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Diferenciando idéias de oportunidades IDiferenciando idéias de oportunidades I

“O fato de uma idéia ser ou não única não importa”.
Dornelas (2005)

Realidade:
� O que importa é como o empreendedor utiliza sua idéia, 

inédita ou não, de forma a transformá-la em um produto 
ou serviço que faça sua empresa crescer.
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Diferenciando idéias de oportunidades IIDiferenciando idéias de oportunidades II

Ouve-se bastante:
“A minha idéia é revolucionária, meu produto é único 

e não possui concorrentes, mas não posso falar do 
que se trata...”

Realidade:
� Erro imperdoável: idéias revolucionárias são raras, 

produtos únicos não existem e concorrentes com certeza 
existirão.

� Leva-se a crer que o empreendedor está sendo levado 
pela paixão e não pela razão. Por que?
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Diferenciando idéias de oportunidades IIIDiferenciando idéias de oportunidades III

- Por quê?
Empreendedor deve testar sua idéia ou conceito – de 

preferência a:
- clientes em potencial;
- empreendedores mais experientes;
- Amigos próximos
Antes que a paixão pela idéia cegue sua visão analítica 

do negócios.

- Idéia sozinha não vale nada; empreendedorismo, elas 
surgem diariamente;

- O importante é saber desenvolver as idéias.
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Diferenciando idéias de oportunidades IVDiferenciando idéias de oportunidades IV
CASO (Baseado em fatos reais) – Transcrito de Dornelas 
(2005)
Eles queriam obter o software mais completo possível, com várias
funcionalidades, relatórios, gráficos, e com um argumento que 
consideravam infalível para a venda do produto: a “customização”
para cada tipo de cliente. Imaginavam que, com isso, estariam não só 
conquistando os clientes como também seriam indicados para outros 
clientes, podendo assim conquistar todo o interior de São Paulo e 
posteriormente a capital, bem como o resto do país. A estratégia
estava estabelecida, os cenários otimistas projetados, e o sonho de 
ganhar muito dinheiro só crescia. Conseguiram alguns clientes 
iniciais que aceitaram apostar na idéia dos jovens, bancando o 
desenvolvimento do primeiro módulo. Porém, cada cliente possuía 
necessidades próprias, e queria vê-las atendida pelo produto. 
Começava então a falência da empresa de software dos jovens 
visionários.
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Diferenciando idéias de oportunidades VDiferenciando idéias de oportunidades V
CASO (Baseado em fatos reais) – Transcrito de Dornelas 
(2005)
Eles não conseguiam atender aos seus clientes iniciais, pois todos 
queriam algo diferente. Não conseguiam aumentar a carteira de 
clientes, pois eram apenas três na empresa de software, e o tempo 
deles já estava comprometido com as adaptações do software para 
cada cliente atual da empresa. Não conseguiam aumentar a receita e 
já estavam com trabalho atrasado... Enquanto isso, um empreendedor 
do ramo de informática, ao visitar um dos clientes dos jovens, viu o 
software funcionando e gostou da idéia. Começou a desenvolver um
software básico de automação comercial dirigido ao0 mercado de 
revendedores de autopeças, sem muitas funcionalidades e sem 
possibilidades de “customização” para um cliente específico. O 
negócio do empreendedor começou a prosperar, e este estabeleceu 
parcerias com o sindicato dos revendedores de autopeças da região, 
que passou a recomendar o software como padrão de qualidade 
assegurada pelo sindicato.
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Diferenciando idéias de oportunidades VIDiferenciando idéias de oportunidades VI
CASO (Baseado em fatos reais) – Transcrito de Dornelas 
(2005)

Isso fez com que a venda de seu produto multiplicasse por 10 em 
menos de 1 ano. Contratou mais funcionários para dar suporte aos
clientes e partiu para a ampliação dos serviços prestados aos clientes 
conquistados, com um módulo de comunicação online via internet, 
com o qual todos os usuários do software poderiam ter acesso ao 
estoque de peças uns dos outros visando à comunicação entre as 
revendas, com uma rede comercial de negócios. Enquanto isso, os 
jovens empresários, que desenvolveram a proposta de um software 
que atendesse a cada cliente em particular, tiveram que fechar a
empresa por não conseguirem atender aos clientes iniciais e, em 
conseqüência, não conseguiram conquistar novos clientes.
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Diferenciando idéias de oportunidades VIIDiferenciando idéias de oportunidades VII
Assim,
...o que conta não é ser primeiro a pensar e ter uma 
idéia revolucionária, mas sim o primeiro a identificar 
uma necessidade de mercado e saber como atendê-la, 
antes que outros o façam.

O empreendedor por trás da idéia deve:
- Conhecer o mercado onde está atuando;
- Ter visão de negócio;
- Ser pragmático (ação) no momento adequado;
- Saber identificar suas deficiências, protegendo sua idéia;
- Conhecer sua concorrência.
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Diferenciando idéias de oportunidades VIIIDiferenciando idéias de oportunidades VIII

- Tem uma idéia?
- Acredita ser interessante?
- Você possui capacidade de transformar num negócio?

Então, pergunte a si mesmo e seus sócios:
- Quais são os clientes que comprarão o produto/serviço?
- Qual o tamanho do atual mercado em reais e em número de 
clientes?
- O Mercado está em crescimento, estável ou estagnando?
- Quem atende esses clientes atualmente (concorrentes)?

Sem resposta?

Portanto, Você tem uma idéia 

e não uma oportunidade!!!
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Idéia certa no momento erradoIdéia certa no momento errado

“Timing” da Idéia

- Significa o momento em que a idéia foi gerada;
- Aplicável principalmente em áreas de tecnologia;
- Preocupação está no ciclo de vida dos 
produtos/serviços.
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Experiência no ramo como diferencial IExperiência no ramo como diferencial I

Realidade:
Candidato a empreendedor ter uma idéia brilhante 
dirigida a um mercado que ele conhece muito pouco, 
um ramo no qual nunca atuou profissionalmente.

Sugestões:
- Criar negócios em área que conheça, ou trabalhou;
- Não arriscar tudo em negócios cuja dinâmica de 
mercado e forma operacional de tocar seja 
desconhecido;
- Atuar em algo que realmente gosta e se sinta satisfeito.
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Experiência no ramo como diferencial IIExperiência no ramo como diferencial II

CASO I (Baseado em fatos reais) – Transcrito de Dornelas 
(2005)

Esse jovem repetia aos amigos que se fosse necessário venderia 
coco na praia, desde que ganhasse muito dinheiro com isso. O 
jovem se graduou em engenharia, montou um negócio próprio 
com outros colegas e fracassou. Foi então trabalhar como 
funcionário de uma empresa multinacional na área em que 
havia se graduado na faculdade. Percebeu que realmente não 
tinha nascido para ser empregado e que possuía as 
características de um empreendedor, mas o fracasso do 
primeiro negócio lhe perseguia, mostrando que deveria planejar 
muito bem a sua próxima aventura empreendedora para não 
repetir a experiência malsucedida do passado. Nesse momento 
ele começou a perceber que deveria se envolver com algo de 
que  pretendia atuar no futuro.
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Experiência no ramo como diferencial IIIExperiência no ramo como diferencial III

CASO I (Baseado em fatos reais) – Transcrito de Dornelas 
(2005)

Durante dois anos fez-se conhecido no meio em que atuaria, 
prestando alguns serviços a clientes-chave. Quando percebeu 
que era o momento adequado, elaborou um plano de negócios 
exemplar e iniciou o seu negócio de consultoria em gestão para 
pequenas empresas, tornando-se bem-sucedido, reconhecido e, 
principalmente, realizado profissional e pessoalmente.
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Experiência no ramo como diferencial IIIExperiência no ramo como diferencial III

CASO II (Baseado em fatos reais) – Transcrito de Dornelas 
(2005)

Trata-se de uma jovem e competente pesquisadora na área de 
novos materiais, graduada e pós-graduada nas melhores 
universidades do país, com passagem por importantes 
universidades e centros de pesquisa do exterior. Essa jovem, 
após ter passado por anos de estudo, especializando-se em uma  
área onde poucos detêm conhecimento no Brasil, desiludiu-se 
com a profissão, pois fazer pesquisa no Brasil não proporciona 
um futuro promissor e não dá dinheiro. Mais uma vez a questão 
da desilusão foi o dinheiro. Realmente os pesquisadores 
brasileiros não são reconhecidos e remunerados como deveriam. 
No entanto, em sua maioria, aqueles que se destacam em suas 
áreas de atuação são felizes e realizados, mas não pelo dinheiro
que ganham e sim pelas descobertas que fazem. A jovem 
decidiu partir para a área de consultoria, onde jamais havia 
atuado. O fim da história, todos já devem estar imaginando...
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Experiência no ramo como diferencial IVExperiência no ramo como diferencial IV

Portanto,

1. O empreendedor deve pensar muito bem em que vida quer 
levar, projetando mentalmente as dificuldades pelas quais 
passará e se está disposto a encarar o desafio;

2. O empreendedor deve planejar bem os passos a serem dados e 
estar capacitado para atuar na área pretendida, fazendo 
cursos, participando de eventos, treinamentos, feiras, etc;

Com o fim:
“Conhecer bem o solo onde está pisando...



9

Copyright © 2008-2010 Fabio Ferrer 17

Fonte de novas idéias IFonte de novas idéias I
Dicas de fontes de novas idéias:

1. Método brainstorming (tempestade cerebral);

2. Conversar com pessoas de todos os níveis sociais e idade, 
sobre os mais variados temas, podendo trazer novas idéias de 
produtos e serviços em um determinado nicho de mercado;

3. Pesquisar novas patentes e licenciamento de produtos, em 
áreas onde o empreendedor tem intenção de atuar com um 
novo negócio, pode produzir  conclusões interessantes que 
definirão a estratégia da empresa;

4. Estar atento aos acontecimentos sociais da sua região, 
tendências, preferências da população, mudanças no estilo e 
padrão de vida das pessoas e hábitos dos jovens e também 
dos mais velhos;
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Fonte de novas idéias IIFonte de novas idéias II

Dicas de fontes de novas idéias:

5. Visitar institutos de pesquisa, universidades, feiras de 
negócios, empresas, etc.;

6. Participar de conferências e congressos da área, ir a reuniões 
e eventos de entidades de classe e associações.

Empreendedor deve:
- Observar a tudo e a todos, de forma dinâmica, sem se 

preocupar se uma idéia é viável ou não (tendo ou não uma 
oportunidade mapeada);

- Numa segundo etapa, após seleção natural (de quanto ele se 
identificou com cada área), fazer uma seleção acurada –
próximos slides.



10

Copyright © 2008-2010 Fabio Ferrer 19

Avaliando uma oportunidade IAvaliando uma oportunidade I
Fatores envolvidos numa avaliação de oportunidades:

1. Conhecimento do assunto ou o ramo de atividade em que a 
oportunidade está inserida;

2. Mercado associado;
3. Diferenciais competitivos do produto/serviço para a empresa.

Devendo-se analisar (ela – oportunidade):
� Qual o mercado ela atende?
� Qual o retorno econômico que ela proporcionará?
� Quais são as vantagens competitivas que ela trará ao negócios?
� Qual é a equipe que transformará essa oportunidade em 

negócio?
� Até que ponto o empreendedor está comprometido com o 

negócio?
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Avaliando uma oportunidade IIAvaliando uma oportunidade II

Atratividade
Alto Potencial Baixo PotencialCritério

M
er

ca
do

Necessidades dos 
Clientes

Valor Gerado aos 
Usuários

Ciclo de Vida do 
Produto/Serviço

Estrutura do 
Mercado

Identificadas, 
receptivas, atingíveis

Alto

Período que permite 
recuperar investimento e 
obter lucro

Competição não 
consolidada ou mercado 
emergente

Sem foco, leal a outros 
produtos

Baixo

Muito rápido e não permite 
recuperar investimento e 
obter lucro

Competição consolidada 
ou mercado maduro, ou 
ainda mercado em declínio
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Avaliando uma oportunidade IIIAvaliando uma oportunidade III

Atratividade
Alto Potencial Baixo PotencialCritério

M
er

ca
do

Tamanho do 
Mercado

Taxa de 
Crescimento do 
Mercado

Participação 
Possível no 
Mercado

Vendas acima de R$50 
milhões anuais e poucos 
players

30% a 50% ao ano ou 
mais

Ser líder; 20% ou mais

Desconhecido ou com 
vendas menores que R$10 
milhões anuais

Menor que 10% ao ano ou 
decrescendo

Menor que 5%
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Avaliando uma oportunidade IVAvaliando uma oportunidade IV

Atratividade
Alto Potencial Baixo PotencialCritério

A
ná

li
se

 E
co

nô
m

ic
a Lucros depois de 

impostos

Tempo para:  
Ponto Equilíbrio
Fluxo Cx Positivo

Retorno potencial 
sobre o 
investimento
Necessidade de 
capital inicial

10% a 15% ou mais, com 
perspectiva duradoura

Menos de 2 anos
Menos de 2 anos

25% ao ano ou mais

Baixa a moderada

Menor que 5%, frágil

Mais que 3 anos
Mais que 3 anos

15% a 20% ou menos

Altos investimentos
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Avaliando uma oportunidade VAvaliando uma oportunidade V

Atratividade
Alto Potencial Baixo PotencialCritério

V
an

ta
ge

ns
 C

om
pe

ti
ti

va
s

Custos Fixos/variáveis:
Produção
Marketing
Distribuição

Grau de Controle:
Preços
Custos
Cadeia de fornecedores
Cadeia de distribuição

Menores
Menores
Menores

Moderado a Forte
Moderado a Forte
Moderado a Forte
Moderado a Forte

Maiores
Maiores
Maiores

Fraco
Fraco
Fraco
Fraco
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Avaliando uma oportunidade VIAvaliando uma oportunidade VI

Atratividade
Alto Potencial Baixo PotencialCritério

V
an

ta
ge

ns
 C

om
pe

ti
ti

va
s

Barreiras de Entrada:
Alguma 
regulamentação a favor

Vantagem Tecnológica

Vantagem 
Contratual/Legal

Redes de Contato 
Estabelecidas

Possui ou pode conseguir

Possui ou pode conseguir

Possui ou pode conseguir

Bem desenvolvidas

Nenhuma

Nenhuma

Nenhuma

Limitadas; inacessíveis
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Avaliando uma oportunidade VIIAvaliando uma oportunidade VII

Atratividade
Alto Potencial Baixo PotencialCritério

E
qu

ip
e 

G
er

en
ci

al

Pessoas da Equipe

Formação das 
Pessoas

Envolvimento com 
o Negócio

Experientes, competência 
comprovada

Multidisciplinar; 
habilidades 
complementares

Paixão pelo que fazem

Inexperientes, nunca 
dirigiram negócio parecido

Todos com a mesma 
formação e 
características

Apenas interesse 
financeiro (remuneração; 
benefícios, etc.)
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Perguntas a respeito dos Critérios PessoaisCritérios Pessoais (Novo empreendedor):

�Você está disposto a largar o emprego atual para encarar o desafio, mesmo 
sabendo que pode ficar anos sem receber uma remuneração compatível com 
a que recebia antes, os mesmos benefícios e regalias?

2. Essa é a oportunidade da sua vida?

3. Você se vê trabalhando nesse ramo de negócios e explorando essa
oportunidade daqui a cinco, dez, ou 15 anos?

4. Sua família o apóia nessa iniciativa?

5. Você está disposto a se desfazer de bens pessoais para investir nessa 
idéia?

6. Você conhece pessoas que fizeram algo semelhante e já foi conversar com 
elas a respeito?

Avaliando uma oportunidade VIIIAvaliando uma oportunidade VIII
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Perguntas a respeito dos Critérios PessoaisCritérios Pessoais (Já empreendedor):

�Você apresentou a idéia aos atuais clientes e fornecedores?

2. Já discutiu com os demais membros da empresa?

3. Você realmente acredita que essa oportunidade é a melhor opção?

Avaliando uma oportunidade IXAvaliando uma oportunidade IX
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Análise de Potencial da Oportunidade (Roteiro 3MsRoteiro 3Ms):

Avaliando uma oportunidade XAvaliando uma oportunidade X

Demanda de 
MMercado

Tamanho e Estrutura 
do MMercado

Análise de           
MMargem
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Roteiro 3MsRoteiro 3Ms: 1º. Demanda de Mercado

Avaliando uma oportunidade XIAvaliando uma oportunidade XI

� Qual é a audiência-alvo?

2. Qual a durabilidade do produto/serviço o mercado (ciclo de vida)?

3. Os clientes são acessíveis?

4. Como os clientes vêem o relacionamento com a minha empresa (valor 
agregado)?

5. O potencial de crescimento deste mercado é alto (exemplo: maior que 10, 
15 ou 20% anual)?

6. O custo de captação do cliente é recuperável no curto prazo (exemplo: 
menor do que um ano)?
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Roteiro 3MsRoteiro 3Ms: 2º. Tamanho e Estrutura de Mercado

Avaliando uma oportunidade XIIAvaliando uma oportunidade XII

� O mercado está crescendo, é emergente? É fragmentado?

2. Existem barreiras proprietárias de entrada? Ou excessivos custos de saída? 
Você tem estratégias para transpor estas barreiras?

3. Quantos competidores/empresas-chave estão no mercado? Eles controlam a 
propriedade intelectual?

4. Em que estágio do ciclo de vida está o produto? (risco depende também do 
ciclo de vida e maturidade do produto) 

5. Qual é o tamanho do mercado em R$ e o potencial para se conseguir uma boa 
participação de mercado?

6. E o setor, como está estruturado? Análise do poder dos fornecedores; Análise 
do poder dos compradores; Análise do poder dos competidores; Análise do 
poder dos substitutos

7. Como a indústria (setor onde sua empresa atua/atuará) está segmentada, quais 
são as tendências, que eventos influenciam os cenários?
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Roteiro 3MsRoteiro 3Ms: 3º. Análise de Margem

Avaliando uma oportunidade XIIIAvaliando uma oportunidade XIII

� Determine as forças do negócios

2. Identifique as possibilidades de lucros (exemplo: margem bruta maior do 
que 20, 30, 40%?!)

3. Analise os custos (necessidades de capital), breakeven (ponto de 
equilíbrio)

4. Mapeie a cadeia de valor do negócio

5. Para isso, procure saber se o produto/serviço chega até o cliente final
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Checklist FinalChecklist Final:

Avaliando uma oportunidade XIVAvaliando uma oportunidade XIV

� Existe um problema para ser resolvido?

2. Existe um produto ou serviço que solucionará este problema?

3. É possível identificar com clareza os potenciais clientes?

4. Será possível implantar efetivamente uma estratégia de marketing/vendas 
que seja exeqüível? (custo/retorno)

5. A janela da oportunidade está aberta?


