
18 de janeiro de 2018 ?

Especial Novo Rumo a Norte

“PITCH” CONSEGUIDO É ESSENCIAL  
À EMPRESARIALIZAÇÃO DA IDEIA

3 No universo do empreendedoris-
mo, tão importante como a exequi-
bilidade da ideia de negócio é saber 
comunicá-la de forma rápida e con-
vincente. É com o desafio do “pitch” 
com que, por estes dias, estão con-
frontados os cerca de 900 empreen-
dedores e empresários que têm vin-
do a participar nas sessões coletivas 
de “mentoring” e “coaching” do pro-
jeto Novo Rumo a Norte (NRN). 

Quase no fim de um percurso de 
maturação de ideias e de crescimen-
to pessoal que os apetrechou para a 
atividade empresarial, os partici-
pantes têm, agora, que encontrar a 
fórmula certa para promover o seu 
negócio, tornando-o atrativo para os 
investidores e clientes que coloca-
ram no ponto de mira.  

Que problemas a ideia resolve? 
Qual o modelo de negócio? Que ne-
cessidades do mercado satisfaz? Es-
tas são perguntas a que têm, obriga-
toriamente, de responder numa 
apresentação concisa (dois minutos, 
idealmente), objetiva e clara. E que 
capte a atenção de investidores, le-
vando-os a assumir parte do risco, e 
a adesão de clientes.   

Em linhas gerais, são estes os in-
gredientes do “pitch”. Deve vender 
a ideia, mas o objetivo primeiro é 
viabilizar o negócio. Só assim será 
eficiente. 

Os participantes nestas sessões 

Os “coachers” Manuel Cepeda, Ricardo Cibrão e Paulo Matos (da esquerda para a direita, na foto)  
estão a apoiar 900 empreendedores e empresários nortenhos a passar da ideia ao negócio.

Sessões coletivas de “mentoring” e “coaching” apetrecham empreendedores com técnicas de comunicação 

coletivas de “mentoring” e “coa-
ching” sabem-no, tanto mais que fo-
ram desafiados pela Associação Em-
presarial de Portugal, entidade be-
neficiária do projeto NRN, a candida-
tar-se ao Prémio Norte Empreende-
dor. Serão distinguidos, com um pré-
mio pecuniário de 5.000 euros, oito 
projetos que se enquadrem num dos 
domínios da Estratégia Regional de 
Especialização Inteligente traçada 
para a região. E para serem selecio-
nados, os candidatos terão de apre-
sentar a sua ideia de negócio em 
apenas 90 segundos. 

As candidaturas decorrem até 16 
de março e os interessados devem 
consultar as condições de participa-
ção e o regulamento do concurso em 
novorumoanorte.pt, onde podem 
aceder ao formulário de candidatu-
ra. Se ainda não o tiverem feito, re-

Para este especialista em comu-
nicação e marketing, o sucesso da 
apresentação de um projeto ou ideia 
de negócio pode determinar, logo 
ali, o seu futuro. Pelo que lhe diz a 
experiência, o “pitch” pode ser o 
“momento do tudo ou nada”. Em 
poucos segundos, o empreendedor 
ou empresário tem de demonstrar 
que e capaz de impactar o mercado 
e de conquistar clientes, investido-
res, parceiros de negócio e institui-
ções de crédito. 

Nestas sessões coletivas de 
“mentoring” e “coaching” do proje-
to NRN, os empreendedores têm 
acesso a informação e técnicas a que 
recorrem gestores de topo e líderes 
empresariais que sabem que “o su-
cesso de uma ideia começa quando 
ela é bem comunicada”. E não bas-
ta saber escrever, ler e falar bem. É 
preciso dominar um conjunto de 
ferramentas e técnicas de comuni-
cação que vão desde a elaboração do 
conteúdo até à linguagem corporal, 
passando pelo controlo emocional.  

“É por isso que nestas sessões de-
dicamos especial atenção às ques-
tões da comunicação, nomeada-
mente no último módulo: o “pitch” 
do negócio”. No final, espera-se que 
os participantes estejam aptos a “co-
municar a ideia de uma forma ver-
dadeiramente eficaz e empolgante”, 
realça Ricardo Cibrão. 

Plano de negócios deve  
prever fontes de financiamento 
Nesta fase, os participantes já estão 
familiarizados com aspetos como 
exigências legais, boas práticas e es-
tratégias vencedoras para abrir um 
negócio bem planeado. Estão iden-
tificados com os principais fatores 
críticos de sucesso de uma empre-
sa e puderam aprofundar conheci-
mentos em áreas essenciais, como 
gestão empresarial, elaboração de 
um plano de negócios, captação de 
investimento e acesso a fontes de fi-
nanciamento. E também se inteira-
ram do quadro com que os agentes 
económicos e a economia nacional 
estão confrontados. 

A propósito, Paulo Matos, consul-
tor em contabilidade e assuntos fis-
cais, salienta que a criação de uma 
empresa começa muito antes do 
“pitch”. É na fase da materialização 
da ideia, aquando do desenho do 
projeto de investimento, que o pro-
cesso de empresarialização começa 
a ser definido.  

A empresa, refere, tem de ter con-
dições para se equipar com o ativo 
(tangível e intangível) necessário 
para laborar. Só que, antes, “também 
tem de encontrar fontes de financia-
mento para o investimento”. Deve 
ainda ser feita uma previsão de “pro-
veitos e custos a três anos – ideal-
mente, a cinco anos –, para poder 
aferir da viabilidade do negócio”. Só 
assim se conseguirá traçar cenários 
consistentes e perceber quanto tem-
po levará o investimento a gerar re-
torno. Por regra, salienta Paulo Ma-
tos, só após o segundo ano uma em-
presa é rentável. Daí para a frente, 
sublinha, é expectável que obtenha 
resultados positivos e remunere os 
investidores.  

Essencial, ainda, para a constru-
ção do “pitch do negócio” é traçar 
uma estratégia que considere uma 
missão, uma visão clara e os valores 
e princípios de um negócio sustentá-
vel, hoje e no futuro. “Uma estraté-
gia assenta num conjunto de deci-
sões que molda o caminho para se 
chegar ao objetivo. Mas, deve con-
templar ainda os grandes propósitos 
para o futuro, considerando oportu-
nidades, ambiente económico e re-
cursos da organização”, recomenda, 
por seu lado, Manuel Cepeda, “coa-
cher” e especialista em liderança, 
gestão empresarial e desenvolvi-
mento humano.  

Até ao momento, realizaram-se 
mais de 50 sessões coletivas de 
“mentoring” e “coaching” no âmbito 
do projeto NRN, das 64 previstas. Vão 
continuar até março, superando o 
propósito inicial, que era abranger 
cerca de 890 empreendedores, de 
todas as oito NUTS III nortenhas.  

O NRN está a ser operacionalizado 
por uma rede colaborativa de 140 par-
ceiros apostados em valorizar o ecos-
sistema empreendedor de cada uma 
das NUTS III da região. É cofinancia-
do pelo NORTE 2020, através do Por-
tugal 2020 e do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, contan-
do com o apoio do Banco EuroBic. v

“Helpdesk” tira dúvidas em 48 horas
v Na plataforma eletrónica novorumoanorte.pt, os empreendedores e 
empresários da região Norte usufruem de um serviço gratuito de “hel-
pdesk”. Em 48 horas, obtêm respostas às dúvidas que tenham e podem 
partilhar experiências com especialistas em vários domínios da atividade 
empresarial e outros empresários e empreendedores. Só precisam de fa-
zer o registo online.  
A plataforma tem vindo a ser apresentada por toda a região, desde o lan-
çamento do projeto Novo Rumo a Norte, mas a divulgação continua. Até 
ao fim do mês, há apresentações em Chaves, no dia 22; em Vieira do Mi-
nho, a 30; e em Bragança, a 31.  
Mas, se tem uma nova ideia de negócio e quer investir na sua capacitação, 
pode inscrever-se numa das sessões coletivas de “mentoring” e “coa-
ching” que arrancam em breve: a 22, na Trofa; a 23, em Matosinhos; a 24 
e 26, no Porto; e em 2 de fevereiro, em Vila Nova de Famalicão.  
No âmbito do NRN, decorrem ainda os “Meetings de empreendedores”, 
para partilha de experiências entre empresários e empreendedores. Os 
próximos realizam-se no dia 25, em Vila Nova de Famalicão, e em 9 de 
fevereiro, em Vimioso. 

Abertas as 
candidaturas  
ao Prémio Norte 
Empreendedor

gistam-se na plataforma e depois 
submetem a sua candidatura através 
do serviço de “helpdesk”.  

Falar em público e ser eficiente  
a comunicar 
É que, tão ou mais importante do que 
a mensagem são as competências do 
mensageiro naqueles poucos minu-
tos debaixo dos holofotes, a começar 
pela capacidade de falar em público 
e o grau de persuasão conseguido.  

Ricardo Cibrão, “coacher” que di-
namiza um dos três fóruns temáticos 
online que, até ao fim do mês, decor-
rem na plataforma novorumoanor-
te.pt, confirma: “Há projetos e bons 
negócios que ficam pelo caminho, 
não por falta de competência das 
pessoas envolvidas, mas pela dificul-
dade que os seus promotores têm 
em os comunicar”.  


