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1. SUMÁRIO EXECUTIVO - OBJETIVOS DO ESTUDO  

 

O Projeto Empreender Leiria – Inovar e Capacitar, consubstanciou-se num 

conjunto de iniciativas entre as quais se destacam: a) a preparação de ferramentas 

didáticas, de fácil aplicação, que facilitam a estruturação da ideia de negócio; b) a 

realização de workshops, webinars e conferências temáticas nas Regiões de Leiria 

e do Oeste, e c) na realização de concursos de ideias de negócio.  

 

Baseado nas iniciativas acima descritas, o presente estudo identifica os 

comportamentos que criam rotas de sucesso e insucesso dos empreendedores, e 

as boas práticas de empreendedorismo no projeto: Empreender Leiria – Inovar e 

Capacitar, que sustêm o sucesso da ideia/projeto empreendedor dos participantes 

ao concurso de ideias Empreender Leiria. O estudo visa igualmente identificar as 

práticas que se revelem menos positivas para o estímulo do empreendedorismo e 

por isso, merecedoras de reflexão e objeto de ação, para reformular, ou para 

descartar em iniciativas análogas no futuro.   

 

Com base na análise da informação secundária, i.e., análise da ficha de 

candidatura e do perfil empreendedor dos candidatos vencedores ao concurso de 

ideias Empreender leiria, pode-se concluir que os comportamentos que levam a 

uma rota de sucesso de uma Ideia/Projecto são: a) Identificação clara e 

compreensiva do negócio a desenvolver. Os promotores são profundos 

conhecedores do negócio que querem desenvolver e identificam-no de forma 

precisa e detalhada em todos os seus contornos; b) O elevado grau de maturidade 

do desenvolvimento do produto. O produto está em fase de patente, ou 

disponível para comercialização; c) Identificação de projeções financeiras e do 

valor do investimento necessário para a operacionalização/implementação do 

negócio; d) elevada motivação dos promotores para aprenderem e adquirirem 

conhecimento para concretização da ideia em negócio; e) a existência de equipas 

multidisciplinares, com elevada qualificação académica e experiencia profissional 

técnica na área fundamental do desenvolvimento do produto e na gestão do 
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negócio. Os resultados evidenciam ainda, que a constituição da empresa, não é 

um fator determinante para uma rota de sucesso do negócio. Conversamente, os 

comportamentos que criam rotas de insucesso dos empreendedores são: a) Falta 

de clareza do negócio que se pretende fazer. Há uma ideia genérica, mas falta 

objetividade no conhecimento da operacionalização do negócio; b) Os negócios 

encontram-se num fase embrionária, confinada à ideia; c) há pouca, ou não há 

projeções financeiras do negócio, não havendo por conseguinte noção dos custos 

e se as receitas esperadas serão suficientes para gerar valor; d) o planeamento do 

projeto não foca o desenvolvimento do produto/serviço, o que decorre do 

desconhecimento preciso do mesmo; e) as competências das equipas e a sua 

multidisciplinariedade para o desenvolvimento do negócio, não estão identificas.  

 

Com base na recolha e análise da informação primária, ou seja, a análise dos 

resultados do questionário aplicado aos candidatos ao concurso, pode concluir-se 

que os fatores considerados como mais relevantes para o sucesso da ideia, são a 

Experiência profissional prévia, a Formação Base, a Maturidade da Ideia, a Equipa, 

o Mentoring, as Redes de Contacto e a Participação em Workshops Empreender 

Leiria. Estes últimos fatores, de possibilidade de ação da entidade promotora do 

Projeto Empreender Leiria, devem ser reforçados. Quanto aos fatores 

considerados como menos relevantes para o sucesso da ideia/projeto, são os 

Webinars e a participação em concursos anteriores. Quanto às principais barreiras 

encontradas ao desenvolvimento da ideia/projeto, os respondentes identificaram 

aspetos estratégicos da definição do negócio, como a análise do mercado, a 

definição de preço final, os canais de distribuição de venda do produto, a 

identificação das principais fontes de financiamento, o modelo de receita e 

aspetos operacionais de funcionamento do negócio. Sendo estas as principais 

barreiras encontradas, é importante dinamizarem-se workshops ou outras 

iniciativas, para colmatar estas áreas de conhecimento e capacitar os promotores 

das ideias/projetos, das competências necessárias tendentes ao sucesso dos seus 

projetos.   
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2. INTRODUÇÃO - ESTRUTURA DO ESTUDO  

 

O presente relatório está divido em 6 capítulos. O primeiro capítulo identifica o 

sumário executivo, os objetivos, alguns resultados e considerações importantes 

sobre os comportamentos que criam rotas de sucesso e insucesso dos 

empreendedores e a identificação de boas práticas de empreendedorismo e de 

práticas que merecem reflexão no projeto. O segundo capítulo apresenta a 

estrutura do presente estudo, ou seja, descreve como o documento está 

organizado. O terceiro capítulo faz uma caracterização pormenorizada do 

concurso de ideias – Empreender Leiria, nas suas várias fases, da apresentação de 

ferramentas que facilitam a estruturação da ideia de negócio, designadamente: o 

Modelo de negócios Canvas, “as primeiras contas”, a atratividade de uma 

indústria (5 forças) de Michael Porter (1980), a Posição competitiva relativa, e a 

análise VRIO,  e que ajudam a criar ideias e a planear uma startup: o Design 

Thinking, Discover-driven planning, o Lean Startup e o Value Creation Wheel. 

Neste capítulo, faz-se ainda uma a descrição de algumas iniciativas como os 

webinars, workhops, e conferências, que tinham como objetivo ajudar na 

construção da informação necessária à apresentação da ideia de negócio, onde as 

ferramentas acima enunciadas foram aplicadas. O quarto capítulo descreve a 

metodologia seguida, identificando o método de recolha de informação, a 

população, a amostra, e o método de análise estatística. O quinto capítulo 

apresenta uma caracterização demográfica dos dados obtidos e analisa e discute 

os resultados, identificando as boas práticas de empreendedorismo e as práticas 

que merecem uma reflexão e ação para o futuro, e os comportamentos que criam 

rotas de sucesso e insucesso dos empreendedores no Projeto. Por fim, o sexto 

capítulo, identifica os resultados mais relevantes, sugerindo as medidas que 

devem ser continuadas num concurso de ideias e que contribuem positivamente 

para o seu sucesso e as que devem ser descontinuadas ou melhoradas para 

produzirem um efeito positivo sobre os candidatos, auxiliando-os na conquista de 

resultados. São ainda caracterizados os comportamentos mais relevantes para a 

criação de rotas de sucesso e de insucesso dos empreendedores no Projeto. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO 
DE IDEIAS -EMPREENDER LEIRIA  
 
3.1. Concurso de ideias – Empreender Leiria  
 
O concurso de ideias – Empreender Leiria, é concurso promovido pelo NERLEI, 

inserido no Projeto Empreender Leiria, o qual visa contribuir para um aumento do 

empreendedorismo qualificado, designadamente na sua região de abrangência, 

Leiria e Oeste. O concurso de ideias foi uma plataforma de teste e 

aperfeiçoamento das ideias dos candidatos, uma vez que perante a apresentação 

das suas ideias a um júri, os mesmos receberam feedback e sugestões de 

melhorias da sua ideia/projeto.  
 

Durante o ano de 2017, realizaram-se 3 edições de concursos de ideias de 

negócio, nas seguintes datas:  

- A 1ª Edição - o concurso realizou-se de 17 de Janeiro a 12 de Maio de 2017;  

- A 2ª Edição - o concurso realizou-se de 21 de Março a 12 de Julho de 2017 e  

- A 3ª Edição - o concurso realizou-se de 4 de Julho a 27 de Outubro de 2017.  

 

Todos os candidatos a concurso preencheram e submeteram uma ficha de 

inscrição submetida online (http://empreenderleiria.pt/pt/concurso). Cada 

concurso desenrolou-se em 3 fases: a Fase Prévia, a Primeira Fase do Concurso e 

a Segunda Fase do Concurso, compreendendo cada uma, o seguinte:  

 

- A Fase Prévia, fase em que as candidaturas aceites foram objeto de análise prévia 

para verificação das condições de elegibilidade dos candidatos e dos projetos. As 

candidaturas elegíveis foram pontuadas de acordo com os seguintes critérios: a) a 

Qualidade da ideia apresentada (com um peso global de 20%); b) a Identificação 

do mercado potencial (com um peso global de 20%); c) a Capacidade de 

quantificação dos elementos chave do negócio (com um peso global de 20%); d) 

a Qualidade da equipa, medida através das qualificações e da diversidade e 
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complementaridade dos elementos que a compõem (com um peso global de 

20%); e e) a Adequabilidade da estrutura de financiamento apresentada (com um 

peso global de 20%). Após a pontuação das ideias de negócio através da 

atribuição a cada critério de uma pontuação que oscilou entre 1 (insuficiente), 2 

(suficiente), 3 (bom), 4 (muito bom) e 5 (excelente), foram selecionadas até 20 

ideias. As 20 ideias com melhor pontuação foram selecionadas para a 1ª Fase do 

Concurso. Os concorrentes selecionados nesta fase, ficaram automaticamente 

inscritos no Workshop “Da Ideia ao Plano de Negócios”.  

 

- A Primeira Fase do Concurso. Os concorrentes selecionados na fase anterior, 

apresentaram nesta fase a sua ideia de negócio perante um júri. Das até 20 ideias 

apresentadas, foram selecionadas 10 ideias de negócio, com base nos seguintes 

critérios: a) a Qualidade da ideia apresentada (com um peso global de 20%); b) a 

Dimensão do mercado potencial (com um peso global de 20%); c) a Capacidade 

de quantificação dos elementos chave do negócio e a sua articulação com os 

recursos e capacidades disponíveis para o projeto (com um peso global de 20%); 

d) a Qualidade da equipa, medida através das qualificações e da diversidade e 

complementaridade dos elementos que a compõem (com um peso global de 

20%); e e) a Viabilidade económica e financeira do projeto (com um peso global 

de 20%). Os concorrentes selecionados nesta fase, ficaram automaticamente 

inscritos no Workshop “Como apresentar a ideia de negócio”. As 10 ideias de 

negócio selecionadas, passaram para a Segunda Fase.  

 

- Na Segunda Fase do Concurso, os 10 concorrentes com melhor pontuação e 

selecionados na Primeira fase, apresentaram novamente a sua ideia de negócio 

melhorada, perante um júri, constituído por empresários da Região e indivíduos 

com elevada experiência no sector empresarial. O Júri selecionou as três melhores 

ideias/projetos, atribuindo o primeiro lugar à ideia/projeto vencedor, e ao 

segundo e terceiro lugar, menções honrosas. O júri avaliou as ideias de negócio 

apresentadas segundo os seguintes critérios: a) a Qualidade da ideia apresentada 

(com um peso global de 20%); b) a Dimensão do mercado potencial e a 

identificação dos potenciais concorrentes (com um peso global de 20%); c) 
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Qualidade da estratégia de negócio apresentada (com um peso global de 20%); 

d) a Qualidade da equipa, medida através das qualificações e da diversidade e 

complementaridade dos elementos que a compõem (com um peso global de 

20%); e e) a Viabilidade económica e financeira do projeto evidenciando a 

robustez do projeto através de simulações sobre elementos críticos da despesa e 

receita do projeto (com um peso global de 20%).  

 

Ao prémio vencedor de cada edição, que se refletiu na apresentação da melhor 

ideia de negócio, cuja pontuação foi no mínimo 80% da pontuação máxima 

possível, será atribuído um prémio pecuniário no valor de 5.000€ (cinco mil euros) 

para o desenvolvimento da ideia, tendo o comprovativo do início da atividade de 

ser entregue até dia 15 de maio de 2018, para produzir efeitos. As regras do 

concurso de ideias de negócios podem ser consultadas no “Regulamento 

Concurso de Ideias Empreender Leiria”, em 

http://empreenderleiria.pt/pt/concurso.  

 

O Projeto Empreender Leiria contou com a realização de um Seminário, cujo 

objetivo era apresentar o seu propósito, o planeamento das suas atividades e 

esclarecer potenciais dúvidas aos interessados. O seminário realizou -se no dia 29 

de junho de 2016, e contou com a presença de 36 indivíduos.  

 

 

3.2. Preparação de ferramentas que auxiliam 
a estruturação da ideia de negócio 
 

Com o propósito de auxiliar a estruturação da ideia de negócio do empreendedor, 

foram preparadas em excel, um conjunto de ferramentas que:  

a) Facilitam a formulação e a escolha da estratégia de negócio, designadamente:  

1) O Modelo de negócios Canvas; 

2) “As primeiras contas”; 

3) A atratividade de uma indústria (5 forças) de Michael Porter (1980); 

4) A Posição competitiva relativa; 
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5) A análise VRIO, e   

b) Ajudam a criar ideias e a planear uma startup:  

1) Design Thinking;  

2) Discover-driven planning;  

3) O Lean Startup e o  

4) O Value Creation Wheel – VCW.  

Estes conceitos foram apresentados, e fornecidas dicas e exemplos práticos nos 

webinars e workshops para a sua aplicação a cada ideia de negócio/projeto 

empreendedor. Estes conceitos podem ser consultados no sítio 

http://empreenderleiria.pt 

 

 

3.3. Webinars  
 

Os Webinars são instrumento importante de acesso ao conhecimento e 

consolidação do mesmo. Uma vez alojados na página web do Projeto Empreender 

Leiria, os Webinars, tem como grande vantagem a possibilidade de serem vistos 

e revistos por todos os visitantes da página do Projeto, permitindo a maturação 

de conceitos que se materializam com o desenvolvimento da ideia/projeto de 

negócios.  

 

No decorrer do concurso Empreender Leiria, foram realizados vários Webinars em 

áreas temáticas fundamentais para o desenvolvimento/melhoramento de uma 

ideia de negócio, a saber:  

• Webinar 1 - “Como apresentar a ideia de negócio”, realizado a 28 de 

novembro de 2017;  

• Webinar 2 - “Criação de Empresas e Financiamento”, a 13 de dezembro de 

2017;  

• Webinar 3 - “Liderança e Gestão de Equipas”, a 24 de Janeiro de 2018; 

• Webinar 4 - “Marketing e Branding”, a 10 de Janeiro de 2018; 

• Webinar 5 - “Planeamento e Controlo do Negócio”, 17 janeiro 2018; 

• Webinar 6 - “Financiamento do Negócio”, a 12 de abril de 2018;  
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• Webinar 7 - “Da Ideia ao Negócio”, a 19 abril 2018”; 

• Webinar 8 - “O processo de Empreendedorismo”, a 3 de maio de 2018; 

• Webinar 9 - “Técnicas de negociação”, a 8 de maio de 2018;  

• Webinar 10 - “ Lean Start Up”, a 15 de maio de 2018.  

 

Os webinars foram realizados num período posterior ao concurso de ideias. Num 

processo de aprendizagem continua, e já com as apresentações do concurso 

findas, os participantes podem e devem continuar a aprender em como 

desenvolver a sua ideia de negócio. Os webinars relevam-se pois neste contexto, 

um instrumento importante para o afinar da compreensão de alguns conceitos do 

negócio e para melhorar os contornos da ideia/projeto. O Projeto Empreender 

Leiria contou até ao presente momento, com 171 participantes nos webinars.  

 

 

3.4. Workshops 
 

Os workshops, são um instrumento de acesso e transmissão de conhecimento 

presencial. Desta forma, têm como grande vantagem a interação entre os 

participantes e os vários tutores, permitindo a espontaneidade de perguntas e 

discussões. No decorrer do Projeto Empreender Leiria, todos os workshops 

tiveram uma introdução teórica seguida de uma componente prática em que os 

participantes discutiram aspetos do seu negócio individualmente com diferentes 

tutores. Este apoio dos tutores, i.e., o mentoring, é importante para o 

esclarecimento de dúvidas ou sugestão de caminhos a seguir, uma vez que são 

customizados às necessidades de cada ideia/projeto e por isso, muito 

pragmáticos.  

 

Foram realizados os seguintes workshops:  

• Workshop 1 – “Da ideia ao plano de negócios – A construção do plano de 

negócios e a viabilidade económica e financeira”, NERLEI Leiria, a 29 de 

março de 2017. Neste workshop os participantes tiveram a oportunidade 
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de iniciarem ou melhorarem a construção do seu plano de negócios com o 

apoio de especialistas na área;  

• Workshop 2 - “Como apresentar a ideia de negócio” - Da ideia ao plano de 

negócios –, NERLEI Leiria, a 27 de abril de 2017. O objetivo deste workshop 

era ajudar os participantes no concurso a melhorar a apresentação oral da 

sua ideia de negócio a potenciais investidores, financiadores, parceiros ou 

mesmo, potenciais clientes. O retorno de informação dos tutores 

especializados na área, forneceram indiciações importantes para 

aperfeiçoar a comunicação da ideia de negócio;  

• Workshop 3 - “Metodologias inovadoras para a criação de valor”, NERLEI, 

Leiria a 18 de maio de 2017. Neste workshop apresentou-se a VCW - Value 

Creation Wheel, uma metodologia inovadora que permite identificar e 

solucionar problemas, apoiando o desenvolvimento e implementação de 

ideias. Aplicou-se a metodologia às unidades de negócio dos participantes;  

• Workshop 4 – “Da ideia ao plano de negócios” Alcobaça, a 31 de maio de 

2017;  

• Workshop 5 - “Como apresentar a ideia de negócio”, NERLEI Leiria, a 29 

de junho de 2017. 

• Workshop 6 - “Marketing para pequenos negócios”, NERLEI Leiria, a 3 de 

outubro de 2017. Neste workshop os participantes tiverem a oportunidade 

de se familiarizar com diferentes instrumentos e técnicas do marketing. 

Compreenderam que diferentes instrumentos e técnicas funcionam 

adequadamente em diferentes contextos, devendo ser por isso 

corretamente selecionados para a produção de resultados positivos. Os 

participantes selecionaram os instrumentos e técnicas mais apropriadas à 

sua ideia/projeto, através da realização de trabalho prático com tutores 

especializados na área; 

• Workshop 7 - “Da ideia ao plano de negócios”, NERLEI Leiria, a 26 de 

outubro de 2017; 

• Workshop 8 - “Negociação”, NERLEI Leiria, a 16 de novembro de 2017. 

Neste workshop deram-se a conhecer as várias técnicas de negociação que 

são facilitadoras do processo negocial com os vários stakeholders da 
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unidade de negócio (colaboradores, clientes, fornecedores entre outros). 

Os participantes contaram com o apoio de especialistas.  

• Workshop 9 - “Como apresentar a ideia de negócio”, NERLEI Leiria, a 23 

de novembro de 2017; 

• Workshop 10 - Criação de Empresas e Financiamento de Negócio – Design 

Thinking - Ser Inovador - Empreendedor, Alvaiázere, 30 de novembro de 

2017.  

 

Os workshops têm como grande vantagem, a obtenção de conhecimento e o 

mentoring. Além de permitirem a aquisição de conhecimentos, permitem o 

esclarecimento de dúvidas aplicadas aos casos concretos da ideia do negócio dos 

participantes a concurso. O Projeto Empreender Leiria contou com 231 

participantes nos workshops.   

 

 

3.5. Conferências 
 

A realização de conferências, permitiram não só dar a conhecer/divulgar o Projeto 

Empreender Leiria e as suas diversas atividades, como também permitiram a 

abordagem de temas fundamentais ao desenvolvimento das ideias/projetos e o 

testemunho de empreendedores que na primeira pessoa, partilharam experiências 

de percursos, desafios e ensinamentos. No âmbito do Projeto Empreender Leiria, 

realizaram-se as seguintes conferências:  

• Conferência 1 - Leiria  

- Ser Empreendedor, Edifico NERLEI, a 12 de dezembro de 2016;  

Tema: “Soluções para empreendedores” 

• Conferência 2 - Alcobaça  

- Ser Empreendedor, Parque de Negócios de Alcobaça, 25 janeiro de 2017;  

Tema: “Inovação no modelo de negócio” 
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• Conferência 3 - Coimbra 

- Ser Empreendedor, Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, 31 janeiro 

de 2017;  

Temas: “Empreendedorismo” e “Inovação no modelo de negócio” 

• Conferência 4 - Leiria  

- Ser Empreendedor, na ESTG do Instituto Politécnico de Leiria, a 22 de 

fevereiro de 2017;  

Tema: Soluções para Empreendedores 

• Conferência 5 - Figueiró dos Vinhos 

- Ser Empreendedor, Centro Investe, 6 abril de 2017;  

Tema: Inovação no modelo de negócio 

• Conferência 6 - Pedrogão Grande 

- Ser Empreendedor, Casa Municipal da Cultura, 6 abril de 2017; 

Tema: Inovação no modelo de negócio 

• Conferência 7 - Peniche 

- Ser Empreendedor, na ESTM do Instituto Politécnico de Leiria, a 4 maio de 

2017; 

Tema: Inovação no modelo de negócio 

• Conferência 8 - Caldas da Rainha  

- Ser Empreendedor, na ESAD da Rainha, do Instituto Politécnico de Leiria, a 

4 maio de 2017; 

Tema: Inovação no modelo de negócio 

• Conferência 9 - Leiria  

- Ser Empreendedor, Edifico NERLEI, a 28 de setembro de 2017;  

Temas: “Geração e desenvolvimento de ideias” e “Plano de Negócios”, a 28 

de setembro de 2017, Leiria. 

• Conferência 10 - Batalha 

- Ser Empreendedor, Auditório Municipal da Batalha, a 4 de outubro de 2017; 

Tema: “Oportunidades para Empreender”; 

• Conferência 11 - Óbidos 

- Ser Empreendedor, a 13 de outubro de 2017, no Parque Tecnológico de 

Óbidos. 
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A troca de saberes e experiências com empresários e indivíduos de elevada 

reputação e experiência profissional nas conferências, permite melhor 

compreender os caminhos a seguir e os que se devem evitar, com base numa 

sabedoria acumulada de quem já errou e acertou. Esta partilha potência o 

sucesso da ideia de negócio dos participantes no concurso. O Projeto 

Empreender Leiria, contou 392 participantes nas conferências.  
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4. METODOLOGIA  
 

O método de recolha da informação e técnicas usadas foi feito em função do 

objetivo proposto, i.e., identificar as boas práticas de empreendedorismo no 

projeto Empreender Leiria, conducentes ao desenvolvimento com sucesso de 

ideias de negócio, bem como identificar as práticas que carecem de reflexão, ação 

para melhoramento, ou que se devem evitar.  

 

Foram utilizados diferentes fontes e métodos para a recolha dos dados. Procedeu-

se em primeiro lugar à recolha de dados secundários que permitiram compreender 

e caracterizar o Projeto Empreender Leiria, e as suas várias iniciativas. Após a 

contextualização do projeto, em todas as suas variáveis através da informação 

secundária, procedeu-se à recolha de dados primários de natureza quantitativa na 

forma de questionários. A recolha de informação secundária e primária, permitiu 

a triangulação da fonte de informação e aumentar a validade e leitura dos 

resultados deste estudo. A recolha da informação secundária permitiu 

compreender o funcionamento do concurso e caracterizar as atividades que 

podem influenciar o sucesso da ideia de negócio. Esta informação permitiu 

delinear a construção do questionário. O questionário foi desenhado com o 

propósito de generalizar comportamentos e permitir conclusões a toda a 

população. 

 

Há duas vantagens consideráveis na utilização de métodos e abordagens múltiplas 

para a condução deste estudo. A primeira, é que aumenta o índice de confiança 

dos resultados. Cada método ou técnica só por si, tem as suas vantagens e 

desvantagens (Smith, 1975). Diferentes métodos têm diferentes efeitos e o uso de 

diferentes métodos elimina o “efeito método” e aumenta a confiança nas 

conclusões obtidas. Tal como Robson (1995:290) sugeriu, um dos mais 

importantes benefícios do uso de múltiplos métodos é a “redução da inadequada 

incerteza”; assegura a clareza da informação e permite obter “a” melhor resposta, 

diluindo “erro do método”. A segunda vantagem, é a capacidade de triangular a 

informação (Robson, 1995). De acordo com Saunders, et al., (2000:80) 
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“triangulação refere-se ao uso de diferentes métodos de recolha de informação 

num estudo, com o objetivo de obter informação que nos diz exatamente o que 

nós pensamos que nos está a dizer”. Tal como sugerido por Denzin (1989), existem 

quarto maneiras diferentes de obter a triangulação dos dados: a) triangulação da 

fonte de informação; triangulação do investigador, teoria da triangulação, e 

metodologias de triangulação.  

 

 

4.1. A Recolha de Informação – Dados Secundários 
 

A recolha da informação secundária diz respeito à recolha de informação já 

existente no mercado, nomeadamente informação histórica, relatórios, estudos de 

mercado e estatísticas de várias fontes. Segundo Saunders et al. (2000) baseado 

no trabalho anterior de alguns investigadores, existem várias categorias de dados 

secundários: (1) dados documentais; (2) dados de estudos de opinião e (3) dados 

compilados de múltiplas fontes. A vantagem da recolha de dados secundários é 

que a informação é relativamente acessível; permite a comparação de grupos ou 

tempo; facilita replicação e permite a investigação de novos assuntos não 

pensados anteriormente pelos investigadores. Os dados secundários fornecem 

um rápido meio de recolha de informação com elevado padrão de qualidade. 

Contudo, a recolha de dados secundários também tem desvantagens. O propósito 

dos dados recolhidos pode não preencher as necessidades e os objetivos da 

investigação e, assim, os dados podem ser inadequados para o objeto de estudo 

da investigação (Stewart e Kamins, 1993); os dados podem ser difíceis de obter ou 

demasiados dispendiosos; e o propósito original da informação pode ser afetado 

pela forma como os dados são apresentados.  

 

Neste estudo, os dados secundários foram recolhidos com o objetivo de:  

- Compreender e identificar o contexto de atuação do projeto;  

- Compreender as suas várias iniciativas, propósitos e impactos;  

- Compreender o modus operandi do concurso ideias de negócio;  
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- Compreender os comportamentos dos empreendedores tendentes à criação de 

rotas de sucesso e insucesso.  

 

Para o efeito recorreu-se à análise:  

- dos documentos disponibilizados na página do Projeto Empreender Leiria -   

http://empreenderleiria.pt/pt/index, (designadamente iniciativas do projeto com 

impacto no melhoramento da ideia do negócio – Webinars; Workshops e 

Conferências)  

- das presenças dos participantes nos Webinars; Workshops e Conferências 

- do regulamento do concurso ideias de negócio;  

- das grelhas de avaliação;  

- dos mapas seriação dos candidatos;   

- dos relatórios dos concursos da 1ª, 2ª e 3ª edições que espelham o desenrolar 

do concurso.  

- das fichas de candidaturas do concurso de ideias - empreender Leiria, ver Anexo 

1 (designadamente os vários campos que identificam/descrevem a ideia de 

negócio e o perfil do empreendedor).  

 

4.1.1. A recolha e análise de informação das fichas de candidaturas do concurso 
de ideias 
 

A recolha e análise de informação das fichas de candidaturas do concurso de ideias 

permitiu identificar rotas de sucesso e insucesso dos empreendedores. Para 

identificar as rotas de sucesso dos empreendedores, foram analisadas 9 fichas de 

candidatura, correspondendo ao 1º e ao 2º e 3º lugar (projeto vencedor e menções 

honrosas, respetivamente), da 2ª e última fase, nas 3 edições dos concursos (1ª, 2ª 

e 3ª edição). Para identificar rotas de insucesso, foram analisadas 3 candidaturas 

com a menor classificação na grelha de aviação na fase prévia. A análise de 

informação foi feita através da análise de conteúdo, e durante o mês de Junho de 

2018.  

 

Com base na recolha da informação secundária, construiu-se o questionário.  
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4.2. A Recolha de Informação – Dados Primários 

 

A recolha de dados primários compreendeu, neste estudo, a recolha de 

informação quantitativa de natureza explanatória, i.e. questionários e também a 

realização de entrevistas abertas. 

 

 

4.2.1. Questionário 
 

Os questionários permitem a estandardização de dados e a generalização dos 

comportamentos. Os questionários são um instrumento de recolha de atitudes, 

valores, comportamentos, atributos e dados (Dillman, 1978). Uma das vantagens 

do uso do questionário, é a recolha de respostas de uma amostra considerável, 

uma vez que o mesmo número de questões será feito a vários indivíduos. Os 

questionários são uma sequência de vastas questões fechadas (Robson, 1995), 

permitindo desta forma, a generalização da informação e a sua comparabilidade. 

Os questionários são preferidos a outro método porque fornecem grande 

quantidade de informação (Sarantakos, 1993) e porque são relativamente 

económicos comparativamente às entrevistas (Saunders et al., 2000; Alston e 

Bowles, 1998). Os questionários facilitam igualmente a introdução de dados e 

análise por computador.  

 

Existem dois tipos de questionários: (1) os auto-administrados, que podem tomar 

a forma de: (a) questionário postal – enviado por carta através de correio, b) 

questionário enviado pela internet, ou (c) ser entregues e recolhidos e os (2) 

administrados aos entrevistados, que podem ser (a) questionário por telefone, ou 

(b) presencialmente - entrevistas estruturadas. Os questionários realizados pela 

Internet apresentam vantagens, comparativamente aos outros: o tempo de 

realização e preenchimento do questionário é menor, o envio pode ser feito de 

forma massificada, as respostas podem ser recebidas num menor curto espaço de 

tempo, as respostas à medida que vão chegando são agrupadas numa base de 

dados com visualização gráfica dos resultados, os follow ups são fáceis de realizar 
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(reenvio da lembrança do preenchimento do questionário), os erros podem ser 

corrigidos rapidamente, e não estão associados custos diretos a estes 

questionários.  

 

Contudo, os questionários também têm desvantagens: atrasos podem ocorrer na 

recolha dos dados, uma vez que os investigadores estão dependentes de outros; 

só um número reduzido de questões pode ser colocado; os dados recolhidos 

podem não ser tão compreensivos como os que recolhidos pelo método 

qualitativo; questionários muito longos não terão probabilidade de serem 

completamente preenchidos; os questionários não permitem nenhuma 

explicação, elucidação das questões, nem permitem uma oportunidade de 

encorajamento, ou motivação para os participantes estarem envolvidos no seu 

preenchimento; adicionalmente são preenchidos tendo em conta a conveniência 

dos participantes e o seu meio envolvente, não se conhecendo as circunstâncias 

em que os participantes respondem ao questionário; podem ainda ser apenas 

parcialmente preenchidos. 

 

 

A utilização de questionários neste estudo 
 

O questionário permitiu testar a informação capturada na informação secundária, 

a uma larga população. Pretendia-se conhecer a apreciação global dos 

participantes no concurso sobre as iniciativas que ajudaram a desenvolver a sua 

ideia de negócio, bem como as que foram menos relevantes nesse processo. O 

propósito explanatório e analítico (do questionário) permitiu sistematizar e 

agregar informação.  

 

 

A elaboração do questionário – medidas e variáveis 
 

O questionário no presente estudo foi elaborado através do Formulário do Google 

- https://docs.google.com/form, e enviado pela internet.   
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O questionário foi desenhado para testar um conjunto de proposições que 

pretendem responder ao objetivo deste estudo, i.e., identificar as boas práticas 

de empreendedorismo no projeto Empreender Leiria, conducentes ao 

desenvolvimento com sucesso de ideias de negócio, bem como identificar as 

práticas que carecem de reflexão, para melhoramento, ou que se devem evitar. 

 

As questões foram desenhadas com o intuito de seguirem uma determinada 

sequência e fluidez, que permitisse a progressão no preenchimento do 

questionário, e lógica para os respondentes. O tamanho do questionário foi tido 

em conta. Foi perguntado o estritamente necessário para se responder ao objetivo 

do estudo, mantendo o questionário curto, facilitando deste modo o seu 

preenchimento até ao fim. As questões foram criadas de forma clara, sem deixar 

equívocos no seu significado. O questionário inicia-se com uma introdução ao 

respondente sobre o propósito e a importância da sua colaboração no 

preenchimento do mesmo.  

 

O questionário começa com questões gerais de perfil do participante no concurso, 

seguido de questões sobre as razões que levaram o participante a concorrer, os 

seus antecedentes a atividades empreendedoras, os fatores que contribuíram de 

forma mais relevante para o sucesso da ideia e os fatores que constituíram 

obstáculos mais relevantes para o sucesso da ideia. As palavras foram 

cuidadosamente selecionadas para garantir familiaridade e compreensão aos 

respondentes.  

 

As questões fechadas foram maioritariamente utilizadas, recorrendo-se somente 

ao uso de algumas questões abertas. As questões fechadas foram empregues 

porque requerem o mínimo de escrita, são rápidas, fáceis de responder à 

pergunta, e permitem fácil comparabilidade. No presente estudo, as perguntas 

fechadas continham um número alternativo de possíveis respostas, das quais os 

respondentes eram solicitados a escolher (de vaus, 1991). Foram também 

utilizados diferentes tipos de perguntas fechadas, e consequentemente medida 
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informação nominal e ordinal. A escala de Likert de 1 - nada relevante, a 5 – muito 

relevante, foi empregue para medir atitudes e convicções. Uma cópia do 

questionário pode ser observada no Anexo 2.  

 

 

A População  
 

A população do estudo, são todas as ideias/projetos selecionados na primeira 

fase do concurso nas suas várias edições, i.e. 1ª, 2ª e 3ª edição, ou seja, 53 

ideias/projetos, tal como ilustrado na tabela 1.  
 

 

 

Tabela 1 – População em estudo 

 

 
1ª Edição 
concurso 

2ª Edição 
concurso 

3ª Edição 
concurso 

Total 

Selecionados na 1ª 
Fase do concurso 

16 12 16 44 

Desistência - 2 2 4 

Faltaram à 
apresentação 

2 1 2 5 

Total 18 15 20 53 

 
  Fonte: elaboração própria 
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Como é que o questionário foi aplicado, quanto tempo demorou a recolha dos 
dados 
 

A 16 de abril de 2018, procedeu-se ao envio do questionário online por email. 

Foram enviados um total de 48 questionários a participantes da primeira fase de 

cada concurso: 18 da 1ª edição; 12 da 2ª edição e 18 da 3ª edição do concurso.  

 

Pretendia-se que o questionário fosse preenchido pelos participantes do concurso 

que ficaram em 1º lugar – os vencedores do concurso, pelos participantes que 

receberam a menção honrosa que ficaram em 2º e 3º lugares, pelos participantes 

que não foram selecionados para os 10 lugares na 2º fase do concurso e ainda 

por alguns participantes que desistiram, para melhor compreender as razões 

subjacentes.  

 

De forma a aumentar a taxa de resposta aos questionários foram adotadas várias 

estratégias. No dia 18 e 19 de abril de 2018, procedeu-se a um acompanhamento 

telefónico no sentido de averiguar se os participantes tinham recebido o 

questionário online por email e de motivar o preenchimento do mesmo. Quando 

os participantes diziam ter ideia de ter recebido o questionário, mas que era 

melhor voltar a enviar, procedeu-se a novo envio do questionário online por email. 

A 23 e 24 de abril, voltaram-se a contactar os participantes por email e por 

telefone, a motivar e a solicitar o preenchimento do questionário. A recolha dos 

questionários online foi encerrada a 27 de abril de 2018, tendo sido recebidos um 

total de 32 questionários válidos. 

 

 

A escolha da amostra e o acesso aos participantes no concurso  
 

A amostra foi não aleatória. A amostra dos participantes a inquirir foi selecionada 

com base no objetivo pretendido: identificar a opinião dos participantes sobre as 

boas práticas de empreendedorismo conducentes ao sucesso da sua ideia de 

negócio e identificar os obstáculos mais relevantes que limitaram esse sucesso.  
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Assim, selecionaram-se nas três edições do concurso, i.e., 1ª, 2ª e 3ª edição, os 

participantes:  

- que preencheram a ficha de candidatura e que foram selecionados na Fase 

Prévia. Seleção até 20 candidatos;  

- que foram selecionados para a primeira Fase. Seleção de 10 candidatos.   

- que faltaram às apresentações da primeira Fase;  

- que passaram à segunda Fase;  

- vencedores do concurso;  

- que receberam a menção honrosa, tendo ficado no 2º e 3º lugar do concurso.  

 

Esta informação foi obtida através da entidade que organizou os concursos – a D. 

Dinis Business School.  

 

A aplicação deste critério permitiu incluir na amostra 48 indivíduos, incluindo 18 

ideias/projetos da 1ª edição, 12 da 2ª edição e 18 da 3ª edição do concurso, tal 

como evidenciado na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – A amostra 

 

 
1ª Edição 

concurso 

2ª Edição 

concurso 

3ª Edição 

concurso 
Total 

Selecionados na 1ª 

Fase do concurso 
16 12 16 44 

Desistência     

Faltaram à 

apresentação 
2  2 4 

Total 18 12 18 48 

 

  Fonte: elaboração própria 
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Representatividade da amostra 

 

Quanto maior for a representatividade da amostra, menor é o erro da 

generalização à população. Uma representatividade perfeita da amostra, é uma 

que representa exatamente a população da qual foi retirada (Saunders, e al., 

2000).  

 

Dos 48 questionários enviados, receberam-se 32 questionários válidos, ou seja, 

obteve-se uma taxa de resposta de 66,67 (para um intervalo de confiança de 95%, 

a margem de erro desta amostra andará perto dos 10%). Os questionários obtidos 

repartiram-se do seguinte modo: 11 correspondente a projetos/ideias da 1ª 

edição do concurso, 7 da 2ª edição do concurso e 14 da 3ª edição do concurso, 

tal como ilustrado na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Taxa de resposta dos questionários 

 

 
1ª Edição 

concurso 

2ª Edição 

concurso 

3ª Edição 

concurso 
Total 

Questionários 

respondidos 
11 7 14 32 

Questionários enviados 18 12 18 48 

Taxa de resposta 61,1% 58,3% 77,7% 66,67% 

 

Fonte: elaboração própria 
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Análise estatística dos dados obtidos  
 

Os dados foram obtidos através da base de dados do Google Form, com uma 

análise de estatística descritiva simples das respostas. Para um estudo mais 

aprofundado de relações entre as variáveis, os dados foram transpostos para o 

SPSS tendo-se procedido a uma análise de correlação bi-variada com o intuito de 

identificar correlações significativas. O tratamento estatístico dos dados foi feito 

através do software estatístico SPSS 24.0 for Windows (Statistical Package for 

Social Sciences).  

 

O tratamento estatístico conduziu a análises, ilações, sugestões e conclusões 

sobre as práticas mais relevantes de empreendedorismo e as menos relevantes 

no projeto empreender Leiria.   

 

 

4.2.2. Entrevistas 
 

Para análise em profundidade do percurso de alguns empreendedores, para além 

da compilação documentos, notícias, relatórios e estudos foi elaborada uma 

entrevista de forma indireta. A entrevista pode ser realizada de forma direta ou 

indireta. Na primeira, os interlocutores estão frente a frente. Uma entrevista que 

assuma a forma indireta pode ser feita via telefónica, por exemplo ou por email. 

Não existe contacto entre interlocutores (Albarello et al, 1995). Segundo Yin 

(2010), a entrevista é uma das principais fontes de informação para o estudo de 

caso. Podem ser de diferentes tipos: 

• Entrevista em profundidade. Trata-se uma entrevista longa, que pode ser 

realizada em vários momentos. E é pedido ao entrevistado que opine sobre 

determinado assunto. Este pode sugerir outras pessoas para serem 

entrevistadas, caso dominem determinado tema. 

• Entrevista focada. Pretendem-se informações relativas à investigação, num 

curto período de tempo.  
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• Levantamento formal. Implica um estudo mais estruturado, perguntas e 

respostas.  

 

Neste estudo, a entrevista foi estruturada, à distância, e através de questões 

abertas (Ver Anexo 3). As entrevistas foram realizadas aos vencedores do concurso. 

Obteve-se apenas uma entrevista válida, à empresa com maior pontuação nas 3 

fases do concurso. A entrevista foi realizada telefonicamente no mês de Julho de 

2018 aos fundadores da empresa EcoXperience, uma 'startup’ formada em 2016 

por um grupo de químicos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade de Coimbra (FCTUC). A análise de informação foi feita através da 

análise de conteúdo. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
5.1. Análise dos resultados obtidos através das fichas de candidaturas do 
concurso de ideias 
 

Com base na análise da ficha de candidatura dos candidatos que ficaram nos 3 

primeiros lugares, nas 3 edições do concurso, podem aferir-se os seguintes 

comportamentos que levam a uma rota de sucesso de uma ideia/projeto:  

a) Identificação clara e compreensiva do negócio a desenvolver:  

Os promotores são conhecedores e identificaram de forma precisa e 

detalhada a ideia de negócio a desenvolver; a oportunidade do negócio; o 

posicionamento do produto/serviço; os clientes; a proposta de valor aos 

clientes; unicidade/diferenciação do produto/serviço face à concorrência e a 

concorrência;  

b) Elevado grau de maturidade do desenvolvimento do produto/ideia:  

 O produto dos candidatos está em fase de patente, ou disponível para 

comercialização;  

c) Estabelecimento de parcerias: 

Indicação do estabelecimento de parcerias, que se revela importante, não só 

para o desenvolvimento do produto/tecnologia, bem como para a conquista 

de clientes/mercado;  

d) Identificação de projeções financeiras para aferir a viabilidade da ideia de 

negócio: 

São identificadas projeções financeiras; o valor do investimento, bem como as 

fontes de financiamento necessárias ao investimento, utilizando como suporte 

os mapas do IAPMEI. Esta informação releva maturidade nas previsões 

económicas-financeiras, i.e., na identificação dos custos, na identificação do 

valor das receitas que são necessárias para fazer face a esses custos e no 

investimento que é necessário à implementação do negócio. É um instrumento 

importante de reflexão do valor que a empresa poderá gerar; 

e) Planeamento compreensivo do projeto, i.e. pensado, sequencialmente de A a 

Z: 
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Os candidatos vencedores da ideia de negócio/projeto apresentaram como 

planeamento, a estruturação do negócio num Plano de Negócios; o 

desenvolvimento do produto - protótipo e subsequentes testes; procura de 

financiamento/investidores; divulgação do produto, conquista de clientes, 

comercialização do produto.  

 

Os dados revelam que a constituição da empresa, não é um fator determinante 

do sucesso do negócio.  

 

Quanto à motivação do empreendedor/promotor da ideia de negócio, esta reside 

na possibilidade de adquirirem conhecimento para concretização da ideia em 

negócio, acesso a networking/mentoring, aceleração do produto no mercado e 

criação de valor à região onde vivem.  

 

Quantos às equipas, estas caracterizam-se por serem altamente qualificadas, 

terem formação superior, deterem competências técnicas e larga experiência 

profissional na área fundamental do desenvolvimento do produto. Outro aspeto 

importante, é que as equipas são multidisciplinares, possibilitando não só o 

desenvolvimento do produto - o protótipo/testes, bem como a gestão do 

negócio.  

 

Assim, os resultados sugerem que uma rota de sucesso do empreendedor é 

sustentada num processo de reflecção e maturação da ideia de negócio, que se 

consubstancia na apresentação de informação detalha e precisa sobre o seu 

funcionamento.  

  

Os resultados revelam ainda os comportamentos que levam a uma rota de 

insucesso de uma ideia/projeto. Verificou-se que os candidatos que obtiverem a 

menor pontuação:  

a) Não identificam com clareza o modelo de negócio:  

Há uma ideia, mas não se particulariza de forma detalhada como é que o 

negócio se operacionaliza. Não se identifica a oportunidade de negócio; 
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quanto vale o mercado; quem é a concorrência, e uma característica comum é 

o facto de o produto/serviço serem facilmente copiáveis;    

b) O grau de maturidade do desenvolvimento do produto/ideia – embrionário, 

confina-se à Ideia do negócio: 

Não há informação sobre o produto/serviço de forma detalhada que possa 

permitir um estado avançado de apresentação do produto/serviço;  

c) Não apresentam projeções financeiras, ou as projeções que há, são parcas: 

 Não utilizam os mapas do IAPMEI como suporte. Não há identificação das 

fontes de financiamento. Não havendo projeções financeiras quer do lado da 

receita quer do lado dos custos de forma detalhada, o valor previsional do 

investimento é desconhecido ou exíguo, não se sentindo como necessário 

equacionar fontes de financiamento para a obtenção do capital.  

d) Não apresentam de forma detalhada o planeamento do projeto:  

Apresentam só algumas fases do desenvolvimento do negócio, e o 

desenvolvimento do produto/serviço, não é uma delas.  

 

Os resultados revelam ainda, que o facto de as empresas não estarem constituídas, 

não é um fator determinante do insucesso do negócio.  

 

O que motiva o candidato na participação do concurso, é a possibilidade de 

realização pessoal e da criação do próprio emprego, mais do que o enfoque em 

colocar no mercado um produto/serviço.  

 

Quanto à constituição das equipas, há pouca informação detalhada sobre as 

competências necessárias ao desenvolvimento do negócio. Não há informação 

sobre a qualificação, a experiência profissional e técnica, ou as competências para 

assegurar, não só, o desenvolvimento do produto/serviço, como a gestão do 

negócio. A multidisciplinariedade das competências da equipa não é 

mencionada/equacionada.  

 

Assim, os resultados sugerem que uma rota de insucesso do empreendedor deve-

se à omissa ou parca informação sobre o funcionamento do negócio. Para 
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ultrapassar este desfecho, sugere-se uma maior reflexão, maturação sobre todo o 

processo – da ideia, desenvolvimento do produto/serviço – até à sua 

comercialização.  

 

 

5.2. Análise dos resultados obtidos através do questionário    
 
5.2.1. Caracterização demográfica dos resultados obtidos  
 

Do total de participantes no concurso foram obtidas 32 respostas válidas ao 

inquérito realizado.  

 

A idade média dos respondentes foi de 35 anos, sendo que os dois participantes 

mais velhos tinham 53 anos e o mais novo 18. A maioria dos respondentes tinham 

entre 30 e 40 anos (21 respondentes), o que coloca a nossa amostra em acordo 

com a maioria dos estudos que indicam que a maioria dos empreendedores têm 

mais de 30 anos. Na verdade, o recente estudo de Azoulay et al. (2018), coloca a 

idade média do fundador das 1.000 novas empresas de crescimento mais rápido, 

nos 45 anos. Os resultados são amplamente semelhantes quando se consideram 

setores de alta tecnologia e centros empresariais. Este estudo também enfatiza a 

experiência anterior na indústria específica como principal preditor de sucesso 

empresarial. Essas descobertas rejeitam fortemente hipóteses comuns que 

enfatizam a juventude como um traço-chave de empreendedores de sucesso. 

 

Quanto ao grupo de vencedores e menções honrosas dos 3 concursos verificámos 

que apenas um dos participantes tinha menos de 30 anos (27), com a média de 

idade a ser de 34 anos. 

 

Quanto ao nível de Habilitações Literárias, a figura 1, permite verificar que a 

esmagadora maioria dos respondentes tem curso superior e 25% tem Mestrado. 

Dos vencedores e menções honrosas respondentes 50% tinham Licenciatura, 37,% 

Mestrado e um dos vencedores possuía doutoramento. 
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Figura 1 - Habilitações Literárias 

 
 

Fonte: elaboração própria 

 

Quanto às áreas de formação, os respondentes têm uma grande diversidade. 

Contudo, podem destacar-se 3 áreas: marketing (com 3 participantes), Engenharia 

Informática (com 5 participantes) e Engenharia Electrotécnica (com 2 

participantes). De notar que das 32 respostas válidas, 13 são engenheiros (40% do 

total), e entre os vencedores e menções honrosas essa percentagem é de 62,5%, 

pelo que a preparação técnica pode ser indicadora de uma maior probabilidade 

de sucesso da ideia/projeto.  

 

A Figura 2 descreve o nível de experiência prévio dos participantes. Verificou-se 

que 65% dos participantes têm mais de 4 anos de experiência, com 43,8% a ter 

mais de 10 anos de experiência profissional prévia. No grupo de vencedores e 

menções honrosas, 75% tinham mais de 5 anos de experiência e apenas um dos 

vencedores não tinha mais de 10 anos de experiência. 
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Figura 2 – Nível de Experiência Prévio 

 
 

Fonte: elaboração própria 

 

Quanto às motivações para a participação, verificou-se que uma variação de 

“criação do próprio emprego/desemprego + procura de financiamento/apoios” 

foi a principal motivação, com 11 respostas a incluir estas razões. Já uma variação 

de “aprender + testar, melhorar e validar a ideia” foi referido por 10 participantes 

como principal motivação, o que indicia que a maioria dos participantes tem como 

motivação o processo de melhoria do projeto e das suas competências. “Gosto e 

novos desafios” foram referidos 7 vezes pelos respondentes. Apenas um 

respondente referiu o prémio como motivador. Entre os vencedores e menções 

honrosas “validar a ideia” e “procura de apoios” foram os principais fatores 

motivadores. 

 

Pela Figura 3 demonstra, que a vasta maioria dos respondentes tem antecedentes 

familiares empreendedores. No grupo de vencedores e menções honrosas apenas 

1 respondente não tinha antecedentes familiares empreendedores. 
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Figura 3 – Antecedentes Familiares - família direta empresário/empreendedor 

 
Fonte: elaboração própria 
 

Quanto ao número de projetos empreendedores começados anteriormente, 

verificou-se que a grande maioria (56%) está no seu primeiro projeto, 25% criou 

um projeto anteriormente e 9,4%, dois projetos. No grupo dos vencedores, um 

respondente criou mais de 4 projetos anteriormente, mas 75% estão no seu 

primeiro projeto. 

 

Figura 4 – Quantidade de projetos empreendedores começados anteriormente 

 
 
Fonte: elaboração própria 
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Na figura 5, apurou-se que cerca de 47% dos respondentes participaram pela 

primeira vez num concurso de ideias, mas 28% já tinham participado pelo menos 

uma vez e 9,4% tinham participado em 4 concursos anteriores. Note-se que entre 

os 3 vencedores, 2 tinham participado em mais de 4 concursos anteriormente e 1 

em 4. 
 

Figura 5 – Quantidade de concursos que participou anteriormente 

 
 

Fonte: elaboração própria 

 

Quanto às Áreas de negócio, verificou-se que o Turismo e as 

TICE/Aplicações/Software são ambas referidas 6 vezes, curiosamente, stricto 

sensu, apenas um dos vencedores e menções honrosas pertence a uma destas 

categorias. 

 

De seguida procede-se à análise dos fatores que contribuíram de forma mais 

relevante para o sucesso da ideia, e os que constituíram obstáculos significativos 

ao seu desenvolvimento.  
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5.2.2. Análise dos fatores que contribuíram de forma relevante para o sucesso da 
ideia 

 
De acordo com as respostas obtidas descritas na tabela seguinte, a “Experiência 

profissional prévia” é o fator considerado como mais relevante para o sucesso da 

ideia pelos respondentes (3,781). Seguem-se a “Formação Base” (3,613) e a 

“Maturidade da Ideia” (3,613), a “Equipa” (3,581), o “Mentoring” (3,387), as 

“Redes de Contacto” (3,267) e finalmente a “Participação em Workshops 

Empreender Leiria” (2,968). Os Fatores considerados como menos relevantes 

foram os Webinars e, curiosamente, a participação em concursos anteriores 

(curiosamente, porque esta variável parece ser indicadora de sucesso). Para os 

vencedores a Experiência profissional prévia aparece em 4º, com a Formação 

Base, a Maturidade da Ideia e a Equipa a ocuparem os 3 primeiros lugares. 

 

Tabela 4 - Fatores que contribuíram de forma relevante para o sucesso da ideia 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Experiência profissional prévia 32 3,781 1,0697 

Formação Base 31 3,613 1,0223 

Maturidade da Ideia 31 3,613 ,8823 

Equipa 31 3,581 1,0575 

Mentoring 31 3,387 1,0856 

Redes de Contacto 30 3,267 1,1427 

Participação em Workshops Empreender Leiria 31 2,968 1,2243 

Formação prévia em Gestão e ou Marketing 31 2,903 1,1932 

Participação em Workshops fora do âmbito Empreender Leiria 32 2,781 1,0697 

Participação em Conferências Empreender Leiria 31 2,677 1,3010 

Participação em outros concursos anteriores 31 2,548 1,3376 

Participação em Webinars Empreender Leiria 31 2,452 1,1207 

Participação em Webinars Fora do âmbito Empreender Leiria 31 2,355 1,2261 
 

      

          

Fonte: elaboração própria 
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No que toca a outros fatores apontados, dois respondentes referiram como fatores 

que contribuíram de forma relevante para o sucesso da ideia, o apoio de alguns 

mentores nos Workshops.  

 

 

5.2.3. Análise dos fatores que constituíram obstáculos relevantes ao sucesso da 
ideia 

 

De acordo com as respostas obtidas descritas na Tabela 5, as principais barreiras 

encontradas pelos participantes foram “Avaliar/quantificar o mercado potencial” 

(3,563), saber “Porque compram os clientes” e “Identificar as principais fontes de 

financiamento” (3,469), “Quem são os clientes” e “Calcular o preço a praticar” 

(3,344), “Definir os canais de venda”, “Definir o planeamento operacional do 

projeto” e “Definir o modelo de receita” (3,313).  

 

Curiosamente, se para o grupo de vencedores e menções honrosas, identificar o 

“Mercado potencial” continua a ser o principal obstáculo, as segundas principais 

barreiras são “Definir o planeamento operacional do projeto” e “Definir os canais 

de venda”. Este fator pode indiciar que este grupo possuía uma maior maturidade 

de projeto de ideia do que os restantes participantes, já que as questões 

operacionais aparecem à frente da definição de mercado. 
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Tabela 5 – Principais obstáculos 

 N Mean Std. Deviation 

Avaliar quantificar o mercado potencial 32 3,563 1,1622 

Identificar fatores chave porque compram 

os clientes 
32 3,469 ,9832 

Identificar fontes de financiamento 32 3,469 1,1635 

Identificar fatores chave quem são os 

clientes 
32 3,344 1,1248 

Calcular o preço a praticar 32 3,344 1,2342 

Definir os canais de venda 32 3,313 1,1760 

Definir o planeamento operacional do 

projeto 
32 3,313 1,2032 

Definir modelo de receita 
32 3,313 1,1483 

Definir o investimento necessário 31 3,290 1,1887 

Identificar fatores chave diferenças entre a 

concorrência 
32 3,219 1,3133 

Identificar fatores chave quem é a 

concorrência 
32 3,188 1,2032 

Não ter a Equipa necessária 
31 3,097 1,4226 

Definir políticas de comunicação 32 3,063 1,0140 

Identificar fatores chave quais as 

competências atividades e recursos chave 
32 3,031 1,2568 

Falta de conhecimentos de gestão em 

geral 
32 3,000 1,2700 

Descrever a ideia projetos 32 2,781 1,2374 

 

        Fonte: elaboração própria 
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5.2.4. Sucesso e condicionantes 
 

Para investigar que fatores condicionam o sucesso, procurou-se cruzar as 

dimensões/variáveis do inquérito com a posição obtida por cada projeto no concurso. 

Para isso introduziu-se uma nova variável ordinal que pode assumir o valor de 1 (caso 

tenha sido vencedor), 2 (caso seja uma menção honrosa), 3 (caso pertença aos 10 

primeiros projetos selecionados na segunda fase) e 4 (caso pertença até aos 20 

projetos selecionados na primeira fase). Transformou-se a maioria das variáveis em 

variáveis ordinais e os antecedentes familiares numa variável categórica com o valor 

1, se houvesse antecedentes familiares e 0, caso não houvesse. O nível de formação 

foi considerado também como variável ordinal, com 1 a representar o 12º ano, ou 

menos, atribuindo valores superiores aos níveis de educação seguintes. 

 

Depois da classificação das variáveis, procedeu-se a uma análise simples de correlação 

bi-variada com o intuito de identificar correlações significativas entre a posição obtida 

no concurso e as dimensões do inquérito. Desta forma (ver tabela 6), descobriu-se 

que entre as variáveis, o “Número de concursos participados anteriormente” tem a 

correlação mais forte e significativa (0,416 a 5%1) com a posição obtida no concurso. 

Em segundo lugar, encontrou-se o nível de “Habilitações literárias” (0,403) e, entre os 

fatores que levaram ao sucesso, apenas a “Formação base” apresenta uma correlação 

significativa (0,379). Já ao nível dos obstáculos, o “planeamento operacional do 

projeto” parece criar um entrave ao sucesso das ideias de negócio nos 3 concursos 

(0,435), bem como a dificuldade em avaliar o “mercado potencial”. Uma análise de 

regressão ordinal (onde como variável dependente introduziu-se a posição obtida nos 

concursos) não confirmou a significância da variável de “Participação em concursos 

anteriores”, mas identificou o “nível de habilitações literárias” como importante. 

                                                

 
1 A estatística de teste utilizada foi o coeficiente de correlação de postos de Spearman, 
denominado pela letra grega ρ (rho), é uma medida de correlação não-paramétrica. Ao contrário 
do coeficiente de correlação de Pearson não requer a suposição que a relação entre as variáveis 
é linear, nem requer que as variáveis sejam quantitativas; pode ser usado para as variáveis 
medidas no nível ordinal. 
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Tabela 6 – Correlações entre variáveis 

 Posição concurso 

Spearman's rho 

Variáveis 
Correlation 

Coefficient 
Sig. (2-tailed) N 

Idade ,010 ,957 32 

Habilitações Literárias -,403* ,022 32 

Nível de experiência profissional prévio ,019 ,917 32 

Antecedentes familiares -,251 ,166 32 

Quantos projetos empreendedores começou antes ,098 ,593 32 

Quantos concursos de ideias de negócio participou antes -,416* ,018 32 

Mentoring -,290 ,113 31 

Redes de Contacto -,191 ,313 30 

Participação em outros concursos anteriores -,115 ,539 31 

Participação em Workshops Empreender Leiria -,179 ,335 31 

Participação em Workshops fora do âmbito Empreender 

Leiria 
-,201 ,270 32 

Participação em Webinars Empreender Leiria ,012 ,947 31 

Participação em Webinars Fora do âmbito Empreender 

Leiria 
-,065 ,728 31 

Participação em Conferências Empreender Leiria -,035 ,853 31 

Formação prévia em Gestão e/ou Marketing ,005 ,980 31 

Experiência profissional prévia ,053 ,774 32 

Equipa -,113 ,544 31 

Formação Base -,379* ,036 31 

Maturidade da Ideia -,266 ,148 31 

Descrevera ideia projetos -,200 ,272 32 

Avaliar quantificar o mercado potencial -,426* ,015 32 

Identificar fatores chave quem são os clientes -,440* ,012 32 

Identificar fatores chave porque compram os clientes -,326 ,069 32 

Identificar fatores chave quem é a concorrência -,121 ,508 32 

Identificar fatores chave diferenças entre a concorrência -,237 ,191 32 

Identificar fatores chave quais as competências activida -,218 ,230 32 

Não ter a Equipa necessária -,023 ,904 31 

Calcular o preço a praticar -,059 ,750 32 

Definir políticas de comunicação -,326 ,069 32 

Definir os canais de venda -,384* ,030 32 

Definir modelo de receita -,200 ,272 32 

Definir o investimento necessário -,363* ,044 31 

Identificar fontes de financiamento -,359* ,044 32 

Definir o planeamento operacional do projeto -,435* ,013 32 

Falta de conhecimentos de gestão em geral -,274 ,130 32 

Posição concurso 1,000  32 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant 

at the 0.05 level (2-tailed). 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

             
   

 

44 

Resumindo, nesta análise de correlação das varáveis com a posição da 

ideia/projeto no concurso, os principais preditores de sucesso nas 3 edições do 

concurso e nas 3 fases de cada concurso, são: a “Experiência em concursos 

prévios”, e as “Habilitações literárias/formação base”. Contudo, os dados revelam 

também que há dificuldades por parte dos participantes, em se 

“Avaliar/quantificar o mercado potencial”, identificar “Quem são os clientes” e 

definir o “Planeamento operacional do projeto”, sugerindo-se que estas áreas 

deverão ser objeto de futuras iniciativas de formação por parte dos promotores 

do Projeto Empreender Leiria numa possível abertura de novo concurso de ideias 

de negócio.  

 

 

5.2.5. Análise Comparativa de Grupos 
 

Importa agora analisar se existem diferenças entre o grupo de participantes que 

ganharam e receberam as menções honrosas, o grupo que passou à segunda fase 

(ou seja, as 10 ideias/projetos selecionados retirados os vencedores) e o grupo das 

ideias/projetos que não passaram à segunda fase. Tal como ilustrado na Tabela 7, 

para os projetos que passaram à segunda fase, não existem muitos fatores 

distintos nos principais fatores de sucesso, mas quer o Mentoring (3,63) quer a 

participação nos Workshops (3,56) e Conferências (3,13) são indicados como 

contribuindo de forma significativa para o sucesso da ideia/projeto. Quanto aos 

principais obstáculos, a única diferença relevante face ao grupo total, é que a 

identificação das fontes de financiamento (3,56), que surge como 2ª principal 

barreira, logo após da “avaliação do mercado potencial” (3,63),  

 

Quando procedemos a uma comparação com os vencedores/menções honrosas 

com os participantes que não passaram à segunda fase, verificou-se que: 

• Não existem diferenças assinaláveis em termos de idade média;  

• Não existem diferenças assinaláveis de experiência prévia; 
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• A formação base dos vencedores/menções honrosas é 38% superior ao 

grupo dos não selecionados para a segunda fase, e 27% superior ao grupo 

dos selecionados (sem os vencedores);  

• Existe uma maior prevalência de antecedentes familiares no grupo dos 

vencedores e no grupo dos apurados (sem os vencedores) comparativamente 

ao grupo dos que não passaram à segunda fase;  

• Em média os vencedores participaram em 2,5 concursos anteriores, enquanto 

os 10 selecionados para a segunda fase, em 0,81 e os não selecionados, em 

0,75; 

• Para os vencedores, a formação base, maturidade da ideia e a equipa, são os 

fatores mais importantes, enquanto para os que passaram à segunda fase, a 

experiência profissional, sobrepõe-se a esses fatores;  

• Para os vencedores, estimar o mercado potencial e definir o planeamento 

operacional, são os fatores mais relevantes. Já para o grupo dos selecionados 

para a segunda fase (sem os vencedores), fatores ligados ao conhecimento 

dos clientes, parecem ser mais relevantes. Para o grupo que não passou à 

segunda fase, a falta de equipa, calcular o preço, saber quem é a 

concorrência foram os principais obstáculos. 
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Tabela 7 – Comparação entre grupos de participantes 

Grupos 

Vencedores e 

menções 

honrosas 

(média) 

Segunda fase 

(sem vencedores) 

(média) 

Não passaram 

à segunda 

fase 

(média) 

4. Idade 34,125 36,125 35 

5. Habilitações Literárias 2,63 2,06 1,88 

7. Qual o seu nível de experiência profissional prévio? 6,00 6,81 6,63 

10. Antecedentes familiares – 

 Alguém na sua família direta é ou foi empresário ou 

empreendedor? 0,88 0,63 0,50 

11. Quantos projetos empreendedores começou antes deste? 0,75 0,81 1,00 

12. Em quantos concursos de ideias de negócio participou antes 

deste? 2,50 0,81 0,75 

14. Mentoring 3,50 3,63 2,71 

14. Redes de Contacto 3,29 3,38 3,00 

14. Participação em outros concursos anteriores 3,14 2,25 2,63 

14. Participação em Workshops (Empreender Leiria) 2,71 3,56 2,00 

14. Participação em Workshops (fora do âmbito Empreender Leiria) 3,00 2,81 2,50 

14. Participação em Webinars (Empreender Leiria) 2,14 2,75 2,13 

14. Participação em Webinars (Fora do âmbito Empreender Leiria) 2,29 2,38 2,38 

14. Participação em Conferências (Empreender Leiria) 2,29 3,13 2,13 

14. Formação prévia em Gestão e/ou Marketing 2,75 3,06 2,71 

14. Experiência profissional prévia 3,50 3,94 3,75 

14. Equipa 3,63 3,56 3,57 

14. Formação Base 4,13 3,63 3,00 

14. Maturidade da Ideia 3,75 3,81 3,00 

15. Descrever a ideia/projetos 3,13 2,81 2,38 

15. Avaliar/quantificar o mercado potencial 4,25 3,63 2,75 

15. Identificar fatores chave - quem são os clientes? 3,88 3,50 2,50 

15. Identificar fatores chave - porque compram os clientes? 3,88 3,50 3,00 

15. Identificar fatores chave - quem é a concorrência? 3,50 3,06 3,13 

15. Identificar fatores chave - diferenças entre a concorrência e a sua 

ideia 3,50 3,25 2,88 

15. Identificar fatores chave - quais as competências, atividades e 

recursos chave 3,25 3,19 2,50 

15. Não ter a Equipa necessária 3,38 2,93 3,13 

15. Calcular o preço a praticar 3,50 3,38 3,13 

15. Definir políticas de comunicação 3,75 2,88 2,75 

15. Definir os canais de venda 4,13 3,13 2,88 

15. Definir modelo de receita  3,63 3,31 3,00 

15. Definir o investimento necessário 4,00 3,20 2,75 

15. Identificar fontes de financiamento 4,00 3,56 2,75 

15. Definir o planeamento operacional do projeto 4,13 3,19 2,75 

15. Falta de conhecimentos de gestão em geral 3,38 3,19 2,25 

Fonte: elaboração própria 
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5.3. Entrevistas 
 

Como forma de validar os resultados, procedeu-se à realização de entrevistas aos 

vencedores do concurso. A entrevista foi realizada aos fundadores da empresa 

EcoXperience.  

 

Este projeto resulta da investigação de doutoramento de um dos sócios. A 

empresa criou uma fórmula inovadora (EcoX®) que democratiza a valorização de 

óleos em qualquer lar ou estabelecimento comercial, através de um processo de 

reciclagem rápido e seguro. Como resultado são gerados detergentes e sabões 

líquidos 100% biodegradáveis e com características de limpeza semelhantes às 

das marcas líderes de mercado. Esta tecnologia, em processo de patenteamento, 

recorre a uma proteína existente no corpo humano, produzida pelo pâncreas para 

processar as gorduras ingeridas, adianta a FCTUC. Na prática, a fórmula 

desenvolvida pela EcoXperience, em parceria com a Universidade de Coimbra, 

mimetiza o que acontece no corpo humano, ou seja, transforma os triglicerídeos 

presentes nos óleos usados em novos componentes, explicaram dois dos seus 

fundadores.  

 

Sustentada na filosofia da economia circular (economia que tem como premissa a 

transformação de resíduos em produtos inovadores), a EcoXperience pretende 

disponibilizar, tanto para o setor industrial como para uso doméstico, uma cápsula 

idêntica à que se coloca na máquina de lavar roupa ou loiça, “recheada” com 

todos os agentes necessários para a transformação do óleo usado e os 

ingredientes essenciais para os vários produtos de limpeza (perfume, corantes, 

etc.), salientaram os fundadores. Desta forma, valoriza-se um resíduo e fornece-se 

detergentes altamente ecológicos, sem produtos químicos agressivos para o 

ambiente. A pensar no mercado internacional, a startup está a efetuar um 

levantamento de todos os tipos de óleos que são usados a nível mundial com o 

objetivo de encontrar uma solução para cada zona geográfica do globo ou mesmo 

desenvolver uma fórmula universal, adiantaram ainda os responsáveis. O objetivo 

é democratizar a forma como as pessoas têm acesso aos detergentes, permitindo 
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obter produtos de origem vegetal eficazes e amigos do ambiente, economizando 

tempo e dinheiro. 

 

Em termos de percurso foi possível, através dos resultados da entrevista semi-

estruturada, perceber que a equipa desta empresa é caraterizada por um elevado 

grau de formação (doutoramento) com reflexo quer na sofisticação do produto, 

quer nas opções levadas a cabo. Após a criação do projeto, os dois fundadores 

iniciais perceberam que necessitariam de apoio de alguém com experiência em 

empreendedorismo, adicionando à equipa um novo elemento, com experiência 

de sucesso na criação de uma startup, com conhecimentos de gestão e das 

diversas etapas de aceleração de um negócio. Este novo sócio permitiu acelerar a 

empresa, queimando etapas e evitando erros que muitas novas empresas 

cometem. Simultaneamente, a empresa assume-se como uma spinoff da 

Universidade de Coimbra, o que lhe permite uma parceria estreita não só a nível 

de investigação, mas também a nível de negócio (recentemente a empresa obteve 

700 mil euros de financiamento, no âmbito do quadro comunitário de apoio 

Portugal 2020, num projeto em colaboração com a UC, que envolve uma dezena 

de investigadores do Departamento de Química da FCTUC, a Tecnocanto e o 

grupo Sonae, de forma a conseguir que a versão industrial da sua cápsula esteja 

no mercado dentro de dois anos). 

Por outro lado, o percurso é caraterizado pela incrementalidade e cocriação de 

valor com o mercado. Os sócios entrevistados referem que iniciaram funções com 

um produto mínimo viável (PMV), dirigido ao mercado educacional, para permitir 

as crianças fabricarem sabão em casa, aprendendo comportamentos ecológicos e 

sustentáveis. Contudo, a rápida introdução no mercado permitiu obter feedback 

para melhorar o produto e reformular o modelo de negócio, apontando 

posteriormente para o mercado industrial.  

 

Finalmente, embora o produto não esteja patenteado, a empresa percebe o 

potencial dessa alternativa e está a procurar garantir algum tipo de proteção. 

Sumariando, a elevada formação dos promotores, a qualidade da equipa e a forma 

como as lacunas desta foram colmatadas (inserindo na equipa promotores com 
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elevado grau de experiência em processos empreendedores), a parceria com uma 

instituição de ensino superior, a sofisticação técnica do produto parecem ser os 

fatores essenciais no sucesso da EcoXperience. A introdução rápida de um PMV, 

elaboração de testes de mercado, permitiu captar feedback de clientes, que será 

fundamental para escalar o projeto para um novo patamar no mercado industrial. 

Refira-se que tendo realizado vários planos de negócio, os promotores não os 

consideram como instrumentos essenciais, já que apesar de os ajudarem a 

compreender o mercado, são um instrumento em permanente evolução. 

 

5.4. Cruzamentos dos resultados obtidos da ficha de inscrição da candidatura, 
com os resultados obtidos nos questionários  

 

Rota de sucesso do empreendedor  
 
O cruzamento dos resultados obtidos da ficha de inscrição da candidatura com os 

dos questionários, revela que a rota de sucesso do empreendedor consubstancia-

se: 

a) nas competências dos participantes (baseada na experiência profissional 

e formação base);  

b) na sua equipa, que é multidisciplinar e que assegura quer as 

competências técnicas para o desenvolvimento do produto/serviço (que 

permite o desenvolvimento de protótipos e testes no caso do produto, 

como o registo de patentes) quer as competências para a gestão do 

negócio, e  

c) na maturidade do desenvolvimento do negócio; na identificação 

detalhada do que é a ideia de negócio), o seu desenvolvimento, e a sua 

implementação, com as respetivas projeções económico/financeiras.  

 

Assim um empreendedor que pretende seguir uma rota de sucesso, tem que 

assegurar o conhecimento sobre o produto/serviço e o desenrolar do negócio.    
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Rota de insucesso do empreendedor  
 

Por seu lado, o cruzamento dos resultados obtidos da ficha de inscrição da 

candidatura com os dos questionários, revela que a rota de insucesso do 

empreendedor reside na incapacidade de pormenorizar a ideia de negócio nas 

suas várias valências, designadamente: a de identificar a oportunidade de 

negócio, e por conseguinte, de avaliar/quantificar o mercado potencial; de definir 

com clareza quem são os clientes e o valor/benefícios que se lhes oferece, definir 

o preço do produto e canais de vendas, definir o modelo de receita, de definir o 

planeamento operacional do projeto, de fazer as projeções económico/financeiras 

e o de identificar as principais fontes de financiamento.  

 

Em síntese, para se construir a rota de sucesso do empreendedor é fundamental 

a maturação da ideia de negócio e a sua implementação.  
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6. CONCLUSÃO 
 

Pretendia-se com este estudo identificar as boas práticas de empreendedorismo 

conducentes ao desenvolvimento com sucesso de unidades de negócio, bem 

como as práticas que se devem evitar. Para o efeito recolheu-se e analisou-se 

informação secundária e procedeu-se à elaboração de um questionário com vista 

à recolha de dados quantitativos sobre a população em estudo.  

 

Os resultados mostram que a idade média acima 35 anos, a preparação técnica 

aliada à experiência, pode ser indicadora de uma maior probabilidade de sucesso 

da ideia/projeto. Outros estudos também enfatizaram a experiência anterior como 

principal preditor de sucesso empresarial. Estes dados são importantes porque 

contradizem a noção de que a juventude é um traço-chave para o 

empreendedorismo de sucesso.  

 

Os resultados indicam que os fatores considerados como mais relevantes para o 

sucesso da ideia, são a Experiência profissional prévia, a Formação Base, a 

Maturidade da Ideia, a Equipa, o Mentoring, as Redes de Contacto e a 

Participação em Workshops Empreender Leiria. Estes últimos fatores, de 

possibilidade de ação da entidade promotora do Projeto Empreender Leiria, 

devem ser reforçados numa futura edição do projeto/concurso de ideias de 

negócio.  

 

A rota de sucesso dos empreendedores reside nas competências dos promotores 

do negócio (académicas, técnicas e experiência profissional), na equipa 

multidisciplinar capaz de criar um produto/serviço, e na maturidade do 

planeamento da ideia de negócio em todas as suas fases.  

 

No que concerne às principais barreiras encontradas, os respondentes 

identificaram aspetos estratégicos da definição do negócio, como a análise do 

mercado (quantificação e identificação dos clientes), o modelo de receita do 

negócio, o Marketing Mix (definição de preço final, e canais de distribuição de 
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venda do produto), a identificação das principais fontes de financiamento, e 

aspetos operacionais de funcionamento do negócio. Sendo estas as principais 

barreiras encontradas, cabe à entidade promotora do projeto empreender leiria, 

dinamizar workshops ou outras iniciativas, para colmatar estas áreas de 

conhecimento e capacitar os promotores das ideias/projetos, das competências 

necessárias tendentes ao seu sucesso dos seus projetos.   

 

Os resultados sugerem que rota de insucesso do empreendedor reside na 

inaptidão de objetivar a ideia de negócio, o seu desenvolvimento e a sua 

implementação. Sugere-se que esta inaptidão decorra da falta de conhecimento 

em como se cria uma ideia de negócio. Formação nesta área poderia reverter o 

sentido da rota, contribuindo para a criação de empreendedores de sucesso.  

 

No que concerne à análise das correlações das dimensões do inquérito e a posição 

obtida no concurso, os resultados evidenciam que o número de concursos em que 

os candidatos participaram anteriormente, as suas habilitações literárias e a sua 

formação base, têm uma correlação forte e significativa, com a posição obtida no 

concurso, sendo os principais preditores de sucesso nas 3 edições do concurso.  

 

Quanto à comparação dos resultados dos vencedores/menções honrosas com os 

participantes que não passaram à segunda fase do concurso, verificou-se que não 

existem diferenças assinaláveis em termos de idade média e experiência prévia. 

Porém os vencedores/menções honrosas comparativamente ao grupo dos não 

selecionados para a segunda fase, têm uma formação base superior, têm maior 

prevalência de antecedentes familiares, participaram mais em concursos 

anteriores, a formação base, maturidade da ideia e a equipa, são os fatores mais 

importantes para o sucesso da ideia, enquanto os maiores obstáculos são estimar 

o mercado potencial, definir os canais de venda e definir o planeamento 

operacional. O grupo dos não selecionados para a 2º fase, identificam a 

experiência profissional como o fator mais importante para o sucesso da ideia, e a 

falta de equipa, calcular o preço, e saber quem é a concorrência, como os 

principais obstáculos.  
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Outra conclusão importante, e decorrente dos obstáculos identificados, é a 

necessidade de conhecimento dos participantes em algumas áreas. É necessário 

desenvolver iniciativas que dotem os participantes destas competências, 

capacitando-os para o desenvolvimento de ideias/projetos de sucesso.  
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Anexo 1 – Ficha de candidatura 
dos candidatos ao concurso de 

ideias - Empreender Leiria  
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Anexo 2 – Questionário  
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Anexo 3 – Entrevista 
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1- Fale um pouco por favor, da história da empresa.  

2-  Acha que a dentificação clara e compreensiva do negócio a desenvolver, 

ou seja, identificar a oportunidade do negócio; o posicionamento do 

produto/serviço; o valor do mercado (quantificação); os clientes; a proposta 

de valor aos clientes; a unicidade/diferenciação do produto/serviço face à 

concorrência; e a concorrência, podem ser fatores preponderantes numa 

rota de sucesso do empreendedor?  

3- O grau de maturidade do desenvolvimento do produto/ideia parece-lhe 

importante para o sucesso do empreendedor?  

4- O estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento do 

produto/tecnologia, e/ou conquista de clientes/mercado são importantes 

para o sucesso do empreendedor?  

5- As projeções financeiras (através dos mapas do IAPMEI), a identificação do 

valor do investimento e as fontes de financiamento, são importantes para a 

reflexão da viabilidade do negócio e para o sucesso do empreendedor? 

6- Quais são os elementos mais importantes no planeamento do projeto 

tendentes ao sucesso do empreendedor?  

7- O que os motivou à participação no concurso Empreender Leiria?  

8- As esquipas numa ideia de negócio são importantes? Que importância tem 

a experiência técnica e profissional, competências e multidisciplinariedade 

das equipas para o sucesso do empreendedor? 

  



              
  

 


