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em negócios

ABewarket Top Research Grabmark e Escrita Inteligente
não passavam de esboços no papel antes de os seus
promotores concorrem ao IdeaMove Hoje são projectos
empresariais em fase piloto à procura de parceiros
internacionais ou de financiamento
Os bebés deram o salto anawmentel

Marco Barbosa

está de partida
paraSiliconValley ondevai receber
formaçãodurantetrêsmeses Naba
gagem leva a Bewarket uma plata
formade comércio social inserida

no Facebook com a qual quer con
quistaromercadonorte americano
Aversão beta queaindaseencon
traem desenvolvimento foi lança
da durante o IdeaMove programa
que visa gerar ideias e convertê las
em negócios O jovem de 24 anos
contaque o programa lhe trouxe al
gumasdas competênciasque lhefal
tavam para conseguir lançar a apli
cação nasmetasque tinhaprojecta
do Mais obrigou o a colocar as
mãos na massa

AiniciativapromovidapelaANJE
AssociaçãoNacionaldeJovens Em
presários e pelo INESC Porto Ins
tituto de Engenharia de Sistemas e
ComputadoresdoPortoexplora so
bretudo ideias de negócio que ac

tuemnosectordasTICE Tecnolo

giasde Informação Comunicaçãoe
Electrónica atravésdeacçõesdesen
sibilização coaching eumconcur
sode projectos empresariais

Naprimeira fase foramapurados
36promotoresqueparticiparamnos
Campos deTreinodeEmpreende
dorismo onde receberam forma
çãoeacompanhamentoespecializa
do em áreas como Negociação Es
tratégia Marketing Financiamento
deNegócios LiderançaouCoopera
ção Os12melhorespassaramparaa
fasedepré incubação naqualbene
ficiaramde consultoria para elabo
rarem o plano de negócios final A
Incubação éaúltimaetapa naqual
os seis vencedores são premiados
comum plano de apoio àconstitui
ção do negócio

Ambição a Norte
O objectivodo IdeaMove passapor
estimulare apoiar ideias inovadoras

para a criaçãode novos oumelhora
dos produtos e serviços na região
Norte explica Suzana Alípio A
coordenadora do projecto confessa
que é um propósito ambicioso mas
acredita na sua equipa Os concor
rentes são orientados por consulto
res empresariais peritos mentores
eempresários Eumaequipaexpe
riente e multidisciplinar que assu
miu esta missão de descobrir um

conjunto de empreendedores com
potencial reforçar as suas compe
tências e como que apadrinhar os
seus projectos

Durante o programa os em
preendedores podemapresentaros
projectos a investidores e perceber
qual é o feedback do mercado às
suas ideias Esta aproximação traz
outra mais valia apossibilidade de
encontrar potenciais parcerias O
IdeaMove foi lançado em 2011 ain
da não terminou masjá foram cria
das quatro empresas As ideias são

escolhidas tendo emcontao seuca

rácter inovador a competitividade
comercial expectável potencial de
internacionalização entre outros
aspectos

Em contextos de retracção do
mercado de emprego como o que
estamos aviver oempreendedoris
mo é fundamental para contraba
lançar os postos de trabalho perdi
dos e fomentar a integração mobi
lidade evalorização laborai expli
caSuzanaAlípio Segundoaprópria
estes programas contribuemnãosó
para a integração nomundo laborai
como tambémpara arenovaçãodo
tecido empresarial Mais contri
buem para aquilo que chama de
desenvolvimento do empreende
dorismo qualificado ou seja que
tem por base o conhecimento téc
nico científico e que procura gerar
valor apartir daapostana inovação
tecnologia diferenciaçãoecriativi
dade

Um dos objectivos é que o pro
gramaajude aaplicarasTICE asec
tores necessitados de intervenção
como o de software multimédia
têxtil ou vestuário Para a coorde
nadora o tecido empresarial deve
subir na cadeia de valor e ser mais
inovador nos processos de fabrico
paraqueassimconsigaelevaroper
fil tecnológico dosprodutos e servi
ços Ou seja melhorar os modelos
de gestão valorizaro capitalhuma
noe apostar emelementos diferen
ciadores comodesign marca iden
tidade branding publicidade
marketing comunicação entreou
tros Paraque isto aconteça as nos
sas empresas têmde encontrarres
paldojá não tanto nos factores tra
dicionais de competitividade mas
sobretudo no trinómio Ciência
Tecnologia e Inovação comenta

Conhecer bem o mercado
Para vencer no mundo dos nego
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cios SuzanaAlípioafirmaqueé ne
cessário conhecer bemo mercado
onde se pretende operar detectar
as oportunidades e perceber como
podem ser minorados os riscos É
essencial que o empreendedor ve
rifique se omercadoprecisadopro
duto ou serviço que pretende des
envolver Depois deve elaborar o
plano de gestão criar um plano de
negócios avaliar as possibilidades
de financiamentoecolocar as ideias
de negócio emprática

Aactual crise económica obri

ga os promotores de novos negó
cios aponderarmelhorpmontan
te do investimento inicial definir
uma políticade controle de custos
dependermenos docréditobancá
rio reposicionar produtos servi
ços tendo em conta a redução da
procura estabelecer parcerias es
tratégicas e a trabalhar mais em
rede conclui a coordenadora do
IdeaMove

Recibos fora da carteira
Com a O2Receipts vai
poder armazenar
todas as suas despesas
numa página on line
Evita assim ficar
carregado de papéis

Eliminar os recibos on line e

substituí los por uma versão
electrónica É este o objectivo da
Escrita Inteligente o projecto que Rui
Santos e Diogo Cordeiro levaram ao
IdeaMove

Queremos montar isto de forma a
que seja uma ferramenta de controlo
de orçamento das famílias para os
consumidores Aos retalhistas vai

permitir que reduzam os custos com

papel explica Rui Santos engenhei
ro industrial A este sistema vão

poder juntar cartões de fidelização
virtuais e acções de marketing
dirigido
Montaram um minimum viable

product e preparam se para
arrancar com a fase piloto Já têm
um sistema que permite emitir
recibos dos pontos de venda para
uma área pessoal na internet
acessível através de um computador
ou de um dispositivo móvel As
facturas são válidas como garantias
para reclamações e efeitos fiscais
A ideia surgiu há ano e meio quando
Rui Santos estava a trabalhar em

Londres Para poder ser
reembolsado das suas despesas
tinha que guardar todas as facturas
Começou a fazer me confusão ter

de andar com tantos recibos na

carteira e pensei numa forma de
virtualizá los Entretanto falei com o
Diogo que estava a trabalhar em
Portugal e ele mostrou se
interessado A partir daí começámos
a trabalhar juntos em part time até
que surgiu o IdeaMove
Quando concorreram ao programa
da ANJE a Escrita Inteligente não
passava de uns esboços Os fins de
semana passados no Porto dedica
dos em exclusivo ao projecto
permitiram que construíssem o
plano de negócios Nos campos de
treino tiveram oportunidade de
discutir a ideia com os outros

participantes Quando passaram
aos 12 semi finalistas Rui Santos
despediu se da empresa onde
estava a trabalhar

Por esta altura os jovens já tinham
decidido concorrer aos fundos
comunitários do QREN Lançaram a
empresa juntou se um terceiro
sócio e estão a aguardar que saiam
os reultados

Rui Santos confessa que o projecto
ganhou mais nas primeiras
dinâmicas de grupo do que nos
workshops que se seguiram Por isso
gostava que os campos de treino
tivessem sido prolongados por mais
tempo
Por enquanto andam à procura de
retalhistas para começarem o
projecto piloto O objectivo é entrar
no mercado espanhol depois de
estarem a operar em Portugal E
depois Brasil por ser um mercado
com uma grande apetência para
aderir às novas tecnologias
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Artigos científicos
onde quer que esteja
Projecto de Nelson
Pereira quer que
os telemóveis
contribuam para
a produtividade
dos seus utilizadores

Nelson Pereira é um fã das

tecnologias móveis Comecei com
um projecto individual de aplicações
para produtividade móvel Desenhei
algumas ideias conceitos e mais
tarde procurei parcerias para as
competências que me faltavam a
nível de programação conta o
designer de 32 anos Quando viu o
anúncio ao IdeaMove na Faculdade
de Engenharia da Universidade do
Porto FEUP sentiu que era uma
boa oportunidade para o projecto
sair do papel e ser implementado
socialmente Os dispositivos móveis
estão em ascensão mas sentia falta
de aplicações para criar documentos
científicos enquanto aluno de
doutoramento e professor do Ensino

Superior Estes documentos são
muito dependentes de bibliografias
externas e notas de rodapé e as
ferramentas de processar texto que
existem não integram estas
funcionalidades explica
O planeamento financeiro do negócio
bebeu da formação que o curso lhe
deu Eu e o Miguel Jesus que se
juntou ao projecto tínhamos um
plano mais viabilizado de como é que
poderíamos vender o nosso produto
mas faltava nos capacidade para
criar um plano de negócios conta
Para o designer este tipo de
programas são fundamentais no ano
de desenvolvimento da empresa em
que há despesas e não há
facturação Ajudou nos a planear o
ano a encontrar financiamento e a
perceber quanto é que iríamos
precisar para sobreviver Através do
contacto com outros participantes e
mentores os empreendedores
decidiram sub contratar uma

empresa para fazer a programação
da aplicação
Segundo o próprio ficou a faltar um

aspecto a exploração do tema
marketing na web Gostaria de ter
aprendido a utilizar ferramentas
como o Facebook e outras redes

sociais para divulgação de projectos
E deixa a sugestão que o tema seja
mais discutido ou que seja criado um
módulo específico para a
comunicação e marketing na
internet

Se tudo correr como está previsto
pelos empreendedores a aplicação
Top Writer vai ser lançada no Natal
Este mês lançam a Top Files que
consiste na organização e gestão de
ficheiros em dispositivos móveis
sincronizados com o computador e
cloud computing A longo prazo
contamos ter retorno para
aplicações que já estão em road
map diz As aplicações estão
direccionadas para o mercado de
educação norte americano numa
primeira fase mas vão estar
disponíveis em cerca de 70 países
através da loja on line da Apple
O ataque à Europa está previsto
para o terceiro trimestre de 2013

De aluno

para aluno
Um grupo de amigos
decidiu criar uma
plataforma de troca de
conteúdos de estudo
Adistância deixou de
ser um problema

Há muito que Alexandre Sousa
Dinis Félix Pedro Neves e Bruno
Gonçalves fazem parte do mesmo
grupo de amigos Conheceram se
no curso de Engenharia
Electrotécnica da Faculdade de
Engenharia do Porto FEUP e
mesmo depois de estarem
empregados têm o hábito de se
encontrarem todos os meses Há
cerca de dois anos criaram uma

regra cada um tinha de levar duas
ideias novas para o convívio 0
objectivo era colocá las em cima da
mesa e cada um dava o seu

contributo Foi assim que a ideia de
criar uma plataforma para partilha
de conhecimentos surgiu
Apaixonou nos a todos conta

Alexandre Sousa 31 anos
0 objectivo é que os alunos se
ajudem entre si independentemente
da sua localização A plataforma
funciona como um repositório de
artigos que são depositados pelos
alunos A partir do momento em
que se apaixonaram pelo projecto
começaram a desenvolvê lo
Alexandre Sousa estava a tirar um

mestrado em Empreendedorismo e
mostrou o projecto a uma
professora Foi ela que lhe falou do
IdeaMove Construíram um
protótipo e testaram no na FEUP
Colocámos a plataforma on line
com alguns bugs e fizemos a sua
partilha entre um grupo de alunos
Enviámos um e mail a informar da
sua existência e conseguimos que
300 utilizadores se registassem
diz

Quando concorreram ao programa
da ANJE queriam ajuda no
desenvolvimento da ideia e do
plano de negócios O produto já
estava em desenvolvimento mas
todas as outras áreas do negócio
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precisavam de ser trabalhadas O
programa ajudou nos em temas
como análise financeira ou
construção do plano de negócios
Houve uma competitividade
agradável dentro dos grupos e

cooperávamos todos
O engenheiro electrotécnico conta
que aprenderam que não vale a
pena desenvolver muito o produto
sem testar o mercado antes Os

recursos são poucos e temos de
direcioná los da melhor forma
possível A grande lição que tirámos
foi que não é necessário perder
tanto tempo a conceber o produto
de forma perfeccionista sem
receber feedback dos utilizadores
Ou seja há que conceber o negócio
de uma forma interactiva
Alexandre Sousa lamenta o horário
das sessões que por vezes o
impediram de participar em
workshops por não serem
compatíveis a sua vida profissional
E deixa duas sugestões que os
horários sejam mais ajustáveis à
vida profissional dos participantes e
que sejam criadas umas sessões de
criatividade aplicadas a ideias de
negócio Tentar que os
empreendedores saiam da casca e
que construam alternativas às suas
próprias ideias

O comércio casou
com o Facebook

Marco Barbosa está
de malas feitas para
receber formação em
Silicon Valley Tem
todo o mercado dos
EUA para conquistar

Marco Barbosa tem 24 anos mas já
quer remar sozinho Com a
Bewarket quer dar resposta ao
melhor de dois mundos as redes
sociais e o comércio electrónico O
objectivo é que a relação entre os
amigos virtuais se traduza em
melhores negócios através da
recomendação de artigos e do
feedback dos utilizadores da rede
O modelo de negócio é parecido a
sites como o Custo Justo só que é
dentro do Facebook Isto permite
nos ter vantagem porque existe um
grau de interactividade que não
existe noutros sítios explica
Não foi com esta ideia que Marco
Barbosa se estreou no caminho do
empreendedorismo Ainda na

faculdade um projecto do qual fazia
parte venceu a etapa nacional de um
concurso de ideias promovido pela
Microsoft Quando a ideia foi a
concurso mundial ficou em quarto
lugar e arrecadou 400 mil euros de
financiamento Aguçou lhe o apetite
Resolvi sair desse projecto e remar
um pouco sozinho para ver até
onde conseguia ir Comecei a
pesquisar e vi que poderia ligar o
comércio electrónico às redes
sociais Submeti a ideia ao meu
orientador de mestrado e aproveitei
a para fazer a tese A Bewarket
tinha acabado de dar os primeiros
passos Quando soube do IdeaMove
achou que era uma boa
oportunidade para testar a ideia Foi
durante o concurso que conseguiu
lançar a versão beta da aplicação O
programa permitiu que a empresa
crescesse sem custos nessa fase
inicial

Dois meses depois lançou a
Bewarket Conta que a formação não
teve qualquer impacto no
desenvolvimento técnico do produto

mas na forma como cresceu
enquanto empreendedor Aprendeu
a liderar lidar com os problemas
divulgar o produto fora do país ou
quem deve contactar nas várias
fases Marco Barbosa conta que o
IdeaMove o obrigou a colocar as°
mãos na massa e que cresceu num
mês aquilo que demoraria cerca de
seis se não tivesse apoio Foi um
atalho no meu crescimento pessoal e
profissional Agora o objectivo é
redesenhar a aplicação
implementar novas fíuncionalidades
desenvolvê la também para
dispositivos móveis e conquistar o
mercado norte americano Por

enquanto procuram investimento e
preparam as malas para irem
durante três meses para Silicon
Valley nos EUA ao abrigo de um
programa promovido pela
Leadership Business Consulting em
parceria com a Associação Industrial
do Distrito de Aveiro

A aplicação já está no mercado
desde Março com um crescimento
orgânico médio de 20 ao mês
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