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PROJETOS E PARCEIROS

O projeto «Prosoa Rural — Promovendo a consciência social na área rural» (2018-2-ES02-KA205-011523)
tem por objetivo desenvolver materiais que apoiem os educadores nos centros de formação rurais para
poderem transmitir estes valores aos jovens. Os materiais serão baseados numa metodologia focada na
promoção da participação ativa e do empreendedorismo social relacionado com a preservação das
tradições e património culturais aos níveis local, regional, nacional e europeu. O projeto é financiado pela
Agência Nacional Espanhola no âmbito do projeto Erasmus Plus da UE. O projeto conta com a seguinte
parceria:

_____________________________________________________________________________________
Acción Laboral
http://www.accionlaboral.com

_____________________________________________________________________________________

IED
http://ied.eu/

_____________________________________________________________________________________

INOVA+
http://www.inova.business

_____________________________________________________________________________________
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Futuro Digitale
http://www.futurodigitale.org

_____________________________________________________________________________________

Organização Internacional do Trabalho
http://www.ilabour.eu

_____________________________________________________________________________________

Duração do projeto: dezembro 2018 —julho 2020

Saiba mais sobre o projeto em:

Website: http://www.prosoarural.ilabour.eu

Facebook: https://www.facebook.com/prosoaruralproject
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OBJETIVOS

Este módulo de formação tem por objetivo promover a iniciativa e o empreendedorismo social dos jovens
tendo em conta as tradições e património culturais.
Neste módulo, os jovens receberão formação sobre e para desenvolverem competências empresariais,
de modo a saberem que podem ser indivíduos com uma maior iniciativa social, capazes de gerar atividades
e/ou negócios relacionados com o património cultural e a sua preservação. Para além de gerar mais
capacidades de alta qualidade junto dos jovens, contribui para o surgimento de uma maior possibilidade
de iniciativas nos ambientes rurais que preservem o património cultural dos pequenos municípios rurais.
Os principais objetivos deste módulo de formação são:
✓
✓
✓
✓

promover a consciência social entre os jovens nas áreas rurais,
melhorar as competências empresariais dos jovens,
promover o empreendedorismo social entre os jovens nas áreas rurais,
criar um maior envolvimento e uma maior sensibilização em relação à necessidade de preservar
as tradições e o património culturais.
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SECÇÃO 1 — INTRODUÇÃO AO EMPREENDEDORISMO SOCIAL E AO PATRIMÓNIO
CULTURAL

1.1 O QUE É O EMPREENDEDORISMO SOCIAL?

O empreendedorismo social é uma forma de empreendedorismo cada vez mais popular, que pretende a)
alcançar um propósito social através da criação de valor social e b) resolver problemas sociais como a
proteção ambiental, ensino, desemprego, serviços de saúde, pobreza, direitos civis, racismo, energia,
desigualdade de género, recursos hídricos, proteção dos animais, entre outros1.

Empreendedorismo social

Resolução de
problemas sociais

Propósito social

Valor social

Ao abordar um problema específico, as empresas sociais põem em prática atividades e soluções
específicas, que surgem a partir da implementação de abordagens inovadoras.
No entanto, o conceito de «empresa social» e a sua diferença entre as empresas comuns, por vezes, não
é claro. Uma empresa social pode ter ou não fins lucrativos. Podemos considerar que um dos elementos
fundamentais que distingue as empresas «sociais» das «tradicionais» é que as empresas sociais têm por
objetivo resolver problemas sociais específicos e não apenas alcançar resultados económicos1. À
semelhança do empreendedor «tradicional», o «empreendedor social» deve tomar riscos e ser
determinado para que o seu empreendimento social seja bem-sucedido.
Poderemos considerar o empreendedorismo social como uma combinação de três pilares: negócio,
compromisso social e serviços sociais. Mas como funciona exatamente uma empresa social?

VÍDEO 1: O que é o empreendedorismo social e como funciona?
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1.1.1 COMO SE DEFINE UMA EMPRESA SOCIAL?

As empresas sociais podem:
-

ter qualquer forma e dimensão,
ser criadas e geridas por diversas pessoas independentemente do seu género, religião, etnia,
orientação sexual, idade, etc.,
comercializar vários produtos e serviços.

Observe os seguintes exemplos. Cada imagem mostra um produto ou serviço comercializado por uma
empresa social:

—

—

—

—

—
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EXEMPLOS DE EMPRESAS SOCIAIS

1.1.2 QUE FORMAS PODEM TER AS EMPRESAS SOCIAIS?

Uma empresa social pode ter quase todas as formas comerciais. Abaixo estão alguns exemplos:

Arte, artesanato,
peças de coleção

Música, desporto

Vestuário, acessórios

Restauração, cafés,
bares

Tecnologia

Ciência, etc.

Por exemplo, para cada questão social podemos ter os seguintes tipos de empresas sociais:
Questão social

Empresa

Desalojamento

Empresas de visitas guiadas

Desemprego jovem

Cafés/restaurantes

Refugiados e migrantes

Mercearias

Adultos com deficiências

Revistas/jornais

Idosos vulneráveis

Lojas de sobreciclagem

Populações indígenas

Galerias de arte

1.1.3 QUE VALOR E IMPACTO PODE CIAR UMA EMPRESA SOCIAL?

Como qualquer outra empresa, as empresas sociais tentam vender produtos ou serviços tendo em vista
a geração de lucros. Para que consigam atingir o seu objetivo, devem tornar claro o valor que podem
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trazer aos outros. O que diferencia as empresas sociais de outros tipos de empresas é que podem criar
valor de várias formas diferentes:
❖
❖
❖
❖

aplicar os lucros em ações sociais ou ambientais,
encontrar e criar novas soluções e formas de trabalho para abordar problemas sociais,
aplicar estratégias comerciais para aumentar as melhorias ao bem-estar humano e ambiental,
utilizar tecnologias e recursos comerciais inovadores para encontrar soluções para problemas
sociais,
❖ trabalhar em causas culturais, sociais ou ambientais para criar um impacto sustentável e viável
nas pessoas,
❖ restabelecer economias baseadas em comunidades e reinvestir localmente nas comunidades,
evitando envolver stakeholders ricos.
O impacto é um elemento fundamental muito importante para as empresas sociais. É o resultado da
venda dos seus produtos ou serviços.
As empresas sociais podem ter os seguintes tipos de impacto:
❖ criar oportunidades de emprego,
❖ aumentar a empregabilidade e partilha de conhecimento profissional entre os jovens para que
estes últimos possam estar preparados para entrar no mercado laboral,
❖ utilizar uma parte dos seus lucros para financiar abrigos para pessoas desalojadas ou trabalhar
com toxicodependentes,
❖ oferecer refeições a pessoas mais velhas e portadoras de deficiências ao domicílio, etc.
1.1.4 EMPRESAS SOCIAIS PELO MUNDO

Tirar lições de outras histórias ajuda-nos a alcançar o sucesso e a evitar o fracasso. No entanto, é claro
que cada atividade tem uma certa percentagem de risco associada.
Existem muitas empresas sociais de sucesso em todo o mundo, que têm impacto social. Mas o que
significa «impacto social»?
O impacto social é a mudança positiva na comunidade ou sociedade despoletada pelas atividades de uma
empresa.
Consideremos o seguinte exemplo:
O The Big Issue do Reino Unido é um jornal de rua fundado em 1991, que oferece aos sem-abrigo ou

a pessoas em risco de perderem a sua casa a oportunidade de ganhar um salário vendendo revistas ao
público. A revista The Big Issue é comprada por 1,25 GBP e revendida por 2,50 GBP, o que significa que
cada vendedor é um pequeno empresário, que trabalha e não pede esmolas.
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A Camara education da Irlanda é uma empresa social fundada em 2005, que instala computadores em

escolas e centros de juventude e ensina os professores a utilizá-los. A Camara education está em
funcionamento em África (Etiópia, Quénia, Zâmbia, Lesoto e Tanzânia) e na Irlanda.

A Specialisterne da Dinamarca forma pessoas com perturbação do espetro do autismo (PEA) para que

satisfaçam os requisitos do setor comercial. A Specialisterne também oferece um ambiente de trabalho
onde é «normal» ter PEA e onde a função da gestão e do pessoal é criar o melhor ambiente de trabalho
possível para os colaboradores com PEA. Os colaboradores trabalham como consultores comerciais em
áreas como teste de software, programação e introdução de dados para os setores público e privados.
A Specialisterne está em funcionamento na Europa (Dinamarca, Áustria, Islândia, Irlanda, Itália,
Noruega, Espanha), Austrália, Canadá, Brasil, EUA e Singapura.

1.2 TIPOS DE EMPREENDEDORES SOCIAIS

Os empreendedores sociais podem pretender produzir produtos amigos do ambiente, focar-se em
atividades filantrópicas ou fazer várias contribuições às respetivas comunidades e sociedades, adotando
modelos de negócio de modo a oferecer soluções criativas para problemas sociais complexos e
persistentes2.
Podemos identificar vários tipos de empreendedores sociais3, no entanto, iremos focar-nos apenas em
quatro: criativos sociais, construtores sociais, engenheiros sociais e empreendedores sociais
comunitários.
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Criativos sociais

Abordam uma necessidade especial local na qual têm conhecimento
especializado e recursos para encontrar soluções inovadoras.

Construtores sociais

Abordam as necessidades sociais que os governos, agências e
empresas não conseguem abordar através da criação e aplicação de
soluções alternativas, bens e serviços.

Engenheiros sociais

Abordam necessidades sociais significativas através da criação de
sistemas sociais novos e mais eficazes para substituir os sistemas
atuais.

Empreendedores
sociais comunitários

Abordam as necessidades sociais de uma comunidade existente
numa área geográfica social relativamente estreita.

1.3 COMPETÊNCIAS EMPRE SARIAIS SOCIAIS

Qualquer tipo de empreendedor deve definir um objetivo claro do que pretende alcançar antes de realizar
qualquer ação. Em alguns casos, atingir o objetivo definido poderá levar muito tempo. Ter uma ideia e um
plano ajuda os empreendedores a definir caminhos que podem seguir e a criar uma missão que os
orientará e relembrará do seu objetivo, mantendo-os motivados nos momentos difíceis. Algumas das
competências empresariais que contribuem para que se mantenha perto dos seus objetivos e focado nos
mesmos são:
Criatividade e
independência

Comunicação

pensamento crítico e
concetivo

narrativa empresarial

Paixão

Empatia e
autoconhecimento

Orientação para o futuro

Tomada de decisões

Automotivação e
confiança

Trabalho em equipa e
colaboração

Astúcia

Gestão de tempo e
tolerância ao stress

Otimismo

Networking e construção
de relações

Espírito de aventura

Pensamento orientado
para o crescimento

Missão e valores

Inovação e tomada de
riscos

Capacidade de motivar,
orientar, apoiar e liderar
outros

Conhecimento digital,
desejo e capacidade de
aprender
continuamente

1.4 O QUE É O PATRIMÓNIO CULTURAL?

O património cultural é um conjunto de costumes e objetos antigos e tradicionais deixado pelas gerações
mais velhas, disponível no presente e garantido no futuro pelas novas gerações.
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Cada país, cidade ou aldeia tem a sua própria cultura, tradições e costumes únicos.
Se tiver curiosidade em saber mais sobre as tradições e costumes de Espanha, Grécia, Portugal, Países
Baixos, Itália e Turquia, pode consultar o nosso catálogo sobre boas práticas em relação ao património
cultural no website do projeto: http://www.prosoarural.ilabour.eu/outputs/.
1.5 TIPOS DE «PATRIMÓNIO»

Podemos categorizar o património em três tipos: bens culturais, património cultural imaterial e
património natural.
1.5.1 BENS CULTURAIS
Os bens culturais estão relacionados com:
Museus e preservação das arte, arquitetura,
cinema e materiais áudio e digitais.

Acrópole – Atenas, Grécia
1.5.2 PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL

O património cultural imaterial está relacionado
com:
História, língua, religião, folclore, costumes e
práticas sociais, atividade cultural humana.

Momoeria — Cozani, Grécia
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1.5.3 PATRIMÓNIO NATURAL

O património natural está relacionado com:
Ambiente natural (flora e fauna) e zonas
rurais.

Praia Navagio — Zaquintos, Grécia

1.5 EMPREENDEDORISMO CULTURAL

O empreendedorismo cultural (também chamado de empreendedorismo artístico) é um processo de
gestão através do qual os trabalhadores culturais procuram sustentar a sua criatividade e autonomia,
desenvolver a sua capacidade de adaptação e criar valor artístico, económico e social. (Throsby, 2001)
1.5.1 EMPREENDEDOR SOCIAL VS. EMPREENDEDOR CULTURAL

Empreendedores
sociais

Empreendedores
culturais

Criam negócios (produtos
ou serviços) para resolver
um problema social

Criam produtos culturais
(artes visuais, música,
filmes, etc.) que
apresentam novas formas
de compreender os
problemas sociais

Objetivos: o sucesso
comercial e as mudanças
sociais são igualmente
importantes para promover
a mudança social

Objetivos:
autodeterminação para
promover a mudança
global

Economia social

Economia criativa

Página | 15

O empreendedor cultural

VÍDEO 2: O empreendedor cultural — Correr riscos e acertar em cheio?

1.5.2 TAXONOMIA DAS COMPONENTES DO EMPREENDEDORISMO CULTURAL
Estratégias

Táticas

Competências/capacidades

Pensamento

Contexto

Empresas sociais

Novas abordagens
e fontes de
financiamento

Identificação de
oportunidades

Orientação para o
futuro

Cultura

Empresas criativas

Parcerias

Formação e
educação

Abertura de
espírito

Tradições

Comunidade ou
património
empresarial

Networking

Comunidade

Novos
empreendimentos

Novas tecnologias

Local

Alteração da gestão

Novas abordagens
de marketing

Campo artístico

Bricolagem
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EXERCÍCIOS

1.6.1 GRANDES IDEIAS
Apresentação do exercício:
O ponto principal desta dinâmica é responder à questão:
Em que ideia devo investir?
Gerar e identificar ideias de negócio que «possam» ser viáveis, mas comparando-as com o as necessidades reais do
ambiente.
Iniciar o exercício!

1.6.2 DESAFIO DINÂMICO
Apresentação do exercício:
Nesta dinâmica de grupo, o principal objetivo é fazer com que a equipa enfrente novos desafios e, para isso, é
necessário que as pessoas se sintam confiantes e seguras.
Iniciar o exercício!

1.6.3 PERGUNTAS DE RESPOSTA ABERTA
Apresentação do exercício:
Esta dinâmica ajuda a compreender a relação entre um problema e o seu contexto. É utilizada para «aprofundar
um problema e descobrir a causa do mesmo, uma vez que os problemas são abordados de forma mais sustentável
quando se analisa a origem dos mesmos».
Iniciar o exercício!

1.6.4 ESPELHO MEU
Apresentação do exercício:
Conhecer e identificar as características empreendedoras dos participantes. As aprendizagens esperadas são:
— aumento do conhecimento: reconhecer as várias características de cada empreendedor. É preciso cultivar para
estabelecer um negócio de sucesso,
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— melhoria de capacidades: expressar de forma criativa as características empreendedoras identificadas nos
colegas e em si próprio,
— melhoria de atitudes: estar disposto a avaliar as suas características empreendedoras de forma positiva,
propondo soluções para fortalecer essas características que os identificam como fracos.
Iniciar o exercício!

1.6.5 MAPA DE CONTEXTO
Apresentação do exercício:
Esta dinâmica foi criada para nos mostrar os fatores externos, tendências e forças que circundam uma ideia
porque, tendo uma visão sistémica do ambiente externo no qual nos movimentamos, estaremos mais bem
preparados para responder proactivamente.
Iniciar o exercício!
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SECÇÃO 2 – DESENVOLVER A SUA IDEIA DE EMPRESA SOCIAL
2.1 DESENVOLVIMENTO DA IDEIA

Por vezes, ter uma ideia de produto ou serviço pode ser difícil. Os negócios começam com uma ideia.
Durante a sua vida, poderá ter muitas ideias. Mas o brainstorming e o pensamento concetivo irão ajudálo a encontrar a ideia que mais se aproxima da sua visão, missão e paixão. Como encontrar uma ideia de
produto ou serviço?

1. Comece com o que tem
Brainstorming: comece por registar todas as ideias que lhe vêm à cabeça. Depois, com tempo, avalie
cada ideia e encontre os respetivos potenciais de desenvolvimento.
Ideias que já tem: pode ser uma ideia que já teve há muito tempo, por exemplo, em criança. Porque
não a experimentar?
Pense na sua experiência: pode ter uma capacidade ou um conjunto de experiências que façam de si
um especialista num determinado assunto e que lhe possam permitir entrar mais rapidamente no
mercado. Tente descobrir que capacidades e experiências são estas e de que forma as pode colocar em
ação através de uma ideia.
Pense nas suas paixões: a sua paixão em relação a algo é a fonte de ideias mais
poderosa e motivadora, uma vez que o incentiva a ocupar-se dela, trabalhar para ela
e para algo que deseja. Existe uma expressão que diz «se gostar do seu trabalho,
nunca mais terá de trabalhar na vida».
Por exemplo: a Minaal foi iniciada por duas pessoas que adoravam viajar, mas que se
sentiam frustradas com as suas malas de viagem e que, então, decidiram criar as
suas próprias malas de viagem. A sua paixão por viajar ajudou-as a criar uma mala de
viagem única. https://www.minaal.com/
2. Procure na sua comunidade
— Esteja atento aos membros da comunidade e ouça o que têm a dizer. Poderá encontrar conceitos de
retalho novos e interessantes. Outra excelente fonte de novidades e informação pode ser os jornais.
— Observe a sua vizinhança, o seu trabalho e vida quotidiana. Que produtos ou serviços poderiam
facilitar a vida destas pessoas? Existe algo que seja difícil de encontrar nos mercados locais? O que faz
da sua comunidade única e que pode ser partilhado com outras comunidades?
— Uma excelente fonte de ideias é encontrar soluções para as dificuldades das pessoas. Oferecer um
produto ou serviço que ajude as pessoas a resolver alguns dos seus problemas ou a melhorar a sua vida
é uma excelente base para o desenvolvimento e crescimento da sua ideia.
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3. Descubra quais são as tendências de compra
Saber o que é que os clientes compram é uma excelente ideia para ter uma ideia geral dos produtos
mais procurados. Isto também o pode ajudar a ter novas ideias nas quais nem sequer tinha pensado ou
imaginado antes. Existem algumas ferramentas que o podem ajudar a acompanhar as tendências de
compra dos clientes:
Trend Hunter;
Trend Watching;
Google trends.
Outra fonte importante onde pode descobrir quais são as tendências de compra é viajando. Viajar
permite-lhe observar as tendências em todo o mundo, dando-lhe novas ideias e inspiração.
4. Redes sociais e online
As redes e plataformas sociais, como o Facebook, Instagram, eBay, Amazon, entre outros, são fontes
muito úteis que o podem ajudar a encontrar novas ideias de produtos ou serviços.
5. Pensamento concetivo
O pensamento concetivo é um processo que o ajuda a tentar compreender o utilizador, a saber quais
são os desafios que enfrenta e a redefinir o problema para criar novas abordagens para o resolver.
O processo de pensamento concetivo é o seguinte:
VÍDEO 3: O processo de pensamento concetivo?
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Para aceder a literatura adicional e saber mais sobre o desenvolvimento de ideias e o pensamento
concetivo, consulte o seguinte material, muito interessante, disponível aqui!
(Só precisa de se registar para ter acesso gratuito ao material de aprendizagem.)

2.2 O QUE É UM MODELO DE NEGÓCIO?

O modelo de negócio é um método ao qual as empresas sociais podem recorrer, utilizando os recursos
disponíveis com o objetivo de encontrar soluções para os problemas e necessidades dos clientes.
Particularmente, um modelo de negócio pode identificar a forma específica através da qual a empresa
social disponibiliza os seus produtos/serviços, o problema social com que está a lidar e a quantia de fundos
distribuída.
Abaixo, explicamos como pode utilizar e criar um modelo de negócio Canvas, bem como um plano de
negócio para definir a sua própria empresa social.

2.3 O MODELO DE NEGÓCIO CANVAS SOCIAL

O modelo de negócio Canvas é uma ferramenta empresarial muito útil. Oferece uma pequena descrição
e uma visão geral completa do ambiente do seu negócio. Também o ajuda no processo de
desenvolvimento do seu plano de negócio (que aprofundaremos na próxima subsecção).
O modelo de negócio Canvas, criado por Alexander Osterwalder em 2010, permite-lhe focar-se na gestão
operacional, estratégica e de marketing da sua empresa social. O Canvas consiste em nove blocos. Cada
bloco inclui uma lista de questões que o ajudam a refletir na sua ideia e que deve ter sempre em
consideração.
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Pode transferir o modelo de negócio Canvas aqui!
Parceiros chave: refere-se a todas as empresas ou organizações que ajudam as empresas a reduzir riscos,
implementar ações ou adquirir recursos.
Atividades chave: são as ações mais importantes que uma empresa deve realizar para alcançar o sucesso.
Recursos chave: permitem que as empresas criem e ofereçam uma proposta de valor, alcancem os
mercados pretendidos, mantenham relações com os segmentos de clientes e aufiram receitas. Os
recursos chave podem ser físicos, financeiros, intelectuais ou humanos. Podem ser propriedade da
empresa, alugados por ela ou adquiridos junto dos parceiros chave.
Proposta de valor: resolve um problema ou satisfaz uma necessidade do cliente.
Segmentos de clientes: é a segmentação de clientes com base em algumas características comuns que
possam ter entre si, como necessidades e comportamentos comuns, entre outros atributos.
Relações com os clientes: constroem o tipo de relação que a empresa pretende estabelecer com cada
segmento de clientes. As relações podem variar de pessoais a automatizadas.
Canais: tornam o produto ou serviço visível para os clientes. Os canais desempenha um papel significativo
na experiência do cliente.
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Têm várias funções, incluindo:
•

sensibilizar os clientes sobre os produtos e serviços de uma empresa,

•

ajudar os clientes a avaliar a proposta de valor de uma empresa,

•

permitir aos clientes comprarem produtos e serviços específicos,

•

oferecer uma proposta de valor aos clientes.

Estrutura de custos: descreve os custos mais importantes da empresa de acordo com o seu modelo de
negócio.
Fluxos de receitas: descreve as receitas ganhas com as atividades de uma empresa.

As perguntas fundamentais4!

Parceiros chave

▪
▪
▪
▪

Quem são os seus parceiros chave?
Quem são os seus fornecedores
chave?
Que recursos chave adquirimos junto
dos parceiros?
Que atividades chave realizam os
parceiros?
Atividades chave:

▪
▪
▪
▪

Que atividades chave requer a sua
proposta de valor?
Os seus canais de distribuição?
Relação com os clientes?
Fluxos de receitas?
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Recursos chave

▪
▪
▪
▪

Que recursos chave requer a sua
proposta de valor?
Os seus canais de distribuição?
Relação com os clientes?
Fluxos de receitas?

Proposta de valor

▪
▪
▪
▪

Que valor oferece ao cliente?
Qual dos problemas dos seus clientes
está a tentar resolver?
Que conjunto de produtos e serviços
oferece a cada segmento de clientes?
Que necessidades do cliente está a
satisfazer?

Relação com os clientes

▪

▪
▪

▪

Que tipo de relação é que cada um
dos seus segmentos de clientes
espera que estabeleça e mantenha
com eles?
Que tipos de relações estabeleceu?
De que forma estão integradas com
as restantes componentes do seu
modelo de negócios?
Qual é o seu custo?
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Canais

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Através de que canais é que os seus
segmentos de clientes pretendem ser
alcançados?
Planeia alcançá-los de que forma?
De que forma integrará os seus
canais?
Quais deles funcionam melhor?
Quais deles são mais económicos?
Vai integrar os seus canais com as
rotinas dos seus clientes?

Segmentos de clientes

▪
▪

Para quem está a criar valor?
Quem são os seus clientes mais
importantes?

Estrutura de custos

▪

▪
▪

Quais são os custos inerentes mais
importantes no seu modelo de
negócios?
Que recursos chave são mais
dispendiosos?
Que atividades chave são mais
dispendiosas?
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Fluxos de receitas

▪
▪
▪
▪
▪

Que valor estão os seus clientes
realmente dispostos a pagar?
Atualmente pagam pelo quê?
Atualmente pagam de que forma?
Como prefeririam pagar?
Quanto é que cada fluxo de receitas
contribui para as suas receitas
globais?

A lista de perguntas está disponível aqui!
Lembre-se: o modelo de negócio Canvas pode ser utilizado por qualquer tipo de negócio, mas deve ser
sempre adaptado.

VÍDEO 4: Como redigir um modelo de negócio Canvas?

2.4 CRIAR UM PLANO DE NEGÓCIO SOCIAL

A criação de um plano de negócio social é uma oportunidade para pensar cuidadosamente em cada passo
necessário para abrir a sua empresa social.
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Esta é uma oportunidade para descobrir qualquer potencial fraqueza na sua ideia de negócio, identificar
as oportunidades que pode não ter considerado e planear a forma como irá lidar com os desafios que
poderão surgir. Um plano de negócio bem elaborado irá ajudá-lo a manter-se focado no seu objetivo e na
sua missão, a definir prioridades e pontos de ação específicos e a desenvolver e a comunicar a sua ideia
aos potenciais stakeholders e clientes.
Um plano de negócio deve ser claro e completo, deve aproveitar as oportunidades existentes e ser reativo.
Uma pessoa alheia ao seu negócio deverá ser capaz de o compreender!

VÍDEO 5: Como redigir um plano de negócio?

Desenvolvemos uma folha de cálculo que poderá transferir para começar a trabalhar no seu plano de
negócio.
Pode transferir o modelo do plano de negócio aqui!

EXERCÍCIOS
2.5.1 DE DENTRO PARA FORA

Apresentação do exercício:
Então…
«Sabe quem é?» — «Sabe onde está?»

Página | 27

Autoanálise SOAR — Forças, oportunidades, aspirações e resultados (do inglês strengths, opportunities,
aspirations e results).
Análise SCORE ao ambiente — Forças, desafios, opções, respostas e eficácia (do inglês strengths,
challenges, options, responses, e effectiveness).
Este exercício é um ponto introdutório que pretende fortalecer a criação do espírito de equipa, fazendo
com que todos os participantes partilhem as suas mais valias empresariais e a sua visão do ecossistema
da área rural circundante. Envolve os participantes em duas fases de reflexão durante as quais
desenvolvem os seus conteúdos com base em modelos específicos, partilhando-os, em seguida, com o
restante grupo.
Iniciar o exercício!

2.5.2 DE CIMA PARA BAIXO

Apresentação do exercício:
A criatividade não pode ser ensinada…
Mas por outro lado, também não precisa de ser ensinada! Trata-se de uma característica interna de cada
ser humano. Precisa apenas de ser trazida à superfície, de ser refinada, melhorada e acompanhada de
ferramentas e contextos que ajudem a derrubar as paredes da hesitação. Neste exercício iremos trabalhar
com os participantes para trazer à superfície ideias novas e criativas. A equipa estará motivada para
partilhar estas ideias da forma mais apelativa e, em seguida, trabalhá-las e desenvolvê-las.
Iniciar o exercício!

2.5.3 DE PRETO PARA BRANCO

Apresentação do exercício:
Os empreendedores são mais do que geradores de ideias: são experimentadores de novas ideias,
inovadores que colhem as oportunidades à sua volta e que as transformam em lucros e benefícios sociais,
neste caso. No contexto deste exercício ser-lhe-á pedido que identifique os primeiros passos que deve
tomar e que simule a sua ideia representando-a e esquematizando-a numa grande folha de papel
(focando-se no percurso do utilizador). Neste passo, não lhe é pedido que descreva sistematicamente
cada detalhe, mas que se foque na ideia/oportunidade e que tente incluir o elemento do envolvimento
através de uma visão que satisfaça a sua identidade enquanto empreendedor e que cultive benefícios
sociais. Conclua com algumas declarações fortes em relação à visão, missão e valor.
Iniciar o exercício!
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2.5.4 O MODELO DE NEGÓCIO CANVAS

Apresentação do exercício:
O exercício consiste em utilizar as apresentações feitas na parte teórica —modelo de negócio Canvas —
para que os participantes escrevam os seus pensamentos e planos e descrevam a sua ideia empresarial
neste modelo.
Iniciar o exercício!
Transferir o modelo do modelo de negócio Canvas!

2.5.5 O PLANO DE NEGÓCIO

Apresentação do exercício:
O exercício consiste em utilizar as apresentações feitas na parte teórica — plano de negócio — para que
os participantes escrevam os seus pensamentos e planos e descrevam a sua ideia empresarial neste
modelo.
Iniciar o exercício!
Transferir o modelo do plano de negócio!
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SECÇÃO 3 — GESTÃO DE NEGÓCIO
3.1 GERIR UMA EMPRESA

Uma gestão eficaz requer um bem-estar geral dividido em cinco condições do setor:

Social

Profissional
Físico
Espiritual

Mental

Quando um empreendedor possui uma gestão equilibrada, esse equilíbrio oferece-lhe a energia e os
recursos apropriados para gerir uma empresa com sucesso.
3.1.1 QUE AÇÕES DE GESTÃO PODE UM EMPREENDEDOR TOMAR?

① Estabelecer uma comunicação eficaz e responsiva
Quando alguém responde de forma imediata e tenta ajudar, está a contribuir para o desenvolvimento de
uma relação de confiança. Tente ouvir e compreender o que os outros lhe tentam dizer, o feedback dos
outros permite sempre encontrar formas de melhorar os seus produtos e oferecer melhores serviços à
sociedade.
② Construir uma equipa
Uma equipa permite que pessoas numa organização colaborem de forma eficaz e eficiente uns com os
outros. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Tente construir uma equipa onde as pessoas gostem
de trabalhar juntas. Poderão experimentar e encontrar novas soluções inovadoras e trocar ideias para
melhor abordar um problema.
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③ Adquirir conhecimento financeiro sobre a empresa
O conhecimento financeiro permite ao empreendedor definir objetivos e construir uma estratégia que
guie a empresa no caminho do sucesso. Podem prever a qualquer momento qual deve ser o próximo
passo e qual é o custo associado. Uma boa gestão financeira dá à empresa a oportunidade de aplicar mais
dinheiro na resolução de problemas sociais e de ser mais sustentável no mercado. Se uma empresa social
não for sustentável terá dificuldades em ajudar a resolver outros problemas sociais.
④ Capacitar outros e construir um ambiente positivo na organização
O ambiente de trabalho é um elemento fundamental para o sucesso da empresa. Se os colaboradores e
indivíduos que pertencem à ou interagem com a organização estiverem felizes, então terão a energia
necessária para dar o seu melhor no trabalho. Sentirão que o seu trabalho importa e que tem impacto e
valor social, pelo que irão experimentar novas formas inovadoras de realizar as tarefas tendo em vista o
bem social. A capacitação motiva as pessoas a crescer e a desenvolver novas capacidades que as poderão
ajudar a comunicar, colaborar e oferecer melhores serviços à comunidade.
⑤ Ser um exemplo
Seja a pessoa/empresa que admiraria. Desenvolva as características que gostaria que os outros vissem
em si, por exemplo, ser uma pessoa inovadora, aquela que encontra soluções para os problemas, ser a
empresa que tem impacto na sociedade, a pessoa que merece ser tratada com respeito ou a empresa que
é um exemplo para a criação de novas empresas. Ponha em prática aquilo que diz ou demonstre-o através
das suas ações.
3.2 PERSPETIVAS SOBRE A GESTÃO

Existem muitos conceitos de gestão:
a) gestão de tarefas, onde o empreendedor salienta a organização e a previsibilidade,
b) gestão de pessoas, onde o empreendedor salienta o alcance de objetivos e desenvolve ações,
c) gestão de objetivos, onde o empreendedor salienta a realização de ações necessárias para
garantir a sobrevivência e a continuidade da existência da empresa.
Para que cumpra a sua missão, as empresas sociais precisam de pessoas que realizem as tarefas e
atividades que manterão a organização ativa.
Podemos separar a gestão em dois tipos: gestão a curto prazo e gestão a longo prazo.
A gestão a curto prazo (gestão tática) consiste na gestão das operações diárias da organização, na
distribuição de responsabilidades e tarefas e na monitorização do progresso. A gestão a curto prazo pode
dividir-se em três perspetivas: i) a orientada para os objetivos, ii) a orientada para as tarefas e iii) a
combinação destas duas perspetivas.
A perspetiva da orientação para as tarefas refere-se à gestão e supervisão de tarefas e dos indivíduos que
trabalham em cada tarefa.
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A perspetiva da orientação para os objetivos refere-se à operação com confiança e flexibilidade. Os
objetivos podem ser alcançados através da auto-organização.
A gestão a longo prazo (gestão estratégica) está relacionada com a planificação, acompanhamento,
análise e avaliação contínua daquilo de que a empresa precisa para cumprir as suas metas e objetivos.
Uma gestão estratégica típica implica analisar as forças e fraquezas (análise SWOT), criar planos de ação,
pôr planos de ação em prática, avaliar e medir resultados.
Como conseguirá lidar com tantas tarefas?
1. Gerindo o tempo;
2. Definindo prioridades;
3. Equilibrando a vida pessoal e a vida profissional.

3.3 GERIR MUDANÇAS

Vejamos o seguinte vídeo para aprender o que é a gestão de mudanças!

Vídeo 6: O que é a gestão de mudanças?

Por vezes, a mudança é necessária para evitar que a organização se feche no seu próprio mundo. Como
qualquer outra coisa, a mudança comporta vantagens e desvantagens. Por um lado, ajuda a organização
a melhorar tarefas ou atividades, encontrar novas abordagens para crescer, melhorar os valores
essenciais, identificar novas oportunidades, sair da rotina e criar um caminho para o progresso. Mas, por
outro lado, a mudança traz incerteza. Tudo o que é incerto gera uma atitude negativa nos indivíduos.
Digamos que a mudança é, neste momento, um «problema». Quando nos deparamos com um problema,
a primeira coisa a fazer é compreender e perceber a situação atual. Em seguida, dividimos o problema
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principal em subproblemas para o simplificar e encontrar soluções imediatas. Se necessário, pode dividir
os subproblemas noutros subproblemas, caso o assunto seja muito geral e não consiga encontrar uma
solução. Aplicando estre processo, poderá encontrar soluções para o problema principal. O passo seguinte
é a implementação. Partilhe o problema ou situação com os seus colaboradores e explique-lhes porque é
que deve ser feita uma mudança, salientando os benefícios da mesma. Sempre que um colaborador
apresentar uma preocupação, relembre-lhe das razões da mudança. Depois de partilhar a situação,
apresente-lhes soluções ou pergunte-lhes que soluções sugeririam para resolver a mesma situação. Ouça
o seu feedback. Após encontrar as soluções, é necessário começar a implementar todas as ações
apropriadas para avançar com a mudança. Esta é a terceira parte. Mas, mantenha a calma e escreva o que
funciona e o que não funciona para que possa implementar as melhorias em conformidade.

8. Escreva o que
funciona e o que
não funciona e
aplique melhorias
em conformidade

7. Inicie a
implementação

6. Ofereça
soluções ou peça
que apresentem
propostas

1. Aperceba-se da
situação e
compreenda-a
2. Divida o
problema
principal em
subproblemas

Alteração
da gestão

5. Explique a
necessidade de tal
mudança e as
respetivas razões

3. Encontre
soluções para
cada subproblema
e formas de agir

4. Partilhe as
ideias de
mudança com
todos

A mudança pode incluir fatores internos, como desvios pessoais ou absentismo, ou fatores externos,
como aspetos sociais, económicos ou políticos. Os fatores internos da mudança são mais fáceis de gerir
do que os fatores externos à empresa.
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3.5 GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E RECRUTAMENTO

Todos os grandes negócios começam com uma grande equipa. Uma equipa pode:

Aumentar a
velocidade do
trabalho

Aumentar a
produtividade

Aumentar o
moral no
trabalho

Aumentar a
flexibilidade

Na gestão dos recursos humanos existem quatro elementos importantes:
•
•
•
•

recrutamento,
gestão da folha de pagamentos,
saúde,
segurança no trabalho.

O processo de recrutamento:
① Planeamento
O planeamento é muito importante quando é necessário criar uma equipa. Decida de quantas pessoas irá
precisar e que capacidades, competências e personalidades deverão possuir para se adequarem bem à
sua empresa e equipa.
② Descrição da posição
Poderá já ter em mente a pessoa adequada à posição específica, por exemplo, alguém que conhece e em
quem confia. Mas, se não for esse o caso, precisará de criar uma «descrição da posição» formal se recorrer
a um processo de recrutamento formal.
③ Entrevista
Registe a data, hora e os pontos principais da conversa a ter com os candidatos. Escreva de que forma foi
tomada a decisão de contratação ou não contratação.
④ Recrutamento
Tomou a decisão de oferecer o posto ao candidato mais adequado.
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⑤ Contrato
É muito importante assinar um contrato com o colaborador. O contrato é um acordo entre o colaborador
e a entidade empregadora e é a base da relação de trabalho. O contrato deve incluir os termos e condições
mais importantes do trabalho e, também, o seguinte: nome completo do colaborador e da entidade
empregadora, morada completa da empresa e do colaborador, natureza do trabalho, data de
recrutamento, duração do contrato, pagamento do período de referência, intervalo de pagamento
(semanal, mensal, etc.), horário de trabalho, seguros, férias e licenças remuneradas, faltas por doença,
formação e requisitos relativos a avisos (condições de resolução do contrato).
⑥ Formação
Forme os seus novos colaboradores para realizarem o trabalho e as funções que devem realizar de modo
a que todos trabalhem ao abrigo do mesmo sistema e em direção aos mesmos objetivos e missões.

3.6 GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS

A gestão da folha de pagamentos refere-se ao cálculo e pagamento de salários. A gestão de salários
depende do quadro legislativo da organização. O salário inclui a administração de impostos, segurança
social, bancos e pensões.
O salário é pago ao colaborador no final do mês da
folha de pagamentos ou conforme acordado
durante o processo de recrutamento. Para calcular
o salário, é necessário conhecer as horas de
trabalho para facilitar o processo. Quando o
pagamento é efetuado com base nas tarefas
realizadas, o processo é mais complicado. É
necessário um plano claro para gerir a folha de
pagamentos ao longo do tempo. Os salários
relativos a domingos e feriados devem ser
contabilizados e pagos de acordo com a retenção
de impostos na fonte e outras contribuições
sociais.
O valor do salário deve ser, pelo menos, o salário mínimo legal estabelecido no país onde a organização
está estabelecida. No entanto, o salário pode ser baseado na experiência de trabalho e conhecimento do
colaborador. No caso das empresas sociais, os salários afetam a comunidade.
3.7 SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
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O desenvolvimento da comunidade e a qualidade do trabalho podem ser melhorados se for garantida a
saúde e segurança no trabalho. Um ambiente de trabalho deve ser um local agradável e que não
apresente riscos para os colaboradores e entidades empregadoras.

Os programas de saúde e segurança no trabalho incluem:
•
•
•
•
•
•
•

risco de incêndio ou explosão,
acidentes de trabalho,
riscos ergonómicos,
riscos químicos e biológicos,
fatores psicológicos,
seguros de acidentes,
manutenção do bem-estar físico, mental e
social dos colaboradores.

EXERCÍCIOS
3.8.1 PLANEAMENTO

Apresentação do exercício:
As empresas preparam uma proposta onde é apresentado o tipo de trabalho a realizar, em que ordem, quando,
durante quanto tempo, por quem e de que formas. Este esboço é chamado de planeamento.

Iniciar o exercício!

3.8.2 ORGANIZAÇÃO

Apresentação do exercício:
A organização pretende estabelecer os objetivos da empresa que foram determinados na fase de
planeamento e as relações de autoridade entre os negócios, pessoas e locais de trabalho selecionado para
os atingir. A organização é importante para que os colaboradores possam desempenhar um papel ativo
de forma a atingirem certos objetivos e a trabalharem em conjunto. No entanto, a organização oferece a
ligação entre as tarefas dos colaboradores e as empresas. Possui certos princípios: unidade de objetivos,
competências, divisão do trabalho e das especializações, hierarquia, unidade de comando,
responsabilidade, equilíbrio entre autoridade e responsabilidade, princípio do equilíbrio, continuidade,
facilitação da liderança, definição de tarefas.
Iniciar o exercício!
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3.8.3 ADMINISTRAÇÃO

Apresentação do exercício:
Ao processo de fazer planos e realizar ações em linha com os objetivos comuns através da criação de uma
estrutura organizacional chama-se consulta e administração. Estão incluídas as atividades relacionadas
com a influência do gestor no trabalho dos colaboradores e com a informação dos mesmos sobre as
tarefas que têm a desempenhar.
Iniciar o exercício!

3.8.4 COORDENAÇÃO

Apresentação do exercício:
A coordenação é a harmonização de todas as atividades de uma empresa para facilitar o trabalho e
garantir o sucesso da mesma. O seu grau de importância aumenta consoante a dimensão da empresa. É
importante que os esforços dos colaboradores sejam combinados para que a empresa cumpra os seus
objetivos. Esta combinação está intimamente relacionada com a força e valor da coordenação, garantindo
que o trabalho é realizado eficazmente e que a comunicação entre os colaboradores e o equipamento
utilizado é possível, regular e adequada.
Iniciar o exercício!

3.8.5 VERIFICAÇÃO

Apresentação do exercício:
A fase de auditoria constitui a etapa final do processo de gestão após o planeamento, organização,
consulta e administração e coordenação. Nesta etapa investigam-se e determinam-se que outras funções
se pretendem alcançar, de que forma e em que medida. Uma vez que a função das auditorias é medir e
avaliar os resultados das atividades e garantir o sucesso dos planos, é necessário saber quem é o
responsável pelo desvio dos planos e quem irá efetuar as correções necessárias.
Iniciar o exercício!
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SECÇÃO 4 — MARKETING PARA ESMPRESAS SOCIAIS
4.1 O QUE É O MARKETING?

Com a evolução contínua da tecnologia digital, o marketing é, por vezes, difícil de definir. De acordo
com os especialistas:
O marketing pode ser simplesmente definido como a abordagem das necessidades e
desejos dos clientes com benefícios. É uma estratégia de negócios que inclui
investigação, direcionamento e publicidade.
O marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos que têm por objetivo a
criação, comunicação, entrega e troca de ofertas que têm valor para os clientes,
parceiros e sociedade.
O objetivo do marketing é conhecer e compreender o cliente de tal forma que o produto
ou serviço se adeque perfeitamente a ele, acabando por se vender sozinho.

A maioria das pessoas, cujas atividades profissionais não se relacionam com o marketing ou que tiveram
uma pequena experiência profissional nesta área, acreditam que o marketing se resume à publicidade ou
às vendas. Esta é uma conceção errada. Para saber o que é realmente o marketing, temos de aprender
primeiro o que não faz parte do mesmo. Os vídeos abaixo explicam o que é e o que não é o marketing.

Vídeo 8: O que É o marketing?

De um modo geral, o marketing possui dois objetivos:
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✓ abordar novos clientes prometendo-lhes valor que satisfará as suas necessidades e desejos,
✓ manter os clientes já existentes propondo-lhes mais ofertas e serviços ao cliente.
Para melhor compreender o termo «marketing», precisamos de compreender alguns termos importantes
como «necessidades» e «desejos/vontades».
Uma «necessidade» é algo essencial e importante para as pessoas. As necessidades das pessoas são
físicas, como comer, beber água, aquecimento, ou sociais, como pertencer a uma família ou ter amigos.
Um «desejo» ou «vontade» é o sentimento forte de querer ter alguma coisa ou de desejar que algo
aconteça. Por exemplo, nos EUA, as pessoas gostam de comer hambúrgueres quando têm fome, mas na
Grécia, as pessoas preferem comer pita souvlaki.
A procura é outro termo importante utilizado no marketing. As pessoas tendem a ter várias opções pelo
que irão tomar a decisão de escolher a melhor opção entre as restantes, tendo em mente o seu
orçamento. O marketing também inclui a gestão da procura dos clientes.
4.2 FORMAS DE MARKETING

O marketing pode tomar qualquer forma. Neste módulo, iremos falar de apenas duas formas: o marketing
B2B e o B2C.
Mas o que significa marketing B2B ou B2C?

Quem aplica o marketing B2C?

B2B — Marketing empresa a empresa
(business to business)

O marketing B2C é eficaz com que tipo de
clientes?

Define-se como sendo o marketing de
produtos e serviços para outras
empresas e organizações.

Como é desenvolvida uma campanha de
marketing B2C?
Que áreas profissionais trabalham com
estratégia de marketing B2C?

O guia B2B oferece informações e
conhecimento a este respeito:

Orientaçõ
es de
marketing

Que tipo de clientes são eficazmente
alcançados com o marketing B2B?

Como é desenvolvido e aplicado um plano de
marketing B2B?
Que tipos de áreas profissionais trabalham
melhor com as estratégia de marketing B2B?
Apresentação PowerPoint
Como pode uma escola de marketing ajudá-lo a ser
bem-sucedido numa empresa que utilize este tipo
de estratégia de marketing?

B2C — Marketing empresa a cliente
(business to customer)
É definido como sendo o marketing de
produtos ou serviços dirigidos a
indivíduos de modo a que os
indivíduos utilizem esses produtos ou
serviços no seu quotidiano..
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O guia B2C oferece informações e
conhecimento a este respeito:

Ainda não decidiu que forma se adequa melhor à sua ideia de negócio?
Apresentamos-lhe as principais diferenças entre ambas, descrevendo-as em seis fatores.

Promoção de serviços de
apoio às empresas
______________________

Utilização de serviços

Conteúdo informativo
______________________

Conteúdo apelativo
_______________________

Dirigido a uma pequena
audiência
______________________
Baseado em relações
longas
______________________

_______________________

B2C

B2B

DIFERENÇAS

Dirigido a uma grande
audiência
_______________________
Baseado em relações curtas
_______________________

Tomada de decisões lógica
______________________

Tomada de decisões
emocional
_______________________

Nível de risco baixo-médio

Nível de risco médio-alto

4.3 ESTRATÉGIA DE MARKETING

A estratégia de marketing ajuda-o a identificar os seus clientes, a compreender as suas necessidades e
orienta-o para que descubra que ações deve implementar para satisfazer essas necessidades.
Uma estratégia de marketing deve ser clara e flexível e pode ter de ser adotada em processos de mudança
que tenham em vista a satisfação das necessidades dos clientes.
O primeiro passo da formação da sua estratégia de marketing é a análise SWOT. A análise SWOT é uma
técnica útil que lhe permite ter uma imagem clara da sua reputação no mercado de trabalho.
A análise SWOT é importante para a minha empresa social? Claramente que sim. Ajuda-o a:
✓
✓
✓
✓

identificar as forças do marketing,
encontrar novas oportunidades de marketing,
encontrar formas de melhorar sempre que identifica uma fraqueza,
lidar com desafios e ameaças.

Qual é o aspeto de uma análise SWOT?
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— O que faz bem?
— O que o torna único?
— Que tecnologias utiliza?
— Possui uma parceria forte?

— Possui uma comunidade?

— O que é que a concorrência
faz melhor?
— A sua localização é boa?
— Precisará de mais recursos
para a sua empresa social?

— Existe algum
acontecimento externo que o
poderia beneficiar se tirar
partido do mesmo?
— Que oportunidades existem
no seu ambiente próximo?
— Que tendências ou
condições poderão impactá-lo
positivamente?

— Existe algum
acontecimento externo do
qual precisa ser capaz de se
defender?
— Quem é a sua potencial
concorrência?
— Que tendências ou
condições poderão impactá-lo
negativamente?

4.3.1 MARKETING MIX

O marketing mix relaciona-se com a disponibilização do produto certo no meio de distribuição certo ao
preço certo e no momento certo (promoção). A maioria das pessoas conhece-o como os «4 P». Neste
módulo, iremos utilizar o termo marketing mix.
Produto (product)
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Um produto ou serviço refere-se ao bem que a sua empresa social oferece ao cliente. Por vezes, também
se refere à experiência que esse produto ou serviço oferece ao cliente.
Distribuição (place)
Onde é que este produto será distribuído? Refere-se ao local onde os clientes poderão encontrar o seu
produto ou serviço. Poderá ser uma loja física ou online.
Preço (price)
Refere-se ao montante que o cliente paga para obter o seu produto ou serviço. É muito importante definir
o preço certo para o seu produto, uma vez que o mesmo afetará o seu sucesso ou falha. Pense no seu
trabalho e no preço praticado pela concorrência.
Promoção (promotion)
A promoção é um elemento significativo do marketing, juntamente com as vendas. A promoção cria a
sensibilização no cliente.
Qual é o aspeto de um marketing mix?

Promoção das vendas
Publicidade
Relações públicas
Marketing direto

Promoção
(promotion)

Produto
(product)

Características
Qualidade
Gestão da marca
Embalagem
Serviços
Garantias

Marketing
mix
Canais
Cobertura de mercado
Variedade
Localização
Inventário
Transporte

Distribuição
(place)

Preço
(price)

Estratégia de preço
Definição de preços
Prestações
Descontos
Condições de pagamento

http://yourfreetemplates.com/

O exemplo dos smartphones avançados!
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Miro.com
Neste exemplo, o produto principal será um smartphone avançado. Cada item custará 594 USD. Os
clientes podem comprá-lo nas lojas físicas ou online. A forma como cada item chega a novas pessoas
será através das redes sociais e publicidade.

O exemplo das cafetarias Costa!

Tastelemingtom.com

As cafetarias Costa são uma das cafetarias mais populares em todo o mundo.
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Produto (product)
O produto principal é o café, mas a empresa oferece uma grande variedade de sabores e tipos de café.
Os mais famosos e, normalmente, mais pedidos são o expresso, o capuccino, o latte e o americano. A
empresa também vende algumas máquinas da marca, como as máquinas de café Costa, a outras
empresas.
Preço (price)
As cafetarias Costa têm uma lista de preços diversificada. Cada produto tem um preço diferente. Os
preços praticados são premium devido ao valor e à alta qualidade dos produtos. O preço também é
definido a partir da análise à concorrência. A empresa acredita que o preço é algo secundário para os
seus clientes, que querem um café de boa qualidade.
Distribuição (place)
As cafetarias Costa operam em 31 países com cerca de 3300 lojas. A empresa foi criada na Índia em
2005!
Promoção (promotion)
Inicialmente, a empresa seguia a estratégia do boca-a-boca para promover o seu produto. Mais tarde,
com o lançamento de novos produtos, ofereceram amostras gratuitas aos clientes pelo que receberam
imediatamente as primeiras impressões dos clientes. Juntamente com as amostras, ofereceram
descontos e focaram-se na promoção através de campanhas de publicidade digitais. Uma das
campanhas postas em prática foi a campanha «ShakeUpSummer», que promovia o café gelado da
empresa. Adicionalmente, imprimiram o seu logótipo nos copos servidos aos clientes.

O exemplo da Coca-Cola!

Produto (product)
A Coca-cola possui uma grande variedade de produtos. A empresa oferece Coca-cola, Coca-cola Light,
Coca-cola Green, Fanta, Sprite, entre outros. Os produtos são vendidos em várias embalagens e
tamanhos diferentes. Por exemplo, uma Coca-cola é vendida em garrafa ou lata e em quantidades de
300 ml, 500 ml ou 1 l.
Preço (price)
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A Coca-cola segue duas estratégias de preço no seu marketing mix. Cobra preços diferentes para
produtos em diferentes segmentos de mercado.
Distribuição (place)
A Coca-cola opera em mais de 200 países em todo o mundo. Os produtos estão disponíveis em quase
todas as lojas de venda a retalho e supermercados. A Coca-cola também distribui produtos para hotéis
e restaurantes.
Promoção (promotion)
A estratégia promocional da Coca-cola foca-se em campanhas publicitárias na TV, em suportes
impressos, patrocínios, anúncios online, entre outros.
Para uma leitura adicional, siga este link!

Atualmente, com a evolução da tecnologia, verificou-se ser necessário que o marketing mix considere
também o comportamento do cliente e a forma como são construídas as relações com o cliente. Por isso,
criaram-se os 7 P do marketing mix. Trata-se de um prolongamento dos 4 P e estão incluídas as seguintes
componentes adicionais:
Pessoas: escolher a equipa certa para a sua empresa. Não se esqueça de que as pessoas fazem parte da
sua empresa e que, sem elas, muitas tarefas poderão levar muito tempo a ser realizadas.
Processos: como irá entregar o seu produto ou serviço aos seus clientes? (Distribuição), processo de
fabrico, etc.
Evidências físicas: quase todos os serviços devem possuir um elemento físico, seja um logótipo, uma
brochura impressa, entre outros.
4.3.2 SEGMENTAÇÃO

A segmentação é o processo de dividir os potenciais clientes em grupos mais pequenos, com base nas
características que têm em comum, como a idade e o género.
O mercado pode ser dividido em segmentos de quatro pilares principais:
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•Atividades
•Estilo de vida
•Valores
•Interesses
•Personalidade

Comportamental

•Género
•Idade
•Profissão
•Nível de ensino
•Dimensão da
família
•Rendimentos

Psicográfico

Demográfico

Geográfico

•País
•Cidade
•Língua
•Clima

•Taxa de
utilização
•Situação de
utilização
•Personalidade

Tomemos como exemplo o mercado dos cereais de pequeno almoço. Uma empresa pode segmentar o
mercado de várias formas diferentes. O que é que isto significa? Os primeiro dos seguintes dois diagramas
foca-se a) nos segmentos demográficos e o segundo b) nos segmentos geográficos.
Dieta
Crianças

Sabor
Diversão

Família
Clima quente

Dieta
Mercado dos
cereais de
pequeno
almoço

Adolescente
s

Sabor

Individual

Mercado
dos cereais
de pequeno
almoço

Diversão

Família
Clima frio
Individual

Dieta
Adultos

Sabor
Diversão
Fonte: marketingstudyguide.com

Ao segmentá-lo desta forma, compreenderá melhor o mercado geral e conseguirá identificar melhor as
suas necessidades.
Veja outros exemplos de segmentação de mercado aqui!
4.3.4 DEFINIR A SUA PEGADA DIGITAL
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Por onde começo?
1.
2.
3.
4.

Website;
Lista de e-mails;
Redes sociais
Google Analytics;

O WEBSITE

➢ Escolha um URL que seja fácil de lembrar;
➢ Todas as informações sobre os seus produtos, serviços e ofertas, sobre a
missão e visão da sua organização e sobre a sua equipa devem ser
disponibilizadas;
➢ O website deve estar bem estruturado e permitir uma navegação fácil;
➢ O design e as cores devem ser agradáveis;
➢ O website deve poder ser consultado em dispositivos inteligentes, tendo um design responsivo
para telemóveis, tablets e iPad.

www

Exemplos de websites de empresas sociais: https://www.ashoka.org, https://nextbillion.net/
Uma ferramenta gratuita e fácil de utilizar para a criação de websites é o WordPress!

LISTA DE E-MAILS

Comece a criar a sua lista de e-mails com os contactos que já tem!
➢ Rede pessoal;
➢ Rede profissional;
➢ Contactos de redes sociais.
Desta forma, começará a criar uma comunidade em rede para a sua empresa.

REDES SOCIAIS

➢ Facebook;
➢ Twitter;
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➢ LinkedIn;
➢ YouTube;
➢ Instagram.

GOOGLE ANALYTICS

➢
➢
➢
➢
➢

O serviço de análise da Web mais utilizado na Internet;
Uma ferramenta de análise da Web oferecida pela Google;
Monitoriza o tráfego de websites;
Permite a criação de relatórios;
Oferece um SDK que permite a recolha de dados de utilização de
aplicações iOS e Android conhecido como Google Analytics para
aplicações para dispositivos móveis.

CONTEÚDO

➢Relevante para os produtos/serviços;
➢Que permita a aplicação de SEO;
➢Fácil de ler;
➢Informação única.

EXERCÍCIOS
4.4.1 TRABALHO EM EQUIPA

Apresentação do exercício:
A primeira ideia a destacar para ser um pioneiro na expansão das empresas sociais é a aplicação de um
marketing correto. A utilização de técnicas de marketing adequadas permite que as empresas alcancem
consumidores ao nível desejado pelo produtor e desempenham um papel fundamental no seu
direcionamento.
Técnicas de marketing a utilizar:
• Marketing transacional;
• WOM (word-of-mouth, ou seja, boca-a-boca);
• Marketing viral;
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• Marketing de conteúdo;
• Marketing direto.
Iniciar o exercício!

4.4.2 ESTAÇÃO

Apresentação do exercício:
➢ Este método ensina todos os participantes em cada etapa (em cada estação) a apresentar o que
já realizaram ao grupo anterior para que este último possa concluir o trabalho pendente;
➢ Este método será utilizado pelos jovens em relação ao assunto «Empreendedorismo social pelo
marketing» a planear; Com base nesta informação, iremos realizar o exercício «Estação»;
➢ Toda a equipa é dividida em três, quatro ou cinco estações. Estas estações podem incluir estudos
de caso, escrita de variáveis de causa e efeito, escrita de slogans, preparação de cartazes, escrita
de poemas e histórias;
➢ Determinam-se os participantes de cada estação. Todos os participantes assumem as suas
posições. Cada grupo é designado como observador ou supervisor da estação (o professor pode
fazer esta atribuição). O líder orienta o grupo e recolhe os produtos quando o trabalho estiver
concluído;
➢ Os grupos são divididos em estações. Cada grupo tem 10 minutos para estar em cada estação. No
final do tempo, o grupo muda de estação;
➢ Todos os grupos têm de trabalhar em todas as estações. Com a chegada de um novo grupo, a
estação dá por terminado o trabalho do grupo anterior. No final do tempo, os trabalhos de todos
os grupos são recolhidos. Os trabalhos são apresentados. Os poemas e as histórias são lidos e os
cartazes são afixados.
Iniciar o exercício!

4.4.3 CARTAS CORRESPONDENTES

Apresentação do exercício:
Esta é uma atividade que compreende as definições de alguns termos que serão utilizados no âmbito do
projeto. Desde a sua finalidade geral à definição dos termos específicos utilizados, como valores culturais,
espírito empreendedor, empresa social e marketing, esta é uma atividade que ajuda a interiorizar
conceitos importantes.
Iniciar o exercício!
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4.4.4 DOCUMENTÁRIO

Apresentação do exercício:
Os documentários são um meio cada vez mais popular de sensibilizar o público para questões atuais do
mundo real e que inspiram a mudança.
Para os empreendedores sociais, os documentários são o formato ideal para aumentar o alcance do seu
trabalho, sendo também uma excelente fonte de inspiração para os momentos em que faltam a
criatividade e a motivação.
Iniciar o exercício!

4.4.5 FILMES E CRÍTICAS

Apresentação do exercício:
Está cientificamente comprovado que é benéfico para a mente aprender conceitos de forma visual.
Gostamos particularmente de filmes, vídeos, entre outros. Quando encontramos neles uma parte de nós,
passamos a ser parceiros por meio desse filme e adaptamos a mensagem do mesmo às nossas vidas. Ver
um filme instrutivo retrata muito bem a nossa vida social e os empregos que teremos. Talvez porque
encontramos pontos em comum entre as nossas experiências e estas ficções. Consequentemente,
formular críticas e interpretações sobre o que vemos garante que os passos que tomamos são mais
robustos.
Iniciar o exercício!

Página | 50

SECÇÃO 5 — FUNDAMENTOS DA GESTÃO FINANCEIRA E RECOLHA DE FUNDOS
5.1 FUNDAMENTOS DA GESTÃO FINANCEIRA

5.1.1 CALCULAR O CAPITAL DE ARRANQUE

Abrir uma empresa social é difícil e, para a maioria dos empreendedores, o aspeto mais desafiante é
recolher o capital de arranque.
Os custos de arranque incluem despesas iniciais únicas relacionadas com a empresa, como equipamento,
trabalhos de renovação dos locais, configuração da disposição, pontos de água, ligações elétricas,
dispositivos, aquecimento, entre outros. Para além destes custos, a empresa também terá de considerar
os custos operacionais, como rendas, serviços de Internet, fornecedores, etc.
Abaixo, apresentamos todos os tipos de despesas que poderá ter de considerar ao calcular o seu capital
de arranque:

TIPOS DE DESPESAS
1 Salário esperado do empresário;
2 Salários do pessoal;
3 Renda;
4 Aluguer de equipamentos;
5 Publicidade;
6 Fornecedores;

7 Despesas de entrega/transporte;
8 Telefone, fax, serviços de Internet;
9 Eletricidade/energia;
10 Outros serviços;
11 Seguros;
12 Impostos, incluindo segurança social;
13 Juros;
14 Despesas jurídicas e outras despesas
profissionais;
15 Custos de manutenção;

16 Diversos.

Página | 51

CUSTOS DE ARRANQUE
1 Dispositivos e equipamento;
2 Decoração e remodelação;

3 Instalação de dispositivos e equipamento;
4 Inventário inicial;
5 Despesas jurídicas e outras despesas profissionais;
6 Depósitos e serviços públicos;
7 Licenças e autorizações;
8 Publicidade e promoção sobre a abertura;
9 Capital inicial da empresa;
10 Diversos.

5.1.2 DEFINIR O PREÇO DO PRODUTO OU SERVIÇO

O preço de um produto é objetivo enquanto o preço de um serviço é subjetivo.
A definição de preços é uma tática utilizada pelas empresas para definir o valor de produtos ou serviços
tendo em conta:
•
•

o trabalho e tempo de produção,
os materiais utilizados.
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5.1.3 O QUE É A ESTRATÉGIA DE PREÇO E QUAL É A SUA IMPORTÂNCIA? COMO PODEMOS
DESENVOLVER UMA ESTRATÉGIA DE PREÇO?

Vídeo 9: Estratégia de preço?

5.1.4 A DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

A demonstração de resultados apresenta os lucros ou as perdas no final do período financeiro. A
demonstração de resultados, também chamada de conta de lucros e perdas, apresenta os resultados
financeiros de um período específico e permite fazer previsões sobre os resultados financeiros futuros
com base em informações anteriores. Nesta demonstração, é registado o momento em que as receitas
foram ganhas e em que as despesas ocorreram. A demonstração de resultados é fácil de elaborar em
empresas pequenas e médias, mas para grandes empresas, o panorama é um pouco diferente:
Receitas: é a soma de dinheiro que fica para a empresa depois no final das suas atividades. Existem dois
tipos de receitas: a) as receitas operacionais e b) as receitas não operacionais;
Custos: é a soma de dinheiro utilizada na produção dos produtos, nas folhas de pagamento dos
colaboradores, etc. Existem três tipos de custos: a) custos de fabrico e de não fabrico, b) custos diretos e
indiretos e c) custos variáveis e fixos;
Fluxo de caixa: é o montante de dinheiro líquido e de equivalentes de caixa que entra e sai da empresa.
Rendimento líquido = volume de negócios - custos
Volume de negócios > custos = lucro (organização dos lucros, momento para investir)
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Volume de negócios < custos = perda (momento para repensar)
Volume de negócios = custos ≥ sem lucro, organização social (pedir patrocínios, fundos europeus, etc.)

Vejamos o exemplo de uma demonstração de resultados abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
2019
Rendimentos
Vendas

1 100 000 €

Devoluções

100 000 €
Vendas líquidas

1 000 000 €

Custo dos bens vendidos
Materiais

200 000 €

Serviços

400 000 €

Custo total dos bens vendidos

600 000 €

Lucro

400 000 €

Despesas
Publicidade

200 000 €

Depreciação

20 000 €

Seguros

30 000 €

Despesas profissionais

10 000 €

Despesas administrativas

40 000 €

Total de despesas

300 000 €

Rendimento líquido das
operações

100 000 €

Fonte: https://digital.com/blog/profit-loss-statement/

Para a planificação financeira pode utilizar os modelos gratuitos disponíveis aqui!
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Fluxo de caixa
O fluxo de caixa mostra a entrada e saída de dinheiro da empresa.
Fluxo de caixa pró-forma
Dinheiro recebido
Dinheiro das operações
Dinheiro das vendas
Dinheiro a receber
Subtotal das operações
Dinheiro recebido adicional
Imposto sobre as vendas
Receitas de arrendamentos
Subtotal do dinheiro recebido adicional
Despesas
Despesas com operações
Dinheiro gasto
Despesas pagas
Subtotal das despesas com operações
Dinheiro gasto adicional
Imposto sobre as vendas
Pagamento de empréstimos
Subtotal do dinheiro gasto adicional
Fluxo de caixa líquido
Valor em caixa

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Fonte: http://www.fastbusinessplans.com/business-plan-template.html

Balanço
O balanço permite ver o panorama financeiro instantâneo da sua empresa.

Página | 55

Balanço pró-forma

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ativos
Ativo circulante
Liquidez em caixa
Contas a receber
Inventário
Outros ativos circulantes
Total de ativos circulantes
Ativos de longo prazo
Ativos de longo prazo
Provisão para depreciações
Total de ativos de longo prazo
Total de ativos
Passivos e capital
Passivos correntes
Contas a pagar
Empréstimos atuais
Outros passivos correntes
Subtotal dos passivos correntes
Passivos de longo prazo
Total de passivos
Pago em/capital investido
Lucros não distribuídos
Rendimentos
Capital total
Total de passivos e capital
Património líquido
Fonte: http://www.fastbusinessplans.com/business-plan-template.html
5.2 RECOLHA DE FUNDOS

A recolha de fundos é um processo complicado. Requer muito tempo e trabalho. O fundador irá
encontrar-se com muitos tipos de investidores ao longo do seu percurso, mas o tipo de investidores mais
comum é aquele que duvida do fundador enquanto fundador. O fundador aceita a rejeição como parte
do processo e deixa de a levar pessoalmente.
5.2.1 COMO CONTACTAR INVESTIDORES

Contactar um investidor não é tarefa fácil, mas a principal atitude a tomar é nunca desistir. É fundamental
falar aos investidores sobre os seus beneficiários e esclarecer através de que forma o podem apoiar. A
parte mais desafiante é conseguir entrar em contacto com os investidores.
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Existem muitas práticas diretas e eficientes que os fundadores podem seguir para entrar em contacto

um investidor:

• Visitar a sua empresa;
• Estabelecer
comunicações curtas e
claras por e-mail;
• Contactá-los através das
redes sociais, por exemplo,
através do LinkedIn, que é
considerada a plataforma
social mais profissional;

—

• Pedir a um terceiro que
vos apresente.

5.2.2 O QUE PROCURAR NUM INVESTIDOR?

Um investidor deve possuir:

5.2.3 FONTES DE FINANCIAMENTO
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Financiamento público
Os subsídios governamentais são uma soma monetária acordada, dada pelo governo
ou organização local, destinada a uma finalidade específica.
Pode candidatar-se a subsídios na assembleia local ou através de qualquer entidade
adjudicante na sua área local. Os subsídios ajudam na fase de arranque da empresa.

Família e amigos
Se não dispor do capital necessário para iniciar o seu negócio, a família e os amigos são
uma das soluções mais comuns e imediatas.

Financiamento colaborativo
O financiamento colaborativo é outra forma que as empresas têm de recolher fundos
para iniciar atividade, financiar um projeto ou expandir as suas operações. O mesmo
pode ser obtido na Internet, sob a forma de donativos ou investimentos. A Kickstarter e a
Indiegogo são consideradas duas das plataformas de donativos mais populares.
Saiba mais sobre o financiamento colaborativo e sobre como obter financiamento para
iniciar o seu negócio na plataforma de financiamento
https://www.crucialcrowdfunding.com/.

5.2.4 PLANEAR O FINANCIAMENTO

Para recolher fundos, o fundador terá de preparar toda a informação necessária para apresentar a sua
ideia a potenciais investidores. Esta
informação será condensada num folheto de
uma página, que deve incluir e apresentar
todos os detalhes sobre a estratégia financeira
e ações a executar. Este folheto é:
✓ formal e de alta qualidade; utiliza
vocabulário rico e formal;
✓ responsivo quando visto em
dispositivos como telemóveis,
tablets e iPad,
✓ claro e informativo.

Página | 58

EXERCÍCIOS
5.3.1 CALCULAR O SEU CAPITAL DE ARRANQUE

Apresentação do exercício:
Este é um excelente exercício que ajuda os participantes a calcular o orçamento necessário ao arranque
da sua empresa.
Iniciar o exercício!
5.3.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Apresentação do exercício:
A demonstração de resultados é um relatório financeiro da empresa que apresenta os lucros e as
perdas.
Iniciar o exercício!

5.3.3 PONTO DE EQUILÍBRIO

Apresentação do exercício:
A análise do ponto de equilíbrio é um cálculo matemático que ajuda as empresas a identificarem o
ponto a partir do qual passam a ser lucrativas (ponto de equilíbrio). Indica o ponto no qual as receitas
totais (vendas totais) são iguais ao custo total. O cálculo permite às empresas conseguirem o seguinte:
— determinar o volume que precisa de produzir ou vender para atingir o ponto de equilíbrio,
— determinar o preço de venda que deve praticar mediante o volume específico de vendas para atingir
o ponto de equilíbrio.

Iniciar o exercício!

5.3.4 FOLHETO DE UMA PÁGINA

Apresentação do exercício:
Escrever uma carta de motivação é um procedimento fundamental na recolha de fundos. Uma boa carta
de motivação conta uma história pessoal, onde se descreve por que razão é necessário que o fundador
obtenha os fundos.
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Iniciar o exercício!

5.3.5 CRIAR UMA CAMPANHA DE FINANCIAMENTO COLABORATIVO

Apresentação do exercício:
O financiamento colaborativo é um recurso de recolha de fundos que permite às empresas obterem
dinheiro para a sua fase de arranque.
Iniciar o exercício!
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