de ações. Uma start-up 
nunca para de colocar hipóteses e validá-las, porque à medida que o merca-
do e a tecnologia mudam, terá de se manter atualizada.

Fonte: Your Plan versus Reality by Amy Morse

THE PLAN
THE REALITY
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O primeiro passo para uma start-up é ter um plano, uma visão, para saber 
para onde vai. Uma vez que se tenha essa visão, avança-se para o mundo real. 
No mundo real, já não se trata de sonhos, mas de executar esse plano. Esta é a 
parte mais difícil e, por vezes, desviamo-nos ou saímos do caminho. Mas isto é 
normal. O importante é pôr de pé os mecanismos para regressar ao caminho; 
entre eles, a figura do mentor é essencial:

1. Apoio externo: a start-up procura apoios, quer da parte de amigos, fami-
liares ou coaches / mentores para lhes dar a orientação necessária para 
regressarem ao caminho adequado. Por isso, um programa de mento-
ring com uma estrutura e um roadmap claros ajudarão a start-up a levar 
a cabo o seu plano.

2. Mentalidade forte: A start-up tem de ter em mente e lembrar-se a si 
própria constantemente porque começou.

3. Dados: é essencial prestar atenção e captar regularmente dados reais do 
mercado.

4. Calibrar: Trata-se de fazer os ajustes necessários, tanto grandes como pe-
quenos, que permitirão que a start-up regresse ao seu caminho e prossiga.

“Embora empreender seja arriscar, são necessários alguns sinais 
de alarme bem ativos para o avisar de que está a ir pelo caminho 

errado, antes de ficar arruinado”
Martin Varsavsky, empreendedor de sucesso 

 

Fonte: Endeavor Insight analysis
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Com base nos dados do gráfico acima da análise da Endeavor Insight analy-
sis, vemos que dentro das start-ups “de sucesso”, as que recebem mentoring 
são mais numerosas (x3) do que as que não recebem.

O papel de um mentor abarca as seguintes responsabilidades:

• Assegurar que as start-ups avancem com as metas definidas do processo. 
• Resolução de quaisquer dúvidas sobre ferramentas e aplicações de meto-

dologias ágeis.
• Partilha de experiências, aprendizagem e melhores práticas com em-

preendedores para tomar decisões com base na sua experiência no mer-
cado, com outros clientes, tecnologias ou ferramentas.

• Dar apoio emocional aos empreendedores no seu processo de desenvol-
vimento.

O processo de mentoria inclui o seguinte:

Reuniões cara-a-cara:

• De ocorrência semanal (1h) ou bissemanal (2h).
• Presenciais, recomendadas para reuniões mais longas, ou remotamente, 

como ponto de contacto.
• Agenda aberta ou fechada, dependendo da evolução de cada start-up.
• Abordagem sugerida: SCRUM

• O que fez / validou / aprendeu desde a última reunião?
• O que é que vai fazer / validar nas próximas semanas?
• De que ajuda (ferramentas, contactos, apoio) precisa para isso?

• As reuniões não são workshops, mas sim sessões de análise aprofundada 
com algum tempo no final reservado para perguntas.

• O mentor não realiza quaisquer tarefas da start-up e não assume qual-
quer responsabilidade.

Aprendizagem externa a partir da comunidade:

• Workshops: sessões de formação para grupos de 10-15 pessoas numa fe-
rramenta ou metodologia específica.

• Masterminds: Grupo de 4-5 pessoas para partilhar dúvidas e aprendiza-
gens num ambiente de confiança, a partir da experiência individual de 
cada um.

• Grupos de chat: grupos para partilhar vitórias rápidas, apoiando-se em re-
des sociais como WhatsApp, Slack ou Telegram.

• Sessões de aprendizagem: Sessões específicas para analisar 1-2 projetos, o 
seu estado atual e os próximos passos.

• Validation Board: Mapa global para partilhar o estado atual de uma lista 
de projetos

• Motivação
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Ferramentas de gestão de projetos (Trello, Asana…)

Fonte: Painel de gestão no Trello da Innolandia

Um mentor deve assegurar que estas 5 perguntas-chave sejam respondidas 
para garantir o sucesso do negócio do seu cliente:

1. O problema que a start-up procura resolver é um problema real?
2. A ideia / solução resolve o problema?
3. Algum utilizador já pagou pela solução?
4. A start-up é capaz de atrair utilizadores para o seu ponto de venda numa 

base contínua?
5. A start-up é capaz de entregar o seu produto ou serviço com a qualidade 

necessária e ser rentável?

As secções seguintes fornecerão as ferramentas e as metodologias para re-
solver estas questões com sucesso.

3. METODOLOGIAS DE EMPREENDEDORISMO  
 PARA START-UPS
As metodologias de empreendedorismo para start-ups são numerosas, em-
bora todas se centrem em conceitos muito semelhantes: validação inicial, 
teste e experimentação, e subsequente pivô ou lançamento.

Todo o processo mencionado será levado a cabo de forma agilizada.
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3.1. Lean Startup1

 
O método Lean Startup foi iniciado por Eric Ries 
em 2008.

A sua experiência como empreendedor com a 
sua start-up IMVU deu-lhe a chave para a poste-
rior criação da metodologia e a redação do livro 
The Lean Startup. Ao pôr em marcha a sua start-
up, uma rede social através de avatares, Eric e a 
sua equipa começaram por investir muitas ho-
ras e tempo no desenvolvimento de um softwa-
re com funcionalidades muito detalhadas, tais 
como o facto de os utilizadores poderem adicio-

nar os seus amigos através do Facebook. Mais tarde, aperceberam-se de que 
os utilizadores preferiam permanecer anónimos, pelo que tinham investido 
dinheiro e tempo em vão.

Eric Ries explica o seu método, salientando que muitas start-ups desconhe-
cem o processo de desenvolvimento de produtos e de obtenção de poten-
ciais clientes, definindo assim os mantras da sua abordagem:

“Seja mais inovador”
“Pare de desperdiçar o tempo das outras pessoas”

“Seja mais bem-sucedido”

A metodologia Lean Startup pressupõe que cada empreendedor procura 
responder a uma pergunta através da criação de uma start-up. Para Eric Ries, 
a grande pergunta não é “Podemos produzir este produto?”. Mas antes: “Este 
produto deve ser construído?” ou “Podemos construir uma empresa susten-
tável em torno deste produto?”

Fonte: Elaboração própria baseada em Lean Startup, Eric Ries

1 Source: The Lean Startup, Eric Ries

LEAN STARTUP PREMISE

PREMISE

Should we produce this product?

Can we produce this product?
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As respostas à pergunta serão o primeiro produto ou protótipo.

Para muitas start-ups é difícil compreender o processo que estão a seguir 
para desenvolver os seus produtos ou serviços e para se conectarem com os 
seus consumidores. Por isso, encontram dificuldades no momento de medir 
os seus esforços e progressos utilizando métricas. Isto levou Eric Ries a definir 
um método para medir o progresso de uma start-up neste ambiente incerto.

Fonte: Elaboração própria baseada em Lean Startup, Eric Ries

Assim, a Lean start-up torna-se numa ferramenta-chave para as start-ups. 
De facto, permite-lhes navegar no mercado sem necessidade de possuir uma 
experiência sólida no mundo empresarial. O seu objetivo é reduzir o risco de 
hipóteses através de experiências.

A metodologia funciona através de um processo iterativo criativo. Trata-se 
de conseguir que cada fase do processo de criação do produto ou serviço da 
start-up possa ser mensurável. A primeira coisa que esta metodologia ajuda a 
fazer é a explorar o mercado, assegurando a tempo que haja uma necessida-
de do produto em desenvolvimento. Além disso, ajuda a otimizar os recursos, 
sem gastar tempo ou recursos com funcionalidades desnecessárias.

A Lean Start-up permite-lhe construir um MVP e analisar as métricas para 
tomar boas decisões rapidamente e concentrar os seus esforços nelas.

 3.1.1. Princípios da Lean Start-up

1. Os empreendedores estão em todo o lado: não é necessário trabalhar 
numa garagem em Silicon Valley para criar uma start-up.

2. Empreender é dirigir: uma start-up não é apenas um produto, mas uma 

For Entrepeneurs For Startups For Startups

LEAN STARTUP LEAN STARTUP LEAN STARTUP

KEY
TOOLS

ITERATIVE
CREATIVE
PROCESS

DESIGN OF
 MVPs

Reduction of the 
hypothesis’s risks 

through experiments

Exploring the market
Optimization of Resources

Reduction of the 
develpoment process

Quick decision making
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entidade a ser gerida.
3. O ciclo build, measure, learn (constrói, mede e aprende): A atividade fun-

damental de uma start-up é transformar ideias em produtos ou serviços, 
medir a forma como os clientes respondem a esse produto e, com essa 
informação, aprender e decidir se é necessário mudar de rumo (pivotar) 
ou seguir em frente.

4. Accountability (responsabilidade): o empreendedor é responsável por 
medir o seu progresso, estabelecendo metas e objetivos, priorizando o tra-
balho e as tarefas.

5. Validação da aprendizagem: As start-ups não existem apenas para criar 
produtos, ganhar dinheiro ou servir os seus clientes. Existem também para 
desenvolver um negócio sustentável, validando o produto e a necessidade 
do cliente de uma forma científica.

Fonte: Elaboração própria baseada em Lean Startup, Eric Ries

 3.1.2. Processo iterativo

O processo da lean start-up segue os passos mostrados no gráfico, que se 
descrevem de seguida:

1. Conceção do modelo de negócio (criação de valor para a empresa/start-
up). Mais detalhes sobre este ponto serão fornecidos na secção 3.3 Busi-
ness Model Canvas. Neste passo também se detalha a proposta de valor 
(criação de valor para o consumidor), resumida na secção 3.4 Proposta de 
valor.

2. Identificação de hipóteses críticas: com base nestas hipóteses, são reali-
zadas entrevistas com o objetivo de validar se são ou não verdadeiras.

3. Conceção de experiências de forma agilizada, a realização de um teste e 
o estabelecimento de métricas (ficha de teste da experiência incluída na 
secção 4. Herramientas).

4. Ciclo Lean Startup (Construir, Medir, Aprender): recolha das métricas da 
experiência.

ENTREPENEURS
ARE EVERYWHERE

ENTERPRENEURSHIP
IS MANAGEMENT

BUID
MEASURE

LEARN

INNOVATION
ACCOUNTING

TO VALIDATE
LEARNINGS
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5. Aprendizagem: Validação e medição do progresso da start-up. Estes re-
sultados mostrarão se se deve pivotar, repetir a experiência ou continuar 
com o processo de validação do consumidor.

6. Medição do progresso: trata-se do processo de validação do consumidor 
(detalhado na secção 3.4 Customer Development)

Fonte: Elaboração própria baseada em The Value Proposition, Alex Osterwalder

O processo da Lean Start-up termina com uma decisão: pivotar ou perseverar.

Fonte: Elaboração própria baseada em Lean Startup, Eric Ries
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Eric Ries define pivotar como uma “mudança na estratégia sem alterar a 
visão”. Começando na pirâmide a partir da base, podemos ver 3 andares:

1. As start-ups têm sempre uma visão. Trata-se de responder: Onde quer 
estar? O que quer mudar?

2. Para realizar esta visão, é necessária uma estratégia. Como vai chegar lá? 
É necessário um modelo de negócio e um roadmap. A estratégia não tem 
de ser sempre a mesma, pois adaptar-se-á ao mercado e às condições 
atuais.

3. Em relação ao produto, às suas características ou ao próprio mercado alvo, 
poderão mudar sem que ocorra uma mudança de visão.

 3.1.3. Os motores de crescimento

Os motores de crescimento são outro conceito-chave da Lean Start-up.
Fonte: Elaboração própria baseada em Lean Startup, Eric Ries

O motor de crescimento ajudará a start-up a manter-se focada nas métricas 
que são importantes para o seu negócio. Dependendo de onde se encontra e 
da sua indústria, utilizará um ou outro.

• Sticky (pegajoso): Quanto mais o produto for utilizado, maior será o seu va-
lor e mais o seu cliente se “pegará” a ele. Assim, o provedor de uma base de 
dados basear-se-á no uso repetido da mesma (por exemplo, Ebay, Gmail). 
Neste caso, uma vez adotado um produto com uma tecnologia especí-
fica, é difícil de mudar. Este é o caso dos serviços de telefonia móvel. As-
sim, a taxa de abandono é levada muito a sério, razão pela qual quando se 
ameaça mudar de provedor de telefonia móvel, geralmente recebem-se 
muitas ofertas.

Motor
Motor

Motor

LEAN STARTUP
LEAN STARTUP

LEAN STARTUP

STICKY VIRAL PAGADO

Uso repetido
Difícil cambio

Penetración en el mercado 
muy rápida
Boca a boca

Mucha competencia
Anuncios de pago
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• Viral: neste motor, o conhecimento dos produtos propaga-se muito rapi-
damente de uma pessoa para outra (por exemplo, festas de Tupperwa-
re em casa). Existe uma dependência da transmissão pessoa-a-pessoa; 
por exemplo, um cliente precisa de convencer os seus amigos a utilizar 
o WhatsApp para ele próprio o utilizar. O Hotmail é outro bom exemplo; 
quando lançaram o seu serviço, acrescentaram ao fundo de cada mensa-
gem um “PS. Obtenha o seu e-mail gratuito no Hotmail” juntamente com 
um link. Em 6 meses conseguiram 1M utilizadores. Para que este motor 
tenha sucesso, o coeficiente viral deve ser superior a 1, o que significa que a 
adoção do produto crescerá exponencialmente (cada cliente trará consigo 
mais do que uma pessoa).

• Publicidade paga: Este é o motor mais conhecido e é o caso de empresas 
em mercados altamente saturados (por exemplo, marcas de moda). Aqui, 
a diferença de LTV (valor vitalício de um cliente) entre empresas tem de 
ser tida em conta, em função da indústria. Se o CPA (custo de aquisição do 
cliente) for inferior ao LTV, o LTV pode ser reinvestido em publicidade.

O primeiro passo na aplicação da Lean Start-up é a conceção do 
modelo de negócio da ideia, aplicando duas ferramentas: a tela da 
proposta de valor e a tela do modelo de negócio.

3.2. Value Proposition2

A Proposta de Valor foi um conceito desenvolvido por Alex Osterwalder com o 
objetivo de criar produtos e serviços desejáveis para o consumidor.

Esta ferramenta é composta por duas partes que, por sua vez, são secções do 
Business Model Canvas (desenvolvido na secção 3.3 Business Model):

Fonte: The Value Proposition, Alex Osterwalder

2 The Value Proposition template can be found in section 4. Tools. This section is ba-
sed on the book The Value Proposition by Alex Osterwalder.

12



Por um lado, o perfil do consumidor, onde é desenvolvido um maior conhe-
cimento do consumidor.
Por outro lado, existe o mapa de valor (“value map”) , no qual é indicada a 
criação de valor para o consumidor. Depois, trata-se de encontrar o “encaixe” 
entre ambas as partes.

Fonte: Elaboração própria baseada em The Value Proposition, Alex Osterwaldero

A proposta de valor é precisamente o valor que o Cliente compreende da 
solução; é o que distingue uma start-up no mercado, o que a diferencia da 
concorrência e o motivo pelo qual os Clientes a escolherão.

É interessante elaborar um arquétipo de consumidor ou um mapa de empa-
tia (detalhados na secção 4. Ferramentas) para compreender em pormenor 
quais serão os ganhos e as dores do consumidor com base no problema que 
se especifique.

 3.2.1. Customer profile
 
O perfil do cliente descreve um segmento de cliente específico que será abor-
dado no modelo de negócio de uma forma mais estruturada e detalhada.

Com o foco no problema que o cliente procura resolver, revemos as secções 
seguintes:

Trabalhos do consumidor: descreve o que o cliente está a tentar fazer no seu 
trabalho ou na sua vida para resolver o problema:
• Trabalhos Funcionais: completar uma tarefa específica ou resolver um 

problema (por exemplo, comer de forma saudável, escrever um relatório 
ou aconselhar clientes).

Pain relievers

Products and
services

Gain creators Gains

Pains

Customer
jobs

Value proposition

What? Why?

Customer segment

Design Observe
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• Trabalhos Sociais: os trabalhos realizados para dar boa aparência ou gan-
har estatuto (por exemplo, para estar na moda, para ser profissional...)

• Trabalhos Emocionais: estes ocorrem quando o consumidor procura um 
determinado estado emocional (por exemplo, a procura de maior tranqui-
lidade com um investimento, a sensação de segurança no trabalho…)

• Trabalhos de apoio: ocorrem ao realizar-se uma compra (por exemplo, 
comparar preços, entrar numa fila, tomar uma decisão), ao colaborar com 
a sua empresa ou serviço (por exemplo, escrever uma “review” ou coconce-
ber um produto), ou ao transferir o valor de volta (por exemplo, fazer uma 
devolução, finalizar uma subscrição, revender ou oferecer um produto...)

Ao entrevistar o consumidor, é interessante não se concentrar apenas nos 
Jobs to be done superficiais, mas investigar mais a fundo, perguntando-se 
acerca do porquê de cada trabalho.

Por exemplo:

Job to be done: “Aprender inglês”

 o Porquê? “Para melhorar o meu CV”
 o Porquê? “Para conseguir um trabalho melhor”
 o Porquê? “Porque quero um aumento de salário”

Fonte do exemplo: The Value Proposition, Alex Osterwalder

Ganhos: descreve os resultados que o cliente quer alcançar ou os benefícios 
específicos que procura:
• Ganhos necessários: necessários para que o produto funcione (por exem-

plo, se comprarmos um telemóvel, temos de poder fazer chamadas com 
ele).

• Ganhos esperados: funcionalidades extra que se espera que a solução ten-
ha (por exemplo, ter GPS num Smartphone).

• Ganhos desejados: vai para além do que esperamos do produto, mas que 
gostaríamos de ter (por exemplo, integração do smartphone com o nosso 
computador).

• Ganhos inesperados: algo em que o consumidor nunca tinha pensado an-
tes (por exemplo, o lançamento dos primeiros ecrãs táteis)

Dores: descreve os maus resultados, riscos ou barreiras que o cliente encon-
tra ao realizar o seu trabalho:
• Resultados indesejados: podem ser funcionais (por exemplo, a solução não 

funciona como pretendido, efeitos secundários...), sociais (por exemplo, 
“caio no ridículo com este produto”), emocional (por exemplo, “sinto-me 
mal...” ou queixas (por exemplo, preguiça de se mexer, tédio...).

• Obstáculos: barreiras que impedem o consumidor de realizar o seu trabal-
ho (por exemplo, falta de tempo, orçamento apertado...)

• Riscos: algo que poderia correr mal e ter consequências negativas (por 
exemplo, questões de segurança, perda de credibilidade...).
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 3.2.2. Value proposition

O Mapa de Valor descreve as características de uma proposta de valor especí-
fica no modelo de negócio de uma forma mais estruturada e detalhada.

Criadores de alegrias (“gain creators”): trata-se de descrever como o produto 
ou serviço traz benefícios para o consumidor. Não é necessário dar ao con-
sumidor todos os ganhos que ele deseja, mas sim concentrar-se nos ganhos 
que são mais relevantes para ele e pelos quais o produto ou serviço da start-
up se pode diferenciar (por exemplo, alcançar as aspirações do cliente, ter um 
design sofisticado…).

Produtos e serviços: esta é uma lista de todos os produtos e serviços em tor-
no dos quais a proposta de valor é construída. Encontramos desde produtos 
físicos, digitais, intangíveis (por exemplo, serviço pós-venda) ou financeiros 
(por exemplo, fundos, seguros).

Aliviadores de frustrações (“pain relievers”): como os produtos e serviços ali-
viam a dor do cliente. Trata-se de detetar como aliviar ou reduzir a frustração 
do consumidor da start-up antes, durante e após a realização do seu trabalho.
Mais uma vez, não se trata de aliviar cada uma das dores mencionadas no 
ponto anterior, mas de escolher algumas delas e aliviá-las de uma forma ex-
cecional (por exemplo, reduzir as frustrações, poupar tempo e dinheiro...).

Alcança-se o “customer fit” ou encaixe do cliente quando o mapa de valor se 
ajustar ao perfil do cliente, ou seja, quando os produtos e serviços produzirem 
“pain relievers” e “gain creators” que correspondam a um ou mais dos trabal-
hos, dores e ganhos que são importantes para o cliente.
 

 3.2.3. Exemplo: a proposta de valor da Uber

Começando pelo problema, trata-se de perguntar o seguinte:

 • Quais são os trabalhos a serem realizados pelo cliente?
 • Que benefícios procura o cliente?
 • Que dores está o cliente a sofrer ao fazer estes trabalhos?
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Fonte: Elaboração própria baseada em The Value Proposition, Alex Osterwalder, com o exem-
plo da Railsware Product Academy

3.3. Business Model Canvas3

Fonte: Elaboração própria de Business Model Generation, Alex Osterwalder

3 The Business Canvas template can be found in section 4. Tools
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A definição de Business Model Canvas de Alexander Osterwalder é “a razão 
pela qual uma organização cria, comunica, entrega e capta valor”. Esta me-
todologia permite realizar a proposta de valor da start-up aos seus clientes, 
estabelecendo relações através de vários canais, como a Internet, lojas offline, 
lojas, etc. Permite identificar onde se encontram as lacunas do mercado (por 
exemplo, segmentos de mercado ignorados).

Trata-se, basicamente, de uma “foto” do negócio ou ideia da start-up numa 
página, dividida em blocos. No lado direito da tela, a parte mais emocional 
mantém o foco na geração de valor, enquanto no lado esquerdo se encontra 
a parte mais lógica, focada na eficiência do negócio.

 3.3.1. Blocos do Business Model Canvas

Os 9 módulos principais são os seguintes:

1. Customer segments/ Segmentos de clientes: O primeiro passo a defi-
nir quando se tem uma ideia de negócio é a quem se dirige. Trata-se de 
descrever cada um dos segmentos a que a empresa se dirige. Fará senti-
do considerar um segmento desde que este justifique a criação de uma 
oferta específica (mercado segmentado). Por exemplo, a Uber considera 
diferentes segmentos de acordo com os orçamentos dos clientes. Desta 
forma, oferece-lhes serviços personalizados, tais como o Uber X (serviço 
standard), o Uber pool (serviço low cost) ou o Uber Black (serviço Pre-
mium). Além disso, os clientes da Uber seriam estruturados num merca-
do multifacetado, considerando segmentos interdependentes, neste caso, 
condutores e utilizadores. Também podemos diferenciar entre nichos de 
mercado aqueles que contam com um cliente muito específico, ou mer-
cados de massas, nos quais não diferenciamos segmentos. Este bloco é 
crítico, uma vez que os clientes serão o eixo da estratégia da start-up. Por 
isso, é essencial conhecê-los na perfeição. A proposta de valor da empresa 
não terá qualquer utilidade se não satisfizer as necessidades de um seg-
mento de clientes.

2. Value propositions/ Propostas de valor: estas podem consistir em várias 
propostas de valor, em função dos segmentos abordados. Tal como foi 
mencionado na secção anterior, a proposta de valor procura resolver os 
problemas dos clientes e satisfazer as suas necessidades. Juntamente com 
o segmento de clientes, constitui a base de qualquer modelo de negócio.

3. Canais: a forma como esta proposta de valor é entregue ao cliente, através 
da comunicação da distribuição e dos canais de venda, tendo em conta a 
fase em que a start-up se encontra no funil de vendas (descrito na secção 
3.4 Customer Development). A função do canal pode ser a de gerar “awa-
reness” ou conhecimento da empresa ou do produto, permitir aos clien-
tes considerar ou comprar a oferta, entregar o produto e ter um serviço 
pós-venda (por exemplo, um canal seria um website de vendas ou um es-
tabelecimento comercial).
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4. Relações com os clientes: é essencial manter relações, tanto com clientes 
novos, como com clientes já estabelecidos. A função deste ponto será a 
aquisição de clientes, a retenção de clientes ou o “upselling” para aumen-
tar as vendas. Isto é realizado através de assistência pessoal, autosserviço, 
comunidades de clientes ou cocriação.

5. Receitas e lucros: seleção de fontes de receitas, preços (considerando o 
quanto os clientes pagam atualmente por soluções semelhantes) e méto-
dos de pagamento. O modelo pode envolver uma venda de ativos, venda 
por uso do serviço, subscrição, “renting” ou aluguer, remunerações de co-
rretagem, publicidade, direitos de licenças, etc.

6. Recursos-chave: são os ativos necessários para oferecer todos os recursos 
acima mencionados nos blocos anteriores, podendo ser internos, aluga-
dos ou adquiridos por parceiros. A start-up contará com recursos huma-
nos, económicos, físicos e intelectuais.

7. Atividades-chave: incluem a produção (conceção, fabrico e desenvolvi-
mento de produtos e/ou serviços), resolução de problemas (atividades de 
consultoria ou formação), vendas (comunicação e promoção da proposta 
de valor) e apoio (contratação de pessoal, gestão de plataformas ou tarefas 
administrativas). Todas estas atividades permitirão que a proposta de valor 
seja entregue ao cliente através de uma série de canais e de um tipo de 
relação.

8. Parcerias e alianças-chave: sobretudo parceiros e fornecedores que aju-
dam a start-up a alcançar economias de escala e a reduzir o risco, dan-
do-lhe acesso a recursos ou a atividades-chave. Existem 4 tipos de par-
cerias: parcerias estratégicas com não-concorrentes, cooperações com 
concorrentes, empresas conjuntas ou “joint-ventures” e acordos com for-
necedores.Custos: custos das atividades realizadas e recursos adquiridos 
para o funcionamento do negócio. Tanto os custos fixos (por exemplo, sa-
lários, rendas, maquinaria de produção, etc.) como os custos variáveis (por 
exemplo, marketing, eventos pontuais, etc.) devem ser tidos em conta.

 3.3.2.  Exemplo: o modelo de negócio da Uber

É interessante notar que, no caso da Uber, existem dois segmentos de clien-
tes muito distintos: condutores (em azul-claro na tela) e passageiros (em 
amarelo). Cada segmento tem uma proposta de valor diferente: no caso dos 
condutores, a Uber oferece-lhes a opção de utilizar o seu carro para ganhar 
dinheiro extra, enquanto os passageiros têm à sua disposição um transporte 
de confiança, feito à medida e quando o desejarem.
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Fonte: Elaboração própria baseada em Business Models Inc

3.4. Customer Development

O “Customer development” ou desenvolvimento de clientes foi des-
envolvido por Steve Blank, através do seu livro “Do Sonho à Reali-
zação em 4 Passos”, de 2008.

Ficou demonstrado que os métodos de desenvolvimento de clientes se 
tornam mais difíceis de implementar uma vez estabelecido o negócio. Quan-
to mais o negócio tiver avançado, mais difícil se torna questionar e testar hi-
póteses de negócio fundamentais sobre as quais a organização se baseia. As-
sim, uma empresa que tenha de justificar as suas receitas aos investidores 
numa base trimestral terá dificuldade em parar a sua atividade para ques-
tionar os seus pressupostos fundamentais de negócio, embora esta seja pro-
vavelmente a melhor solução para lidar com um crescimento mais lento do 
que o esperado.

Este método é o mais adequado para as start-ups que estejam dispostas e 
prontas a questionar as suas hipóteses de negócio mais enraizadas.

Este modelo revoluciona o processo tradicional de desenvolvimento de ser-
viços e produtos:

• O cliente está no centro e, não só analisamos o seu comportamento, como 
também o observamos (de acordo com as ferramentas de Design Thin-
king).
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• As fases são definidas pelo nível de compreensão sobre o cliente em cada 
momento.

• A mudança de uma fase para outra ocorre quando certas hipóteses sobre 
o cliente são validadas no mercado real.

Se voltarmos ao gráfico sobre a metodologia Lean Start-up na secção 3.1.2, a 
fase de desenvolvimento de clientes encontra-se no ponto 6.
“Meça o progresso”. Esta fase é realizada em 4 fases: descoberta de clientes, 
validação de clientes, criação de clientes e criação da empresa.

Fonte: Steve Blank, Customer Development by Brant Cooper

 3.4.1. Manifesto Customer Development de Steve Blank

As bases do quadro de trabalho de Customer Development estão resumidas 
num manifesto de 14 pontos:

1. Não há dados dentro do escritório, saia para a rua
2. Combine o desenvolvimento de clientes com um desenvolvimento ágil
3. O fracasso faz parte da procura do modelo de negócio
4. Se tiver medo de falhar, está destinado a falhar
5. As iterações e os pivôs são impulsionados por “insights” (descobertas)
6. Valide as suas hipóteses com experiências
7. O sucesso começa com a entrada de investidores e cofundadores
8. Nenhum plano de negócios sobrevive ao primeiro contacto com os clientes
9. Nem todas as start-ups são iguais
10. As métricas das start-ups são diferentes das métricas das empresas existentes
11. O tipo de mercado a que se dirige pode alterar toda a sua estratégia
12. Tome decisões rapidamente e sem medo
13. Se não for a sua paixão, estará morto no dia do seu lançamento
14. Os títulos e as funções iniciais de uma start-up são muito diferentes dos de uma 

empresa

Product-Market Fit

Business Model

Sales & Marketing
Roadmap

CUSTOMER VALIDATION

Problem-Solution Fit

Proposed MVP

Propossed Funnel(s)

CUSTOMER DISCOVERY

Scale Organization

Scale Operations

COMPANY BUILDING

Scale Execution

CUSTOMER CREATION

Pivot
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15. Conserve o dinheiro enquanto procura. Depois de encontrar, gaste-o
16. Comunique e partilhe a aprendizagem
17. As start-ups exigem adaptação face ao caos e à incerteza

Fonte: The Startup Owner Manual, Steve Blank

 3.4.2. Descoberta de clientes

Aqui a start-up não está a vender, mas sim a construir o seu produto e concei-
to. Utiliza MVPs (produtos mínimos viáveis) e valida o encaixe problema-so-
lução. Partindo da base de que um produto resolve um problema para um 
grupo específico de utilizadores, a primeira coisa a validar é a existência de 
clientes.

O problema ou a necessidade identificada é real?
A solução é suficientemente atrativa?

1. Encaixe problema-solução (problem-solution fit): A tela da proposta de 
valor será utilizada, para além de ferramentas de conhecimento de clien-
tes, tais como entrevistas, personas ou arquétipos e mapas de empatia 
(mencionados em detalhe na secção 4. Ferramentas). Com isto, a start-up 
gera e testa hipóteses que lhe permitirão provar que o problema é real e 
que a sua solução o resolve.

2. A start-up irá desenvolver um MVP para mostrar ao cliente: em vez de 
se deter numa investigação secundária, passará à observação direta. Um 
protótipo básico, de acordo com Steve Blank, é desenvolvido com menos 
de 100€ e em 1 dia. Se em 90 dias não se tiver conseguido validar a start-
up, a recomendação é que se desfaça a ideia. A ideia é aprender tanto 
quanto possível, com o menor custo possível.

3. Desenvolver um amplo conhecimento do cliente, fomentando a relação 
com o mesmo.

 3.4.3. Validação do cliente

Nesta fase, o mercado é suficientemente grande, o produto é comercializá-
vel e pode ser construído um negócio viável, pelo que se trata de começar a 
vender. Uma vez validado o ajuste produto-mercado, o modelo de negócio é 
validado, demonstrando a capacidade da start-up para gerar vendas de for-
ma recorrente. Aqui, a hipótese é a seguinte:

 As pessoas estão dispostas a pagar pelo nosso produto ou serviço?
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O potencial real de uma inovação é medido pelas primeiras vendas e pela 
velocidade a que estas estão a ocorrer. Nesta fase de validação, os níveis de 
investimento são elevados. Este é o momento de se preparar para vender, 
de criar um plano de vendas com objetivos claros e de ter um comercial na 
equipa. É muito importante que a equipa de inovação ou conceção não se 
desligue e permaneça em contacto com os comerciais.

Na fase de validação existem duas alternativas:
• Sem validação: a opção será pivotar (por exemplo, alterar preços, canais ou 

mesmo a proposta de valor) ou de abandonar o projeto.
• Com validação: o investimento e o compromisso para com o projeto de 

inovação serão aumentados e haverá um primeiro lançamento no merca-
do.

Nesta altura, a start-up pode até considerar comprar a sua ideia. Finalmente, 
irá desenvolver o posicionamento da empresa para a tornar escalável, gerar 
crescimento e investir em marketing.

Fonte: Elaboração própria do Funil de vendas de The Startup Owners Manual, Steve Blank

Métricas a ter em conta na validação de clientes:

• Taxa de conversão de clientes (%): número de conversões dividido pelo 
número total de visitantes da loja ou website. Por exemplo, se um website 
de e-commerce receber 200 visitantes num mês e tiver vendas de 50, a 
taxa de conversão seria de 50 divididos por 200, ou 25%.

• Custo de aquisição de clientes (“Client Adquisition Cost“ – CAC) 
• Clientes leais (%): clientes repetidos que compram numa base recorrente.
• Valor de tempo de vida do cliente: o lucro líquido que a start-up obtém 

de cliente ao longo do seu ciclo de vida (“Lifetime Value” – LTV). Este valor 
deve ser superior ao custo de aquisição (LTV > CAC)
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Outreach
programs

Product
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 3.4.4. Criação de clientes

Nesta fase, a start-up já conhece o preço do produto que funciona, as suas 
características mais valiosas e procuradas, o seu custo e quais os canais a uti-
lizar. A hipótese desta fase é:

Podemos desenvolver uma procura suficiente no nicho de merca-
do de uma forma sustentável?

 Qual é a dimensão do mercado?

Aqui, a start-up contará com um grande investimento em marketing para 
atingir estas vendas, concentrando-se num dos motores de crescimento 
mencionados na secção 3.1.3 Os motores de crescimento.

É fundamental continuar a ouvir o cliente e otimizar/aperfeiçoar o produto 
para aumentar as vendas.

 
A start-up já conseguiu atrair 
2,5% dos inovadores e dos “ear-
ly adopters” (13,5%), ao validar 
o problema mediante as ferra-
mentas de lean start-up. Agora, 
o objetivo é ultrapassar o risco 
de uma escalada prematura que 
conduza ao fracasso.
 Isto acontece quando a start-
up não é capaz de saltar de um 
mercado de adoção rápida, co-
rrespondente a 16% dos con-
sumidores, para o mercado de 
massas, que representa 34% da 
quota de mercado.

Nesta fase de criação de clientes, detetamos 3 tipos de mercados:
• Mercados existentes: aqui as barreiras à entrada são altas e existe um risco 

elevado, tal como a falta de conhecimento de uma nova marca, as suas 
vendas e distribuição. Neste mercado há muitos concorrentes e o cliente 
procura um alto desempenho (por exemplo, Google).

• Mercado clone: selecionar um modelo de negócio complexo e adaptá-lo 
às condições locais. A start-up terá de ser cuidadosa com o idioma, a cultu-
ra, as restrições de importação, o controlo local ou a propriedade. Aqui não 
há concorrentes e o cliente procura uma versão local (por exemplo, Baidu).

• Novos mercados: não há concorrentes, os clientes são desconhecidos e 
estão à procura de melhorias transformacionais. É importante pensar em 
como dirigir-se ao cliente e como torná-lo consciente da sua necessida-
de, validando simultaneamente que o mercado é suficientemente grande 
(por exemplo, Groupon).

Early
mayority

Early
adopters

Innovators Late
mayority

Laggards

THE 
CHASM

2,5% 13,5% 34% 34% 16%
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• Mercado ressegmentado: há concorrentes, o cliente procura um produto 
ou serviço melhor que se adapte às suas necessidades. A start-up arris-
car-se-á a redefinir o mercado e o produto (por exemplo, Southwest Airli-
nes).

 3.4.5. Criação da empresa

Na fase de criação da empresa, o produto já está a gerar vendas recorrentes 
e a start-up representa um negócio consolidado, quer dentro da carteira da 
empresa, quer como uma spin-off. Os departamentos e os processos opera-
cionais da empresa começarão a ser desenvolvidos para permitir o escalo-
namento. Algumas start-ups darão conta de que as suas inovações podem 
ser úteis a um grupo, mas esse grupo não será suficientemente grande para 
tornar o negócio rentável.

Trata-se de passar da consultoria à gestão. É necessária a figura do CEO; por 
vezes o COO assume o comando. A start-up também pode considerar a in-
clusão de parceiros.As capacidades de descoberta já não são necessárias, 
mas a execução é mais importante. O objetivo é expandir o mercado, tan-
to geograficamente como em termos de segmentos de clientes. Isto requer 
a construção da estrutura necessária para apoiar o negócio: capacidade de 
produção em massa e departamentos de apoio. A hipótese será:

 Como vamos monetizar a nossa proposta de valor para a tornar 
rentável?

Assim, a start-up irá rever o preço atual, tentando sempre assegurar-se de 
que se baseia no valor ou na perceção do valor dos seus clientes, mas nun-
ca no custo. Em alguns casos, serão utilizadas diferentes gamas de preços 
para diferentes segmentos de clientes (por exemplo, Uber black vs. Uber X ou 
Uber pool). Este preço pode manter-se fixo, proporcionando uma margem 
de benefícios sobre o custo (por exemplo, o preço de um casaco), ou pode ser 
dinâmico, com base em negociações, procura em tempo real ou leilões (por 
exemplo, o preço de uma viagem Uber varia em função da procura).

4. FERRAMENTAS
Os quadros metodológicos descritos utilizam uma série de ferramentas es-
pecíficas para ajudar os empreendedores no seu processo de validação do 
modelo de negócio. Devem ser considerados mais como uma caixa de fe-
rramentas e não como uma receita a ser seguida passo a passo. Na seguinte 
tabela definem-se as ferramentas mais importantes e quando aplicá-las. Os 
modelos correspondentes podem ser encontrados no Anexo.
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FASE HERRAMIENTA OBJETIVO
Business model design Value proposition canvas Define customer 

assumptions and value 
proposition

Business model canvas Define the hypotheses of 
the business model of the 
idea

Customer Discovery Person Define customer and/or 
user archetype/profile

Empathy map Gathering lessons learned 
from problem interviews

MVP (Minimum Viable 
Product)

Develop a first version of 
the product to be shown to 
customers

Lean Startup Cycle Experiment sheet Design the experiment to 
be carried out to validate a 
hypothesis

Learning sheet Gathering lessons from an 
experiment and following 
decisions

Customer Validation/
Financing

Pitch with partners Make a structured presenta-
tion of the project

Business funnel metrics Obtain real-time data on the 
performance of the business 
process 

 
4.1. Diário de bordo do empreendedor

A velocidade de desenvolvimento de uma start-up digital pode gerar uma 
sensação de confusão entre a equipa e causar dúvidas no momento de to-
mar decisões. Uma boa prática é possuir um diário de bordo do empreende-
dor, no qual possa ser registado um resumo do progresso e das decisões ado-
tadas. Esta ferramenta específica também pode ser muito útil no quadro do 
programa de apoio às start-ups, uma vez que serve como ponto de referência 
para o mentor e o diretor do mesmo relativamente ao progresso do projeto.
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O diário de bordo é composto por três partes:

a) Descrição do projeto
Nesta ficha, a equipa descreve o seu projeto inicial, como base de desenvol-
vimento.

Name of the Project

Responsable of the Project

Description of the idea

Impact: Customer’s poten-
tial and problem to solve

Contribution to the business 
(why is it worth analizing it?)

Technology needed, grade 
of maturity (TRL)

Profiles needed for the 
Project (Persons)

Size of the opportunity 
(potential for income and 
savings).

Estimated budget

Fonte: Yellow Lean Box, Innolandia

b) Progresso do projeto por metas
Nesta ficha, a equipa da start-up registará os progressos realizados em função 
das experiências levadas a cabo. Os dados das experiências validadas e da 
aprendizagem ou conclusão são registados.
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IDENTIFY RISKS
Have you defined the 

hypothesis?
How many hypothesis have 

you defined?
Which is the most risky 

hipothesis?

TEST – CUSTOMER DISCOVERY
MILESTONES ACHIEVED WHAT REAL DATA DO YOU 

HAVE?
WHAT HAVE YOU LEARNT?

The problem is real

Our proposal solves the 
problem

Our customers are prepared 
to pay for the solution

ACCELERATE – CUSTOMER VALIDATION
MILESTONES ACHIEVED WHAT REAL DATA DO YOU 

HAVE?
WHAT HAVE YOU LEARNT?

We are able to manufacture 
/ produce the product – ser-
vice on routenly way

We are capable of reaching 
customers recurrently

We earn money for each 
unit that we sell (operative 
margin).

Fonte: Yellow Lean Box, Innolandia
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c) Decisões-chave do projeto
Nesta última ficha, serão registadas as decisões-chave para iterar ou pivotar 
tomadas pela equipa. Deste modo, irá dispor de uma rastreabilidade da his-
tória do projeto.

 

REVIEW DECISION (ITERATE / PIVOT / CANCEL) REASON DATE

Day 1

Day 90

Day 180

Fonte: Yellow Lean Box, Innolandia

5. POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DE APOIO A 
STARTUPS DIGITAIS E À INTERNACIONALIZAÇÃO

As políticas e estratégias de apoio a start-ups são o conjunto de 
programas e ações concebidos e desenvolvidos por uma organi-

zação pública ou privada com o objetivo de promover e consolidar 
projetos de empreendedorismo.

Estes programas incluem geralmente uma série de serviços de apoio às start-
ups, para que possam passar de um estado de ideia concetual para um es-
tado de consolidação no mercado e crescimento, as denominadas scale-ups.

Para a correta conceção e execução de um programa de apoio a start-ups, é 
aconselhável ter em conta diferentes fatores, que estão detalhados de segui-
da.

5.1.Nível de maturidade das start-ups alvo e da equipa em-
preendedora

Uma das chaves dos programas bem-sucedidos é a adoção de uma aborda-
gem “customer-centric” que permita a adaptação dos serviços do programa 
às características específicas dos potenciais beneficiários.
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Podemos definir os seguintes níveis em função do perfil e do nível do em-
preendimento:

a) Autoemprego:

O autoemprego é uma modalidade de trabalho que consiste em gerar re-
ceitas de forma autónoma4. Isto inclui, por exemplo, os proprietários de em-
presas unipessoais e os profissionais independentes que oferecem os seus 
serviços.

Embora muitos projetos de empreendedorismo comecem com um único 
fundador, este tipo de perfil não deve ser incluído como alvo de programas 
de apoio a start-ups digitais, devido à sua dificuldade de escalonamento e 
crescimento.

b)  Start-up: 

De acordo com o manual de empreendedorismo5 da Escola de Organização 
Industrial do Ministério da Indústria espanhol, podem ser identificados até 3 
níveis de maturidade das start-ups digitais:

• Nível 1: Empreendedores com a sua ideia em fases muito precoces, ape-
nas em modo conceptual e sem qualquer tipo de protótipo. Além disso, 
tendem a coincidir com pessoas com quase nenhuma experiência no pro-
cesso empreendedor. Neste caso, os programas de apoio devem concen-
trar-se na formação inicial da equipa do projeto e nas atividades de con-
ceção do modelo de negócio, identificando hipóteses e validando as mais 
críticas, tais como o problema e a solução.

• Nível 2: Empreendedores que já trabalham na sua ideia de negócio há 
algum tempo e que também têm alguma experiência nas metodologias 
do processo. Neste caso, os programas devem ter como objetivo ajudar a 
equipa a acelerar o processo de validação, a construção dos seus primeiros 
produtos mínimos viáveis e os seus primeiros testes de venda no mercado.

• Nível 3: empreendedores que já possuem uma empresa estabelecida e 
alguns clientes que proporcionaram receitas iniciais. Neste último caso, 
os programas devem concentrar-se na fase de customer validation, aju-
dando a equipa promotora a aumentar a base de clientes, validando as 
hipóteses do canal, o pricing e a relação. Ao mesmo tempo, aplicam meto-
dologias ágeis de desenvolvimento de produtos para lançar versões mais 
completas, em função do feedback obtido dos clientes.

4 Source: https://economipedia.com/definiciones/autoempleo.html
5 Entrepreneurship Methodology Report. Escuela de Organización Industrial - EOI 
(School of Industrial Organisation).
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c) Scale-Ups

Segundo a OCDE e o Scale-Up Institute do Reino Unido,

As scale-ups nas organizações devem ter crescido nos três últimos 
exercícios financeiros a um ritmo anual superior a 20% em número 

de empregados e em volume de negócios.

A maioria dos programas de apoio a start-ups tendem a durar entre 4 a 6 me-
ses e são orientados para o perfil b) (start-ups), com a maioria deles a atingir 
a fase de encaixe problema-solução (customer discovery).

Contudo, há oportunidades para conceber programas de apoio específicos 
em função do nível de maturidade observado, combinando diferentes tipos 
de serviços.

5.2. Conceção do programa e dos serviços a incluir

A enorme velocidade de desenvolvimento das start-ups digitais, juntamente 
com o nível de maturidade do projeto e a experiência da equipa, devem ser 
tidos em conta na conceção dos diferentes serviços a incluir no programa.
Segue-se um conjunto de opções que podem ser escolhidas em função de 
cada caso.

• Mentoring 
Já explicado em pormenor no ponto 2, é talvez o serviço mais valioso de um 
programa de apoio a start-ups digitais.
Podem existir 2 tipos de mentores: generalistas (conhecedores do processo 
Lean Start-up e do setor digital) e especialistas (especialistas num tópico es-
pecífico, por exemplo, e-commerce).

• Formação
Consiste em lecionar conteúdos teóricos e práticos aos participantes do pro-
grama. O temário pode ser muito amplo, desde a própria metodologia, ferra-
mentas específicas, atitudes da equipa empreendedora, etc….
São muito importantes para perfis com pouca experiência e com projetos 
nas fases iniciais. São normalmente atividades de grupo frequentadas pelos 
participantes do programa. São normalmente atividades sincronizadas, com 
duração entre 1 a 4 horas por sessão.

• Project management & Metas
Para assegurar o progresso dos projetos empreendedores, uma boa prática é 
identificar as metas a atingir durante o processo, para além do enfoque tradi-
cional no desenvolvimento tecnológico (TRLs).
Cada programa deve identificar as metas finais e parciais a atingir pelos parti-
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cipantes; recomenda-se que as metas estabelecidas no Manual do Empreen-
dedor de Steve Blank (ver secção 3.4) sejam utilizadas como base.
Uma boa prática é a de que o responsável global pelo programa deverá reali-
zar entrevistas periódicas com os participantes para assegurar o progresso no 
cumprimento das metas.

• Acesso ao mercado. Metas de empresas e Corporate venturing
Consiste em estabelecer a oportunidade de os participantes contactarem 
potenciais clientes (ambiente B2B) ou canais (ambiente B2C) e é um serviço 
claramente diferenciado num programa de apoio a start-ups.
A entidade gestora do programa atua como intermediário, identificando em-
presas ou organizações que possam tirar partido dos produtos ou serviços 
das start-ups e conceber atividades de apresentação de soluções.

Este serviço pode ser concebido de duas formas:
o Desafios de empresas
As start-ups são chamadas a resolver um desafio específico para uma ou 
mais empresas.
No final do programa, a empresa patrocinadora irá selecionar as soluções 
mais interessantes.

o Apresentação a empresas
Os projetos participantes no programa apresentarão as soluções desen-
volvidas a um grupo de empresas ou clientes, com o objetivo de realizar 
pilotos com elas.
O gestor do programa de apoio é o responsável pela identificação das em-
presas mais adequadas para as start-ups participantes.
Um exemplo deste serviço é o Business Day do programa SME Instrument, 
onde foram apresentadas start-ups apoiadas pelo programa a grandes 
corporações europeias.

• Acesso a financiamento e investimento.
Consiste na realização de atividades que permitam às start-ups digitais esta-
belecerem contacto com potenciais investidores.
A atividade mais comum neste serviço é a organização de um “Investor day” 
ou “Demo day”, no qual os empreendedores fazem uma breve apresentação 
dos seus projetos perante um júri ou um grupo de investidores que avaliam o 
projeto e estabelecem contactos para possíveis acordos.

Este tipo de atividade é especialmente interessante em projetos que reque-
rem elevados investimentos para o desenvolvimento do produto e na fase de 
capital semente ou pré-semente. É de destacar que, atualmente, os investi-
dores privados não estão a financiar projetos que não demonstraram possuir 
clientes iniciais.
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• Acesso à internacionalização
Consiste em facilitar os serviços necessários que favoreçam a internacionali-
zação das start-ups do programa.
Este serviço destina-se a start-ups com um grau de maturidade alto (nível 3), 
uma vez que a internacionalização requer que se tenha validado o modelo de 
negócio no mercado local.

Para além das estratégias clássicas de internacionalização, tais como missões 
comerciais ou participação em feiras comerciais, uma oportunidade interes-
sante é a sua participação em programas europeus de inovação, tais como o 
EC Accelerator6 e os programas para start-ups nos diferentes verticais seto-
riais do European Institute of Technology7 (especialmente o vertical EIT Digi-
tal). Outros programas como o Erasmus+8 permitem aos promotores perma-
necer noutros países como parte da sua aprendizagem. 

Além disso, o gestor do programa pode tirar partido da sua própria rede de 
contactos internacionais para facilitar a conceção e realização de atividades 
de intercâmbio e contactos entre os participantes. O caso da Enterprise Eu-
ropean Network9 constitui uma grande oportunidade.

• Espaço físico
Consiste na oferta de espaços físicos onde os participantes dos programas se 
podem instalar.
Este foi um dos primeiros serviços oferecidos neste tipo de programa, em-
bora esteja a tornar-se cada vez menos interessante, devido ao aumento dos 
espaços públicos e privados de coworking e à tendência para o trabalho des-
localizado, especialmente aplicável a start-ups digitais.
 
Se forem oferecidos serviços de espaço físico, estes devem incluir uma pro-
posta de valor claramente diferenciada, tal como a utilização de instalações 
e equipamentos de alto valor (impressoras 3D, espaços de simulação, etc.) ou 
acesso direto aos clientes (por exemplo, Google Campus).

Cada programa de apoio a start-ups deve identificar quais são os serviços 
mais adequados ao seu target objetivo e, a partir daí, concebê-los à medida.
A tabela seguinte resume os diferentes serviços e a prioridade a ser incluída 
em função do perfil dos projetos.

 

6 https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
7 https://www.eitdigital.eu/
8 https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/eras-
mus-young-entrepreneurs_en
9 https://een.ec.europa.eu/
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Fonte: Elaboração própria

5.3. Implementação do programa

A implementação de um programa de apoio a start-ups digitais pode ser di-
vidida em 2 fases principais.

 5.3.1. Captação de participantes

Uma vez concebido o programa, deve ser realizada uma campanha de co-
municação para dá-lo a conhecer e receber as inscrições das start-ups.
Na campanha são estabelecidos os critérios de seleção com base na con-
ceção realizada anteriormente.

A captação pode realizar-se de duas formas: por convocatórias específicas, 
com um prazo limite para inscrição, ou no formato “evergreen”, onde a ins-
crição está sempre aberta, dependendo do número de lugares e da capaci-
dade disponível.

Uma vez recebidos os pedidos de inscrição, o responsável pelo programa de-
verá realizar uma entrevista de seleção com os candidatos para avaliar:

• Nível de maturidade do projeto
• Nível de conhecimento e experiência da equipa empreendedora
• Compromisso da equipa para com o programa (por exemplo, tempo dedi-

cado ao programa, interesses e motivações, etc...=).

Após a avaliação, as start-ups serão informadas do resultado, tanto as selecio-
nadas, porque cumprem com os critérios definidos, como as que não cum-
prem. Uma boa prática é não flexibilizar os critérios de acesso, mesmo que 
ainda haja lugares disponíveis, pois isso permitirá um melhor aproveita-
mento e melhores resultados do programa.
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 5.3.2. Implementação do programa

Uma grande parte do sucesso ou não deste tipo de programa deve-se à co-
rreta coordenação da sua execução, de acordo com a sua conceção. Neste 
caso, uma boa prática é que cada programa conte com um diretor ou chefe 
de projeto encarregado de assegurar o correto funcionamento das ativida-
des.

As funções desta figura são:
• Realizar reuniões periódicas de coordenação com a equipa de mentores 

para supervisionar a aplicação do programa e os progressos realizados pe-
las start-ups.

• Realizar reuniões periódicas com as start-ups participantes para verificar o 
seu progresso e o nível de satisfação com o serviço.

• Identificar melhorias ou alterações durante a implementação do progra-
ma, em função das necessidades específicas dos participantes.

• Supervisionar a correta implementação do programa no seu conjunto.

5.4. Indicadores de acompanhamento

Uma das críticas habituais aos programas de apoio a start-ups é a falta de 
responsabilização pelo seu impacto. Para ultrapassar esta situação, uma boa 
prática consiste em definir métricas que permitam medir o resultado e o im-
pacto do investimento.

O European Institute of Technology (EIT)10 define uma série de indicadores 
transversais para medir o impacto dos programas levados a cabo por cada 
um dos seus clusters, denominados KICs.

Estes indicadores de impacto podem ser utilizados como referências para 
medir o impacto de programas e políticas de apoio a start-ups digitais, uma 
vez que também podem ser comparados entre diferentes organizações.

Curto-prazo (6 - 12 meses)
• Número de start-ups que participam no programa
• Número de pessoas que participam no programa
• Número de produtos ou serviços lançados no mercado durante o progra-

ma
• Número de start-ups legalmente constituídas como resultado do progra-

ma

Médio-prazo (12-36 meses)
• Número de empregos diretos (não fundadores) criados
• Número de start-ups do programa investidas / financiadas
• Investimento recebido pelas start-ups participantes

10 https://eit.europa.eu/who-we-are/eit-glance/mission
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Longo-prazo (+ 36 meses)
• Mortalidade de start-ups: Número de start-ups fechadas vs. número de 

start-ups participantes
• Número de scale-ups (crescimento de 20% no volume de negócios em 3 

anos)
• Exits: número de operações de saída de capital pelos investidores (incluin-

do IPOs).

Estes indicadores propostos são indicadores de resultados do programa (ou-
tput). Para poder ter uma visão completa, é aconselhável incluir indicadores 
de input e de processo, como os seguintes:

Input
• Atrativos do programa: Número de candidaturas / Lugares disponíveis x 

100. Uma relação superior a 100 significa que a procura é superior à oferta 
de lugares e, portanto, o processo de seleção será de maior qualidade.

• Investimento por start-up: Custo total do programa / Start-ups participan-
tes.

• Investidores / Empresas externas envolvidas.

Processo
• % de conclusão do programa / número de participantes que concluíram / 

número de participantes que iniciaram.
• % de metas completadas pelos participantes. Este indicador é essencial 

para validar a conceção correta do programa e para iterar em função dos 
resultados.

• Número de acordos externos ao concluir o programa (clientes ou investi-
dores).

Um dos aspetos mais complexos a medir é a rentabilidade de um programa 
de apoio a start-ups, especialmente aqueles financiados com dinheiros pú-
blicos. Uma abordagem recomendável é a metodologia desenvolvida pela 
Universidade de Deusto denominada ROI empreendedorismo, que analisa 
as despesas públicas, as receitas públicas e o valor gerado através de uma fe-
rramenta online disponível gratuitamente em www.roiemprendedores.com 
(apenas disponível em castelhano). 
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