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|ENQUADRAMENTO EMPREENDER

O triângulo do empreendedorismo
Não chega ter uma grande ideia
para um negócio ser bem-sucedido. Mas é condição necessária. A gestão competente e o
financiamento são também indispensáveis. Business angels
são o apoio por excelência dos
novos projetos tecnológicos .

ropa: de 236 redes em 2007 para 460 em 2012, ou
seja, quase o dobro. Relativamente aos montantes
investidos pelos BA integrados em redes, o salto
é igualmente indesmentível: os cerca de 160 mil
milhões de euros em 2010 transformaram-se em
310 mil milhões de euros em 2012 (mais 93,75
por cento).
Apoio privado

O papel de principal impulsionador do empreendedorismo que os BA cada vez mais assumem em
Portugal e no resto da Europa evidenciam uma outra realidade: a presença ainda tímida das Sociedades de Capital de Risco (SCR) no lançamento ou
apoio a novos negócios.
ma boa ideia e uma melhor gestão
Tomando como corte temporal exemplificativo os
para aplicá-la. Lançar e fazer vingar
últimos cinco anos, e segundo dados da Federação
um negócio dependem cada vez mais
Nacional de Business Angels (FNABA), o compordesta conjugação. Mas pode não ser
tamento das SCR no universo de novos projetos
suficiente. O financiamento de terceiros é, na
em território nacional tem sido oscilante: o monmaioria dos casos, a única via para concretizar o
tante investido não conseguiu manter uma teninvestimento necessário.
dência, nunca se registando o mesmo movimento
O empreendedorismo vive, pois, desta tripla diem dois anos consecutivos (de aumento ou dimimensão: conceito, administração e viabilização.
nuição). Se de 2008 para 2009 houve um reforço
Qualquer delas é indispensável ao sucesso dos
de 15,2 por cento das verbas disponibilizadas, de
projetos.
2009 para 2010 deu-se uma quebra de 46,6 por
Em Portugal, esta perceção tem vindo a ser recento. No ano seguinte, verificou-se o maior cresforçada, tanto nos promotores, como nos agentes
cimento de sempre (158,2 por cento), mas logo
económicos que lhes podem facultar o suporte
em 2012 a queda foi de 47,9 por cento. Toda esta
para o crescimento. Os business angels (BA) surevolução enformada por valores modestos (220
gem neste contexto como o ator principal no apoio
750 milhões de euros em 2012). Este montante
a novas empresas e negócios. Dados da associação
é apenas o 5.º maior nos últimos dez anos, sendo,
europeia dos Business Angels – a EBAN –, reveilustrativamente, inferior ao de 2005.
lam que o montante de capital investido pelos BA
De entre os tipos de investimento das SCR, aquele
nacionais mais do que quintuplicou nos últimos
que, ao longo dos anos, permanece como o mais
dois anos (de 2 milhões e 60 mil euros em 2010
utilizado é o buyout (80, 2 por cento em 2012). No
para 11 milhões e 600 mil em 2012).
polo oposto, estão a start-up (com 5,3 por cento)
e o capital semente (seed capital), inexistente desde 2007. SuNo contexto europeu, Portugal está
blinhe-se que, em 2012, apenas
entre os países com mais de
52 empresas (11,75 milhões de
investidos por euros) foram objeto destas duas
modalidades de apoio (no caso,
business angels em novos projetos.
exclusivamente de start-up).
Estas duas formas de investimento têm sido protagonizadas, em
Luís Galveias, diretor do Secretariado da EBAN,
Portugal, pelos BA. Só através do Fundo de Coconsidera que “Portugal é reconhecido como um
Investimento com Business Angels, criado no âmcase-study” e que este crescimento se deve, em
bito do Quadro de Referência Estratégico Naciogrande medida, à verba que o QREN reserva para
nal (QREN), são disponibilizados 42 milhões de
apoio aos BA: “Demonstrámos sensibilidade aos
euros para as cerca de meia centena de sociedades
incentivos. Somos um país emergente que está a
de BA apoiarem empresas que se encontrem em
entrar e fase de maturação.”
fase de constituição ou arranque e que não tenham
No contexto europeu, Portugal está entre os países
mais de três exercícios económicos completos.
com mais de dez milhões de euros investidos por
Não esperar por outros
BA em novos projetos que, de 2011 para 2012, viQual a mais importante das três dimensões no lanram crescer esta rubrica (10,47 por cento). Apenas
çamento de um negócio? Os empreendedores cona Turquia, a Irlanda, a Finlândia e o Reino Unido
tactados pela Caixa Empresas não as hierarquizam,
integram este restrito lote.
atribuindo-lhes importante grau de importância.
Ainda segundo os dados da EBAN, verifica-se um
Por exemplo, na relação entre o conceito (ideia)
crescimento exponencial das redes de BA na Eu-
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e a sua administração (gestão), José Basílio, presidente do Conselho de Administração da ISA (a
primeira PME portuguesa cotada em bolsa), considera que quem tem um excelente projeto pode até
não possuir grandes competências de gestão, mas
terá de as adquirir ou socorrer-se de quem as detenha: “Nos projetos de base tecnológica, muitas
vezes liderados por tecnólogos, as competências
de gestão podem não estar presentes quando o
projeto é apresentado. Estas podem ser desenvolvidas pelos próprios através da experiência; formação e apoio de mentores. Ou ainda colmatadas por
novos elementos ou parceiros.”
Sobre a correlação justa entre o risco/proveito do
investidor e o património intelectual do empresário apoiado, este gestor e também empreendedor
afirma que “o património intelectual é o principal
ativo de uma empresa”, mas sublinha ser “fundamental que os promotores contribuam com meios
tangíveis e intangíveis e partilhem os recursos e o
risco em ambas as dimensões”.
Mário Valente, um empreendedor que faz da criação de start-ups o seu core business (ver páginas 8
e 9), explica o que o levou o entender este mercado como uma oportunidade: “Ao tentar levantar
capital para o mesmo, percebi que não só podia
levantar mais capital do que o que necessitava mas
também havia uma falha grande em Portugal no
que dizia respeito ao investimento em start-ups da
área tecnológica.”
E o que foi decisivo para que a ideia se concretizasse? “Iniciativa. Começar. Não esperar por outros”, refere Mário Valente.

O Campeonato
da Competitividade
Realçar as forças e as fraquezas da economia portuguesa face aos seus pares no
espaço comunitário e monitorizar a respetiva evolução. Este é o grande objetivo
de O Campeonato da Competitividade: O
Caso de Portugal, um estudo que compara
a competitividade da economia portuguesa com as de sete outros países da União
Europeia (Espanha, Itália, Grécia, Hungria,
Eslováquia, República Checa e Polónia).
O documento, da autoria de Rui Moreira
Carvalho e do Gabinete de Estudos da
CGD, avalia 48 indicadores destes países,
agrupados em seis dimensões de análise:
crescimento, emprego, investimento, globalização, endividamento e “Europa 2020”.
Os resultados indicam o melhor posicionamento competitivo da Polónia, República
Checa e Eslováquia, tendo Portugal ficado
na 5.ª posição.
Visite www.cgd.pt/empresas
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|ENTREVISTA FRANCISCO BANHA

PRESIDENTE DA DIREÇÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES
DE BUSINESS ANGELS (FNABA)

“Atitudes
empreendedoras devem
começar na escola”
|Que papel, concreto, tem a FNABA
na promoção do empreendedorismo
em Portugal? E qual a importância da
“sponsorização” da Caixa Capital?
As Federações Nacionais de Associações de
Business Angels estão a emergir globalmente
como atores privilegiados na consciencialização, junto dos diversos atores do ecossistema
empreendedor, da importância da atividade
de business angels (BA) como fonte primária
de financiamento dos projetos em fase de
arranque, normalmente designados por seed
capital e start-up.
A FNABA tem vindo a promover e a coordenar
um conjunto de atividades aptas a fomentar

|Quem pode recorrer às associações que
fazem parte da FNABA e como pode fazê-lo?
Importa esclarecer que estas associações visam
facilitar a interligação dos empreendedores,
que procuram capital e experiência empresarial,
com os BA nelas inscritas. Esta interligação
é feita através do responsável de cada uma
das associações, que efectua o escrutínio do
projeto submetido pelos empreendedores, o
qual, em caso de ser positivo, será apresentado
posteriormente aos BA para que decidam se,
individualmente ou em conjunto, têm interesse
ou não em investir no citado projeto.
O aconselhamento aos empreendedores ao nível
da elaboração do business
e da sua apresentação
“O empreendedorismo não opera num vácuo plan
aos BA, o apoio aos BA em
termos de aconselhamento
e só pode prosperar num
jurídico e fiscal e a promoção
, no qual vários stakeholders
de reuniões com outros BA,
e a promoção de reuniões
desempenham o seu papel.”
entre empreendedores e
BA traduzem algumas das
quer o desenvolvimento individual de cada
mais-valias destas associações.
uma das suas associadas, quer, simultaneamente, o seu inter-relacionamento conjunto;
|Como funciona o Fundo de Co-Investia apoiar projetos conjuntos entre as diversas
mento com Business Angels?
associações, quer estes tenham como objetivo
Fruto das negociações entre a FNABA, o Gabia conceção de programas de formação, para
nete do Gestor do COMPETE, o IAPMEI, PME
otimização do processo de investimento, quer
Investimentos e a Caixa Capital, foi possível
o encaminhamento de planos de negócios
criar um Fundo de Co-Investimento específico,
consoante as potencialidades de implementano montante global de 42 milhões de euros,
ção existentes junto dos seus BA; a organizar
visando alavancar a atividade de BA a operar
iniciativas comuns de forma a divulgar e a
no nosso país.
fomentar amplamente o financiamento, via BA,
O citado Fundo é dinamizado através de 51
assumindo particular importância a realização
sociedades de BA, cada uma com cerca de 770
anual da Semana Nacional de BA.
mil euros para investimento, as quais poderão
A Caixa Capital, através do seu sponsor e da
investir em empresas que se encontrem em fase
sua participação societária em 18 empresas de
de constituição, ou arranque, e que não tenham
BA, assumiu-se como um pilar fundamental na
mais de três exercícios económicos completos
emergência da Comunidade Portuguesa de BA.
a contar da data em que declararam o seu
Esta entidade tem responsabilidades claras na
início de atividade. Os empreendedores devenossa afirmação em Portugal, mas também junto
rão apresentar às sociedades de BA – ver em
dos nossos parceiros internacionais, conforme
www.fnaba.org quem são e que setores prefedemonstra o facto de a FNABA liderar atualrem – projetos de cariz inovador, que suscitem
mente a direção da EBAN e fazer parte da
uma necessidade adicional de capital, através
direção da Associação Mundial de BA.
de reforço dos seus capitais próprios.

ECOSSISTEMA
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Neves António

Já foram realizados 78 investimentos em 61
empresas, no valor global de 10,4 milhões de
euros, pelo que ainda se encontram disponíveis
para investir, até Junho de 2015, cerca de 31
milhões de euros.
|O Estado pode criar instrumentos de
fomento do empreendedorismo ou esta
é uma tarefa exclusiva das empresas e
cidadãos?
O empreendedorismo não opera num vácuo e
só pode prosperar num ecossistema saudável,
no qual vários stakeholders desempenham o seu
papel, incluindo empreendedores, investidores,
grandes empresas, universidades, governos,
fornecedores de serviços, etc. Nesse sentido, o
Estado não só deve, como tem, de criar instrumentos que contribuam para a implementação de
uma estratégia de desenvolvimento económico
centrada em empresas de alto crescimento e
com o apoio de tecnologia.
No caso em particular da atividade de BA,
os resultados alcançados, nomeadamente nos
mercados mais evoluídos, indicam que as empresas financiadas por estes investidores são
contribuintes importantes para o crescimento
económico e para o emprego. O mercado de
investimento “Angel” tem-se desenvolvido em
vários países, particularmente ao longo dos
últimos cinco ou dez anos. Em alguns países,
as políticas para encorajar um maior número
de investidores “Angel” apresentam cada vez
melhores resultados, como são o caso da atribuição de estímulos fiscais e a dinamização de
Fundos de Co-Investimento com BA.

EMPREENDER: CRIAR NOVOS NEGÓCIOS COM SEGURANÇA|

Francisco Banha,
presidente da Direção da FNABA

|O empreendedorismo deve passar pelo
sistema educativo?
A falta de cultura empreendedora em muitos
países é vista como uma barreira crítica ao
empreendedorismo. Sem empreendedores não
haverá start-ups. Mudar a cultura é difícil e
exige um esforço a longo prazo. As iniciativas para aumentar o conhecimento sobre o
empreendedorismo assumem um papel crítico
no dealbar do século xxi, e por isso torna-se
urgente a criação de uma política educacional
que permita a construção de uma cultura empreendedora junto dos nossos jovens estudantes:
quanto mais jovem se começar, quantos mais
negócios se gerirem ao longo do percurso
escolar, maiores serão as probabilidades de os
jovens interiorizarem as características empreendedoras. As atitudes empreendedoras devem
começar na escola.
Em Portugal, a educação para o empreendedorismo começa a despontar, levando a
acreditar que em breve esta realidade passará
a ser comum a todos os estabelecimentos de
ensino nacionais. Se o objetivo a atingir é o
crescimento económico e o desenvolvimento
sustentável, então o veículo pode, e deve ser,
o empreendedorismo.
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|EM DESTAQUE CASOS DE SUCESSO

Aqui há empreendedorismo
Cinco empresas, dois business angels e a mesma matriz:
a base tecnológica. Exemplos
de como em Portugal é possível criar um negócio rentável,
diferenciado e duradouro. E
de quem está disponível para
apoiá-los no lançamento.
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riar uma empresa para apoiar o
lançamento de outras nas áreas das
indústrias de Tecnologia, Media e
Telecom. A ideia de Mário Valente tinha no curriculum do seu autor uma dupla
legitimação: a experiência de 15 anos como empreendedor (com quatro empresas já criadas)
e as competências académicas e profissionais
ajustadas (Licenciatura em Informática e MBA
em Gestão). A somar a tudo isto, o fator oportunidade: “Ao tentar lançar capital para um novo
projeto, percebi que havia uma falha grande em
Portugal no que dizia respeito ao investimento
em start-ups da área tecnológica”, explica Mário
Valente.
Por tudo isto, fez nascer a Maverick SGPS Lda,
gestora de um fundo de investimento de seed capital. Cinco anos depois, a Maverick e Mário Valente
podem orgulhar-se de terem lançado oito start-ups e de até já terem concretizado a aquisição
de uma empresa investida.
Dois destes investimentos são paradigmáticos
do empreendedorismo dos seus agentes. A Sysactum nasceu de uma necessidade identificada
por dois estudantes universitários num trabalho
académico de fim de curso: um software de nova
geração para gestão de clínicas veterinárias (Actumvet).
Os apoios com que contaram começaram por
se cingir ao seed capital, alargando-se, numa segunda fase, aos originários do fundo de apoio
a business angels no âmbito da linha de crédito
QREN/FINOVA.
O fator decisivo para o sucesso do negócio foi
a existência de um protótipo que demonstrasse
todas as potencialidades daquela solução informática. Atualmente, são clientes da Sysactum
clínicas veterinárias de língua portuguesa, espanhola e inglesa. A mais recente é da Guatemala.
Já a Cloudwork (antiga Tarpipe SA) permite gerir, de forma mais eficiente, a presença nas redes

sociais, seja a nível individual ou empresarial.
Além do capital e da experiência da Maverick,
foram essenciais os conhecimentos e, principalmente, a coragem dos seus dois fundadores, que
abandonaram os respetivos empregos seguros,
na Portugal Telecom, para se dedicarem em exclusivo a este projeto, ora bem-sucedido.

mões, presidente do conselho de Administração
e CEO deste Grupo de base tecnológica, elege
cinco fatores críticos para a decisão de apoiar,
ou não, um projeto: rentabilidade e estratégia;
competências e dinâmica da equipa; a escalabilidade internacional do negócio; a estratégia
de exit; e o valor que o Grupo pode aportar ao
projeto.

Telemetria made in Portugal

A ISA – Intelligent Sensing Anywhere, S.A. é a
primeira PME portuguesa listada em bolsa, no
NYSE Alternext, desde Junho de 2012. Especialista no desenvolvimento de tecnologia de telemetria há mais de 20 anos, implementa soluções
e serviços para aumentar a eficiência e melhorar
processos nas áreas da energia, ambiente, gás e
outros combustíveis.
Os promotores da ISA são dos mais ativos em
Portugal no apoio ao empreededorismo, quer
diretamente através da ISA, quer através de fundos de business angels.
No seu curriculum contam já com mais de dez

Música para o digital

Triplicar faturação (de 150 para 450 mil euros)
e tornar 25 vezes maior o universo de clientes
(de 20 para 500) constituem a melhor prova do
acerto da decisão de Carlos Marques e Joaquim
Paulo em criar a Waymedia. Rentabilizando todo
o conhecimento por si acumulado durante as
quase duas décadas em que trabalhou num dos
principais grupos de media em Portugal, a Media
Capital, este experiente profissional de media e
novas tecnologias decidiu lançar, em 2009, um
operador de Media Digital que produzisse e difundisse conteúdos áudio e vídeo.
A obtenção dos fundos
que viabilizassem o invesA obtenção dos fundos que viabilizassem
timento para o arranque
do projeto (entre estes,
para o arranque do
o
os oriundos da Caixa Caprojeto e a constituição das parcerias
pital, quer sob a forma
direta de capital de risco,
decisivos para
certas foram
quer por via indireta dos
que a ideia se materializasse em empresa.
business angels) e a constituição das parcerias certas
(com o MSN da Microsoft
e a ZON) foram os fatores
empresas, nas quais a sua colaboração foi decidecisivos para que a ideia inicial do promotor
siva para o respetivo lançamento.
se materializasse em empresa e, depois, para o
Como participadas, a ISA está associada a quatro
sucesso que se tem seguido.
novos títulos em Portugal, com o objetivo de deA Waymedia disponibiliza dois tipos de servisenvolver atividades “não core” para a empresa
ço: o Myway, um serviço de streaming e notícias
mãe mas que podem ser trabalhadas com base
de música, com produção própria de conteúdos,
nas mesmas tecnologias que domina: monitorique conta atualmente com cerca de 800 mil visização ambiental; telesaúde e monitorização do
tas por mês; e o Waybox, um serviço de música
bem-estar; processamento de imagem e data miambiente para espaços públicos (hotéis, centros
ning para diagnósticos médicos; e, finalmente,
comerciais, lojas, ginásios, entre outros).
tele-segurança.
A internacionalização destes serviços da WaymeCom o objetivo de suportar a expansão internadia já é uma realidade (a entrada no Brasil foi
cional em diversas latitudes, foram ainda criadas
em 2012) e vai intensificar-se num futuro próxiquatro subsidiárias: em Espanha, França, Brasil
mo (para Angola, Moçambique e Espanha).
e no Médio Oriente.
A razão para investir num negócio próAtravés dos fundos de business angels, Smart
prio e fazer dele o seu foco profisVentures e Creative Wings, foram apoiadas resional? Muito simples, para Carlos
centemente mais algumas empresas.
Marques: “Desenvolver os negóO apoio da Caixa Capital (acionista dos fundos
cios e projetos que não consede business angels) tem sido importante em todo
guimos desenvolver por conta de
este percurso expansionista. José Basílio Sioutrem.”

INVESTIMENTO

FATORES

Frank and Helena/cultura/Corbis/VMI
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Caixa Capital apoia
projetos de alto potencial

EMPREENDER: CRIAR NOVOS NEGÓCIOS COM SEGURANÇA|

O Building Global Innovators é um concurso de empreendedorismo à escala global,
criado com o intuito de acompanhar e incentivar projetos com alto potencial tecnológico e de inovação, especialmente na
sua fase mais crítica de concretização do
negócio.
A iniciativa, desenvolvida pelo ISCTEIUL e pelo MIT Portugal, com o apoio da
Caixa Capital, vai já na sua 3.ª edição e
vem premiar as quatro start-ups que mais
se destaquem nas quatros áreas de mercado a concurso: Ciências Naturais e da
Vida; Energias Sustentáveis e Meios de
Transporte; Tecnologias de Informação e
Internet; e Produtos e Serviços de Consumo. Destas quatro start-ups sairá ainda
um grande vencedor do Prémio Caixa Empreender+, no valor de até um milhão de
euros.
As candidaturas à 3.ª edição encerraram
no final de Maio, estando neste momento a
decorrer a fase de seleção dos projetos.
O apoio da Caixa Capital a esta iniciativa
responde aos objetivos estratégicos do
Grupo Caixa, nomeadamente no envolvimento com setores chave da economia
nacional – como sejam a tecnologia e a
inovação.
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|CASE-STUDY CEI – ZIPOR

O jato que recorta
A precisão milimétrica indispensável a tantos setores da indústria é garantida por máquinas
fabricadas em São João da Madeira. Conhecimento, inovação
e foco no cliente fazem da CEI
– Zipor um exemplo de empreendedorismo com provas dadas
em todos os continentes.

da Silva sonhava ser padre, mas a sua mãe não
deixou que entregasse a sua vida à Igreja. Apesar de nunca lhe ter passado pela cabeça seguir a
carreira de empresário, acabou por dar os passos
certos para o ser, revelando, a cada etapa, possuir
o principal atributo para essa atividade: empreendedorismo. Após licenciar-se em Engenharia
Mecânica, interessou-se, na segunda metade dos
anos 80, pela tecnologia de corte por jato de água,
tendo sido sob a sua orientação e projeto que se
fabricou na Europa a primeira máquina computadorizada desta técnica.
Arriscar, inovar e customizar

|CAIXA EMPRESAS JULHO 2013
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dimensão exata da mala de uma mota
Harley Davidson, o pormenor da
base dos saltos de um par de sapatos da Fly London ou o detalhe das
rochas ornamentais que embelezam as lojas da
Hermès começam em São João da Madeira. Os
equipamentos de precisão de alta tecnologia que
permitem todo este rigor e requinte são fabricados pela CEI – Zipor, sendo depois vendidos a
gigantes de diversos setores industriais: calçado,
pedra natural, fibra de vidro, aeronáutica, automóvel, entre outros.
Cortar com precisão científica é, pois, o mundo da
CEI – Zipor. A tecnologia por excelência que utiliza para o efeito é o jato de água, embora também
explore a do laser e a do CAD/CAM (desenho assistido por computador). Em todas elas, a margem
de erro no cálculo é nula, pois o contrário poderia
comprometer todo o produto.
A inovação é o denominador comum entre a CEI
– Zipor e os seus clientes. Partilham este desígnio
em cada passo dos respetivos negócios, e estendese ao percurso do próprio administrador e co-fundador da empresa do distrito de Aveiro. Agostinho

Em 1995 arriscou, mudando-se de Lisboa para
São João da Madeira para, em parceria com os colegas Fernando Sousa e Álvaro Gouveia, fundar a
CEI – Zipor. Apenas os promotores acreditavam
no projeto, como recorda à Caixa Empresas Agostinho da Silva: “Todos os bancos portugueses se
recusaram a arriscar um tostão que fosse para o
arranque da CEI. Tive de hipotecar a minha casa,
tal como os meus sócios.”
Em pouco tempo, a CEI – Zipor ergueu-se à condição de um dos principais players mundiais no
corte por jato de água. Atualmente, exporta sistemas computadorizados desta tecnologia para cinco continentes e mais de 40 países.
A adaptação às exigências dos clientes é o imperativo desta empresa de equipamentos de precisão
para a indústria. “Nenhum equipamento é igual
a outro anteriormente fabricado, uma vez que se
destina a um cliente diferente ou então destinado
ao mesmo, mas para aplicações ou especificidades
diferentes”, refere Agostinho da Silva. O administrador da CEI – Zipor explica que esta política
comercial acaba por consubstanciar a “venda de
serviços de engenharia acoplados a um bem de
equipamento”.
O perfil do cliente da CEI – Zipor é o do visioná-

Fotos: João Manuel Ribeiro

Agostinho da Silva,
administrador
da CEI – Zipor

Importância dos clientes
Os clientes são mesmo o centro da atuação
da CEI – Zipor. Na relação com estes há
uma regra inviolável: nenhuma reclamação
pode ser atendida e respondida em mais
de três horas. Num processo deste tipo, é
designado um responsável pelo respetivo
tratamento e contacto com o cliente,
alguém que representa e responde pela
empresa. Periodicamente é avaliado
o desempenho da empresa através da
auscultação… dos clientes!

rio, que procura soluções inovadoras que possam
ser replicadas no mercado internacional, numa lógica de parceria, o que originará, no passo seguinte, a promoção do produto produzido por esses
equipamentos nos mercados externos.
O modelo de gestão da CEI ramifica-se em duas
unidades de negócio, distintas: a CEI-Tec e a CEIInd.
A CEI-Tec (Tecnológica) está voltada para a inovação, serviço e proximidade. Desenvolve e comercializa novos equipamentos, os chamados semi-protótipos. A sua ação decorre, em grande medida,
da capacidade das empresas líderes arriscarem.
Já a CEI-Ind (Industrialização) dedica-se a competir pelo preço na construção de equipamentos estandardizados. Aqueles que são criados na
CEI-Tec e têm maior potencial para produção em
série migram para a CEI-Ind, onde serão adaptados para uma produção estandardizada, muito
mais eficiente.
A inovação e a customização ao cliente são a
bandeira do projeto de Agostinho da Silva. “Ser
a primeira a chegar ao mercado com a novidade” é uma das prioridades da CEI, relembrada
diariamente pelos seus responsáveis. Quanto à
adaptação da oferta a quem a possa comprar, o
líder da empresa aveirense rege-se por esta máxima na relação com os clientes-alvo: “Não se
trata de os perseguir para vender, mas sim de os
visitar para os conhecer, para perceber quais as
suas dificuldades e desafios, para criar e reforçar
a confiança.”
Empreender é querer muito
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A liderança é um dos pontos mais cuidados na
CEI – Zipor, conciliando a estratégia com os resultados reais obtidos. Anualmente é feito um diagnóstico, em que são respondidas questões críticas
como: “Os objetivos foram atingidos?”; “Qual o
nível de desempenho para os vários indicadores?”
e “O que pensam de nós os clientes?” Agostinho
da Silva explica à Caixa Empresas que o “objetivo
deste balanço é o de poder identificar prioridades
e perspetivar o futuro, para definir novos objetivos, desafios, iniciativas e indicadores para o ciclo
de gestão seguinte”.
Em matéria de empreendedorismo, Agostinho da
Silva identifica três caraterísticas fundamentais
para o sucesso: capacidade de correr riscos pessoais, perseverança (nunca desistir, mesmo quando
tudo parece perdido) e seriedade na gestão do negócio. Sobre a atitude proactiva em tempos de crise, o gestor começa logo por discordar do próprio
conceito e preconiza que a indústria deve manter
a sua estratégia de médio/longo prazo e adaptá-la
no curto prazo à realidade. O administrador da
CEI – Zipor adverte: “Não devemos criar empreendedores à força; devemos é apoiar quem tem
boas ideias e está disposto a arriscar tudo para as
pôr em prática.”
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Dez aplicações para os smartphones
dos gestores modernos

12
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N

os dias que correm, a vida acelerada dos gestores e empresários exige a ajuda das novas tecnologias
para uma gestão equilibrada entre a
vida profissional e pessoal. Com os smartphones e
os tablets cada vez mais presentes no mundo dos
negócios, multiplicam-se também as aplicações de
software para os mais variados fins e objetivos, que
não se esgotam no escritório e chegam até ao ginásio e à almofada. Conheça as dez aplicações imprescindíveis para gestores modernos, escolhidas
pelo portal Business Insider.

Os melhores berços
de negócio do mundo
Lisboa está entre as nove melhores cidades do mundo para lançar um negócio. A
conclusão é do portal da prestigiada revista norte-americana Entrepreneur, após
uma avaliação que cruzou diversas variáveis.
No leque dos locais mais indicados para
criar uma start-up estão também Amsterdão, Dublin, Estocolmo e São Petersburgo (na Europa) e ainda Bangalore (Índia),
Bogotá (Colômbia), Toronto (Canadá) e
Nairobi (Quénia). A liderança foi atribuída à cidade holandesa, enquanto a capital
portuguesa ficou cotada na 5.ª posição,
sendo destacada a sua propensão para
o empreendedorismo na área das novas
tecnologias.

1

Para organizar as suas viagens

Se a sua vida é andar de um lado para o
outro de avião, em trabalho, a aplicação App
in the Air ajuda-o a verificar os horários dos
voos e a explorar os diferentes aeroportos por
onde passa. Disponível para iOS (Apple), grátis.
Em www.appintheair.mobi.

3

Para trabalhar em todo o lado

Para ler mais tarde

Reuters/Dado Ruvic

Já lhe aconteceu estar a ler um artigo interessante on-line, ter de interromper para atender uma
chamada ou participar numa reunião e perder o link?
Com a aplicação Instapaper pode guardar o artigo
para ler mais tarde, com calma. Disponível para Android e iOS, por 3 euros. Em www.instapaper.com.

5

Para dormir melhor

É certo que quem dorme melhor também
trabalha melhor e tem maior produtividade.
A aplicação Sleep Cycle é um despertador biológico que analisa os seus padrões de sono e acorda-o
na fase mais leve, para que o acordar seja menos
penoso. Disponível para iPhone, por 0,75 euros.
Em www.sleepcycle.com.

Para não se esquecer de nada

Deixe de lado os post-its com anotações e os
recados escritos à mão espalhados pela secretária
e por todo o lado. Se não quer mesmo esquecer-se
de nada importante, a aplicação Evernote agrega
todas as suas notas para que fiquem disponíveis

7

Para fazer um nó na gravata

No mundo dos negócios, o dress code é para
cumprir: fato e gravata, camisa a rigor. Se nunca
aprendeu, ou não tem muito jeito para fazer o nó
da gravata, a aplicação Tie a Tie ensina-o a aperfeiçoar a sua técnica para um resultado perfeito.
Disponível para iOS (Apple), por 0,75 euros. Em
howtotieapp.com.

8

Para ser um bom anfitrião

Nas raras ocasiões em que não está a trabalhar
e tem tempo para organizar uma festa para colegas
e amigos em sua casa, torne-se num mestre-de-cerimónias com a aplicação Cocktails Made Easy.
Disponível para iPad, grátis. Em www.fizzsoftware.
com/v5/our-apps/cme_iphone.php.

9

Para fazer exercício

Porque correr está cada vez mais na moda,
a aplicação Get Running (iPhone e Android, por
2,30 euros) promete levá-lo do sofá a uma corrida de cinco quilómetros em apenas nove semanas.
No entanto, se já for um maratonista experiente,
mantenha os seus treinos debaixo de olho com a
aplicação Run Keeper (iPhone e Android, grátis).
Em splendid-things.co.uk/getrunning.

10

Para ser criativo

Se está sempre a fazer desenhos e rabiscos nas folhas do caderno durante as reuniões, agora pode fazê-lo no seu smartphone com a aplicação
Paper by FiftyThree, que pode ser útil também para
fazer apresentações mais criativas. Disponível para
iPad, grátis. Em www.fiftythree.com/paper.
Saiba mais sobre literacia financeira para empresas
em www.saldopositivo/empresas.cgd.pt.
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A aplicação CloudOn permite instalar o Microsoft Office (documentos Word, Excel, etc.) nos
dispositivos móveis, para evitar ter de ir a correr
ao escritório no fim de semana ou fora de horas.
Disponível gratuitamente para Android e iOS (Apple). Em site.cloudon.com.

4

6

Para organizar o e-mail

Se o seu sonho é ter a caixa de correio eletrónico organizada, com os e-mails divididos por
pastas e sem mensagens pendentes, a aguardar leitura e resposta, existe a aplicação Mailbox, que faz
a ligação direta ao Gmail. Disponível para iPhone
e iPad, grátis. Em www.mailboxapp.com.

2

não só no smartphone mas também no computador. Disponível para Android, Blackberry, iOS,
Windows Phone, Web OS, PC, Mac, Google Chrome e Internet, grátis. Em evernote.com.
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Investir
a fundo
Com uma rede de parceiros de
luxo, o Caixa Empreender+ já libertou 15 milhões de euros para
apoiar novos projetos inovadores. Ainda existem dez milhões à
espera de propostas de negócio
tentadoras.
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Caixa quer ser um agente decisivo no
fomento do empreendedorismo associado à inovação. Por isso, criou em
2009 o Fundo Caixa Empreender+,
um fundo de capital de risco especificamente direcionado para o investimento em negócios emergentes e empresas de criação recente, em especial
as indústrias baseadas no conhecimento e tecnologia aplicada.
Sob a égide da Caixa Capital, a sociedade de capital de risco do Grupo Caixa, este Fundo tem
alocados 25 milhões de euros para cumprir dois
objetivos: estimular jovens com elevado potencial
e quadros empresariais qualificados a desenvolver
novas realidades económicas (start-ups) e financiar projetos empresariais inovadores de mérito
comprovado, de modo a proporcionar-lhes novos
horizontes (follow-on investments).
Convicta das vantagens oferecidas pelos esforços e
conhecimentos partilhados, a Caixa Capital optou
por um modelo de funcionamento em rede para o
fundo. Na prática, estabeleceu um leque de parcerias com entidades diversas, tendo em vista a captação, escrutínio e acompanhamento dos projetos.
O critério de seleção dessas parcerias apontou para
os players relevantes no segmento das early stage,
designadamente instituições do sistema científico
e tecnológico, agências públicas, estruturas associativas, redes de business angels, corporate ventures e operadores de capital de risco e de capital
semente (da Brisa à Critical Software, passando
pelo ISCTE ou pelo Instituto Pedro Nunes, entre
outros).
Estas sinergias permitem ainda que o Fundo financie investimentos geridos por terceiras entidades,
desde que disponham de uma clara especialização
ou particular aptidão para o acompanhamento dos
empreendedores.
Balanço positivo

Desde o seu arranque, foram submetidas a apreciação 342 oportunidades de investimento, das quais
50 chegaram à etapa da decisão. Dos 50 projetos
submetidos ao veredito final, 45 foram aprovados (e,
destes, 43 foram contratualizados e realizados), perfazendo um montante total de 15 milhões de euros.

A proveniência de todos projetos que concorreram ao apoio do Caixa Empreender+ revela correspondência entre o perfil geral previamente traçado para o fundo e aqueles que, posteriormente,
se mostraram interessados no seu apoio. O setor
dos TICE (Telecomunicações, Internet, Computadores e Eletrónica) é o mais representado, com 34
por cento dos projetos. Seguem-se, num segundo
patamar, os Serviços (22 por cento) e o Comércio
(18 por cento). Num terceiro patamar, abaixo dos
10 por cento, surgem o Ambiente (8 por cento),
a Saúde (7 por cento) e a Indústria (6 por cento).
Quanto à origem das propostas para investimen-

to, sobressai a rede de parceiros institucionais (48
por cento). A ligação Desafio Empreender+ (no
site www.caixaempreendermais.pt) contribuiu com
33 por cento do total, cabendo ainda 15 por cento
às apresentações espontâneas.
A esmagadora maioria das operações solicitadas
foram start-ups (68 por cento), deixando muito
longe os fundos (9 por cento), a expansão (9 por
cento) e o follow-on (8 por cento) segmentos que
se quererão reforçados.
Este é ainda um balanço parcial, feito de estatísticas provisórias, uma vez que o Fundo ainda poderá acolher propostas de novos investimentos.

AGENDA
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6 a 14 . Lisboa
FIA – Feira Internacional
de Artesanato

ACHA QUE
SABE GERIR
UMA EMPRESA?
Porque ninguém nasce ensinado,
o SALDO POSITIVO EMPRESAS assume-se
como uma ferramenta de apoio aos empresários
e gestores portugueses em todas as áreas
da vida de uma empresa.
Visite-nos em www.saldopositivo.cgd.pt/empresas

AIP
Feira Internacional de Lisboa
(Parque das Nações)
Contactos e informações
em www.artesanato.fil.pt, em 21 892 15 00
e em artesanato@aip.pt

Quais as
melhores técnicas
de liderança
e de gestão para
um CEO?

Set.

5 a 8 . Matosinhos
Ceranor
– Casa, Hotelaria,
Decoração
e Brinde
Exponor
Contactos
e informações em
www.ceranor.exponor.pt,
em 808 30 14 00
e em
ceranor@exponor.pt

A MINHA EMPRESA

Como gerir a
contabilidade e
tesouraria da
minha empresa?

Como desenvolver
e financiar o meu
projeto de
investimento?

6 a 8 . Matosinhos

26 e 27 . Matosinhos
SPQ Expo – Fórum e Exposição
de Normalização, Metrologia
e Qualificação
Exponor
Associação Empresarial de Portugal (AEP)
Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Associação Portuguesa para a Qualidade (APQ)
Contactos e informações
em www.spq.exponor.pt, em 808 30 14 00
e em spq@exponor.pt

Como gerir
a minha
equipa?

Quais são
as mais eficazes
técnicas de
marketing
e de vendas?

Como
internacionalizar
ou exportar os
meus produtos?

Esteja a par de todos os assuntos da atualidade que
podem afetar o rumo da sua empresa em
saldopositivo.cgd.pt/empresas
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Cake Alive Porto
– Mostra de Cake Design
Exponor
Associação Empresarial
de Portugal (AEP)
Associação
Nacional
de Cake Designers
Contactos
e informações em
www.cakealive.exponor.pt,
em 808 30 14 00 e em
cakealive@exponor.pt
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