
Bem-vindo ao Capítulo 1!

MENTALIDADE EMPREENDEDORA

Olá! Eu sou o Tomás e vou 
ser o vosso formador 

durante este curso.



O wINGS - "Internationalization serious Game for Start-ups and entrepreneurs", é
um projeto Europeu que pretende dar formação sobre os aspetos essenciais do 

processo de internacionalização.

O curso wINGS tem 6 capítulos: Mentalidade Empreendedora; Competências 
Principais para o Empreendedorismo; Gestão da Incerteza; Comunicação 

Intercultural; Competências de Marketing e Vendas e Competências Empresariais.

Através da nossa componente de jogos virtuais, será envolvido em situações reais 
de empreendedorismo e irá adquirir um conjunto de competências que o irão 

preparar para uma aventura de internacionalização de sucesso.

O wINGS foi criado por um consórcio de seis organizações especializadas quer em 
educação, quer em empreendedorismo. Para mais informações sobre o projeto 

wINGS, não hesite em nos contactar em https://wings.erasmus.site

https://wings.erasmus.site/


RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAGEM

1. Pensamento Estratégico
2. Planeamento do negócio
3. Liderança
4. Missão, Visão & Valores
5. Motivação para que o negócio 

cresça internacionalmente
6. Atividades Práticas
7. Cenário de Jogo

Estes são os temas 
abordados neste capítulo.



Competências e capacidades pretendidas

No fim deste capítulo 
será capaz de:

● Compreender o que é o pensamento estratégico e como o 

desenvolver

● Ter consciência da importância do planeamento do negócio

● Saber em que partes um plano de negócio está dividido

● Desenvolver características de liderança

● Diferenciar os tipos de liderança

● Definir a missão, visão e valores do seu negócio

● Compreender como os negócios crescem internacionalmente 

e todo o processo até se tornarem realmente internacionais

● Comparar os benefícios da internacionalização com os seus 

riscos



1. Pensamento Estratégico



O pensamento estratégico 
define um objetivo de 

negócio, analisa os 
recursos que tem para o 

alcançar e organiza-os de 
modo a que isso aconteça.

DEFINIÇÃO

O pensamento estratégico determina a
perspetiva futura da empresa enquanto
estabelece as bases nas quais vão ser tomadas
todas as decisões de planeamento. Foca-se nos
processos que conduzem ao desenvolvimento da
missão, visão, princípios, valores e estratégias da
empresa. Por outras palavras, o pensamento
estratégico permite antecipar o efeito das ações,
numa visão a longo prazo, e é criativo e orientado
para alcançar objetivos específicos.



O pensamento estratégico não é
algo teórico, mas é aprendido e 

fortalecido com a prática.

O xadrez é um exemplo de 
pensamento estratégico na vida 
diária.



● Sabe onde quer chegar. Tem de existir um objetivo claramente definido. De 
outro modo, qualquer estratégia é sem sentido. 

● Sabe onde está. É necessário ter a capacidade de definir qual é a situação atual 
e o quão distante está o objetivo.

● Sabe definir o caminho a seguir. É o ponto central da estratégia. Implica 
planear como chegar ao que propomos. 

● Sabe como se autoavaliar e corrigir. O pensamento estratégico exige 
flexibilidade para monitorizar constantemente o que está a ser feito e ser 
capaz de redefinir o percurso.

Pensa estrategicamente quando tem estas características:



1. Competência para descartar modelos preditivos. Não
podemos adotar um modelo de ação e agarrarmo-nos a
ele de forma obstinada. A estratégia é renovada
constantemente. Assim, tem de ter mente aberta para
direcionar, redirecionar e lidar com a incerteza
constantemente.

2. Competência para fazer questões. No pensamento
estratégico as questões são bem mais importantes que
as respostas. Se a questão puder ser definida, mais de
metade do caminho foi percorrido.

3. Competência para identificar pontos-chave. É
necessário aprender a separar o determinante do
aleatório. Saber quais são os fatores decisivos é
fundamental. Isto torna possível um acompanhamento
mais preciso e redirecionar ações para esses aspetos,
quando necessário.

O pensamento 
estratégico é

influenciado por várias 
competências. Contudo, 

existem três que são 
cruciais:



Como desenvolver o pensamento estratégico

➔ Examinar os processos e atividades que são desenvolvidos na empresa com o 
objetivo de realizar alterações pertinentes para uma maior eficiência.

➔ É importante ter uma visão global da empresa e não se focar numa área 
específica.

➔ Prestar atenção ao que está a acontecer no mercado ou aos fatores que podem 
interferir com o desenvolvimento da atividade.

➔ Recolher todos os dados sobre a sua empresa e setor e aprender a analisá-los. É
necessário realizar predições para antecipar o futuro, desde que sejam 
realistas.

➔ Além disso, o desenvolvimento deste pensamento estratégico implementado 
como metodologia em várias organizações é progressivamente adquirido à
medida que os planos de negócio são elaborados.



“Pensamento estratégico” não é o mesmo que
“planeamento estratégico”. O primeiro é uma
competência intelectual que é canalizada. O segundo é a
aplicação dessa competência a um aspeto ou situação
particular.

PENSAMENTO ESTRATÉGICO VS. PLANEAMENTO 
ESTRATÉGICO

Cuidado!



2. Planeamento do Negócio



O plano de negócio 
consiste num documento 
que apresenta o valor da 

empresa e o seu valor 
diferencial numa 
oportunidade de 

negócio. 

DEFINIÇÃO

Um plano de negócio é um documento que
descreve e explica um negócio a ser realizado,
assim como os diferentes aspetos
relacionados, tais como objetivos, as
estratégias a serem utilizadas para alcançar
esses objetivos, o processo de produção, o
investimento requerido e a rentabilidade
esperada.



1. Permite saber qual a viabilidade e rentabilidade de um 
negócio antes de o iniciar e assim, por exemplo, poupar 
tempo e dinheiro no caso de o negócio não ser viável nem 
rentável.

2. Serve como um guia para iniciar um negócio e depois 
conduzi-lo durante os seus primeiros meses.

3. Obter financiamento, uma vez que um plano de negócio 
permite-nos demonstrar a terceiros a viabilidade e 
atratividade de um negócio e, assim, ajuda-nos a alcançá-
lo.

Existem três razões 
principais para 

fazer um Plano de 
Negócio:

Por que é importante fazer um Plano de Negócio?



PASSOS PARA UM PLANO DE NEGÓCIO
Este plano desenvolve cada área da empresa, enquanto define as estratégias
necessárias para alcançar o objetivo. Contudo, é aconselhável prestar atenção às
áreas diferentes e desenvolver cada um dos passos que um plano de negócio
precisa.

1. Sumário Executivo: Nesta parte do plano de negócio temos de estabelecer 
as necessidades da empresa, quer em termos de capital e financiamento, 
quer em termos de recursos materiais e humanos, assim como os objetivos 
que queremos atingir: mercado, clientes, vendas, lucro, potencial…Assim, 
embora deva ir em primeiro lugar, é aconselhável completá-lo no fim, 
quando tivermos analisado e concluído as outras partes do plano de 
negócio.

2. Descrição do Negócio: Deve incluir o que fazemos, os nossos produtos ou 
serviços e o atual contexto do setor, incluindo previsões futuras.



3. Pesquisa de mercado: temos de incluir o mercado alvo e analisar outros
negócios na área para perceber onde nos destacamos e em que somos
diferentes. Também temos de incluir as estratégias de mercado de que
iremos precisar para atingir o nosso público-alvo.

4. Análise da concorrência: para identificar os pontos fortes e os pontos
fracos dos nossos principais concorrentes de modo a desenvolver
estratégias vantajosas para o nosso negócio e detetar os pontos fracos que
se possam tornar um obstáculo a ultrapassar.

5. Estratégias de vendas e marketing: definir ações promocionais será
essencial para aumentar o impacto do nosso produto e alcançar
potenciais cientes. Se queremos vender, eles têm de nos conhecer. Para
fazer isso, será necessário traduzir todas estas questões para um plano de
marketing de modo a alcançar os objetivos definidos.



6. Financiar a empresa: é a última parte
do plano, mas vital para a
sobrevivência de uma empresa. Nesta
parte temos de incluir despesas fixas e
iniciais, custos de produção, assim
como uma estimativa aproximada do
rendimento de acordo com o preço do
produto ou serviço e o volume de
vendas definido. Também temos de nos
perguntar se precisamos de
financiamento externo, o que significa
ter de convencer investidores, e o
desenvolvimento de estratégias para o
alcançar.



Precisamos de um Plano de 
Negócio quando estamos a …

Um Plano de Negócio tem de ser:

● Sugestivo. Quer no design exterior (capa 
elegante, papel de qualidade, design 
atrativo…) quer no interior (sumário, 
corpo e anexos). 

● Tentador. Escrito de forma a encorajar o 
leitor a avaliar as possibilidades de 
entrar no negócio.

● Engenhoso e dinâmico. Tem de ser 
criativo, mas com moderação.

● Preciso e explícito. Tem de ter informação 
útil. A informação importante não deve 
estar em falta. 



Plano de Negócio



3. Liderança



Liderança é definida como “o conjunto de competências
de gestão que um indivíduo tem para influenciar a
forma como as pessoas ou um grupo de pessoas age, de
forma a fazer com que essa equipa trabalhe
entusiasticamente para alcançar objetivos.” É por esse
motivo que atualmente a liderança é uma das
competências mais exigidas a gestores. É importante
perceber que as estratégias de liderança não funcionam
de um dia para o outro, mas que envolvem trabalho e
esforço a longo prazo e estão configuradas com a
passagem do tempo. A experiência é um elemento chave
na formação de bons líderes.

Os gestores, que são em última 
análise responsáveis pelo sucesso 

que as organizações alcançam, 
têm de ter a capacidade de serem 
líderes de modo a detetar falhas e 

procurar soluções. 

O que é liderança de negócio e por que é
importante?



Competências de gestão são as competências e conhecimento que todos os líderes têm 
de ter de modo a contribuir eficientemente para o desenvolvimento da empresa, o 
esforço da sua equipa e a necessidade de constante melhoria. Este tipo de 
competências está dividido em dois tipos:

● Hard Skills  ou competências técnicas que são baseadas no conhecimento e 
experiência profissional em funções específicas ou processos internos de uma 
empresa.

● Soft skills ou competências pessoais que são competências mais transversais 
que irão determinar o nível de sucesso de um líder. Estão mais relacionadas com 
comunicação verbal e não verbal, carisma, capacidade de negociar e persuadir. 
Estas são as que fazem os diferentes estilos de liderança que existem. 

O que são competências de gestão?



● Boa capacidade de comunicação
● Boa capacidade de motivar a 

equipa
● Carisma
● Entusiasmo
● Capacidade de Resolução
● Organização e capacidade de 

gerir recursos
● Visão do futuro

CARATERÍSTICAS DA LIDERANÇA

● Capacidade de negociar
● Criatividade
● Disciplina
● Escuta ativa
● Honestidade
● Estratégia
● Capacidade de tomar decisões
● Boa imagem

Contudo, dependendo 
da empresa, darão 
mais importância a 

algumas 
características ou 

competências do que 
outras. 



Tipos de liderança

Liderança Carismática→ Este tipo de liderança de negócio tem fortes competências 
de comunicação e proporciona o entusiasmo, excitação e desejo de que todos os 
projetos precisam. 

Liderança Autocrática→ Significa ter algo como poder absoluto no grupo e em 
relação ao projeto. É uma liderança de negócio muito restritiva, que não faz a 
diferença e geralmente não funciona muito bem quando estamos com uma equipa 
de trabalho onde os membros têm elevadas qualificações. 

Liderança Democrática→ Embora o líder ainda seja o que tem a última palavra ou 
decisão, a opinião de todos os membros da equipa é tida em consideração, o que gera 
motivação nos funcionários, criando assim maior rentabilidade e produtividade. 



Liderança "Laissez-faire" ou “deixa fazer, deixar passar" → Sem negligenciar o
controlo e monitorização dos membros do projeto, o líder transfere para os
funcionários a responsabilidade e a capacidade de tomar decisões livre e
independentemente.

Liderança Natural → Este tipo de liderança é inata e é observada nas pessoas que,
de uma forma ou de outra, os funcionários vêm como um guia, como um exemplo a
seguir.

Liderança Transformacional → Certamente será um dos tipos mais completos de
liderança que existe. É democrática no que diz respeito à tomada de decisão,
compreende a autonomia como um fator principal no desenvolvimento
profissional dos colaboradores, controla se tudo está a ser realizado
corretamente e em relação à estratégia e objetivos definidos pela organização e
exala naturalidade, honestidade, confiança e carisma - qualidades fundamentais
num líder.



4. Missão, Visão & valores



Têm um papel muito 
importante, uma vez 

que são os fatores 
estratégicos, 

organizacionais e 
psicológicos da sua 

estratégia de negócio a 
longo prazo.

Qual é a missão, visão e valores de um negócio?

O primeiro passo a dar na sua empresa é definir, de forma muito 
clara, qual é a sua missão, visão e valores.

Estes três conceitos estão sempre unidos com um único objetivo: 
fazer com que alcance o seu objetivo.

É importante que a sua empresa tenha definido a missão, visão e 
valores por escrito e publicamente, de forma a que todos os 
colaboradores da sua empresa saibam perfeitamente:

- Quem são
- Quem querem ser no futuro
- De que valores dependem para o alcançar



A MISSÃO da sua empresa é a razão pela qual a criou.

● Por que criou a sua empresa?
● Qual é a base lógica da sua empresa?

A missão é o caminho que a sua empresa tem de seguir para tornar a sua visão em 
realidade, ou seja, a missão coloca-o no presente e a visão projeta-o no futuro.

Exemplos:

- Ikea: Oferecer uma ampla gama de produtos de decoração funcionais com bom 
design a preços tão baixos que a maioria das pessoas os possa comprar.

- Coca cola: Refresca o mundo, inspira momentos de otimismo e felicidade, criando 
valor ao fazer a diferença.



A VISÃO é a sua visão do futuro, a imagem que tem da sua empresa a longo prazo. 
Com isso descreve para onde vai.

● No que se tornará a sua empresa no futuro?
● Onde vê a sua empresa daqui a alguns anos?

A visão tem de ser realista, mas também ambiciosa e sonhadora. A sua função é
guiar e motivar toda a sua equipa.

Exemplos: 

- Ikea: Melhorar a vida diária de muitas pessoas.

- Coca Cola: Tem de alcançar o máximo de sustentabilidade, qualidade e 
crescimento em diferentes áreas: pessoas, parceiros, planeta, lucro, 
produtividade e bebidas.



Os VALORES de uma empresa consistem em estabelecer as prioridades, princípios, 
limites e critérios morais e éticos que irão governar o seu trabalho diário. São um 
conjunto de princípios que regulam o Código de conduta da sua empresa e 
determinam o que pretende fazer e o que não pretende fazer para alcançar os seus 
objetivos.

Exemplos:

● Ikea:  Humildade e determinação, liderando pelo exemplo, desafiando ser 
diferente, unidade e entusiasmo, consciência dos custos, um desejo 
permanente de renovar e aceitar e delegar responsabilidades. 

● Coca Cola: Liderança, colaboração, integridade, responsabilidade, 
integridade, paixão, diversidade e qualidade.



5. Motivação para que o negócio 
cresça internacionalmente



É o processo pelo qual 
uma empresa realiza 

parte das suas 
atividades noutro 
país além do seu 

próprio. 

Internacionalização do negócio

● É um processo a longo prazo que não é estático. Consiste num
único passo num momento específico, mas evolui em fases
diferentes.

● Tem uma influência importante na atividade da organização. A
saída para o exterior tem como consequência uma série de
alterações na operação, estrutura e na forma de funcionamento
do negócio.

● Implica o desenvolvimento de tarefas fora do país de origem da
empresa. Internacionalização significa ir além fronteiras e
realizar uma série de atividades de tipos diferentes, como
comprar materiais, investir e adquirir produtos, noutros
mercados diferentes.



Fases do processo de internacionalização

1. Exportação ocasional. A empresa exporta a produção
esporadicamente, porque recebeu encomendas de outros
países, geralmente sem ter procurado por isso. A empresa
geralmente utiliza intermediários locais e não tem controlo
sobre variedades de marketing no mercado estrangeiro.

2. Exportação Experimental. As empresas decidem começar o
processo de internacionalização procurando por
mercados, sem depender de encomendas ocasionais. A
empresa vende os seus produtos ou serviços a
importadores no mercado estrangeiro no qual querem
entrar, mas sem controlar o preço final de venda.

Enquanto exportar consiste 
em vender produtos ou 

serviços fora do seu país quer 
pontual quer regularmente, a 

internacionalização é um 
processo mais amplo e a longo 

prazo que envolve a 
participação direta noutros 

países. 



3. Exportação Regular. As empresas já têm um grupo estável de clientes e
geralmente operam com agentes em diferentes mercados. Além disso,
tendem a criar departamentos de exportação e a abrir escritórios no
mercado estrangeiro, controlando as variáveis de marketing e de preço.

4. Estabelecimento de subsidiárias de vendas. As empresas consolidam um
mercado de exportação. Este passo representa um grande investimento em
recursos materiais e humanos. Além disso, as empresas assumem funções
comerciais anteriormente desenvolvidas por terceiros.

5. Estabelecimento de subsidiárias de produção. É a fase final da
internacionalização ou, por outras palavras, o início da empresa
multinacional. As empresas geralmente dão este passo quando existe um
mercado potencial; tarifas ou outras restrições que tornam difícil a
exportação; quando os governos locais oferecem incentivos para investir
no país; ou quando há recursos produtivos no país estrangeiro que torna o
investimento lucrativo, como custos baixos com mão de obra.



Benefícios da internacionalização

Aumento do volume de negócios da empresa: Ao entrar noutros mercados, a 
carteira de clientes vai aumentar, o que ajuda a aumentar as vendas.

Economia de escala: como há um aumento na procura, a produção também 
cresce, o que significará um decréscimo na unidade de custo do artigo criado.

Diversificação do risco: Reduz a sua dependência ao mercado doméstico.

Novas oportunidades de negócio: As necessidades variam de país para país. 
Assim, um produto em declínio pode satisfazer as necessidades de outro 
mercado e focar-se numa próxima fase de crescimento. 

Reputação da marca: A internacionalização irá dar à empresa uma melhor 
imagem corporativa no mundo.



Riscos da internacionalização

Processo complicado: não é fácil dar o salto para o estrangeiro, então é aconselhável 
depender de profissionais.

Falta de conhecimento prévio: antes de entrar noutro país, é necessário conhecer uma 
série de aspetos importantes, como a forma de trabalhar, os procedimentos e taxas 
que um negócio tem de apoiar. 

Diferenças culturais e linguísticas têm de ser tidas em conta. É possível que alguns 
produtos que tenham sucesso num mercado, não tenham a mesma aceitação noutros 
territórios.

Distâncias podem ser um problema na distribuição de um produto, assim como tornar 
o transporte mais caro.



ATIVIDADES PRÁTICAS



1. Identifique se as afirmações seguintes são verdadeiras ou falsas:

__ O pensamento estratégico determina a perspetiva futura da empresa enquanto 
estabelece as bases nas quais vão ser tomadas todas as decisões de planeamento.

__ Quando estamos a elaborar um plano de negócios, é aconselhável completar o 
sumário executivo no início uma vez que é a primeira parte.

__ As competências pessoais são baseadas no conhecimento e experiência profissional 
em funções específicas de uma empresa. 

__ A missão de um negócio é a imagem que tem da sua empresa a longo prazo.

__ Embora possam estar relacionados, a internacionalização e a exportação são formas 
diferentes de entrar em mercados estrangeiros.



2. Complete as seguintes frases:

a) O _________ não é algo teórico, mas é aprendido e fortalecido com a prática.

b) O _________ permite saber qual a viabilidade e rentabilidade de um negócio antes 
de o iniciar.

c) Embora o líder ainda seja o que tem a última palavra ou decisão, a opinião de todos 
os membros da equipa é tida em consideração na _________.

d) O primeiro passo a dar na sua empresa é definir, de forma muito clara, quais são 
os seus ______________________________. 

e) Na fase de internacionalização de ___________, as empresas já têm um grupo 
estável de clientes. 



DESCRIÇÃO DO CENÁRIO DE JOGO
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- https://www.crecenegocios.com/plan-de-negocios/#b

- https://fococonsultores.es/liderazgo-empresarial-guia-practica-para-desarrollar-las-

habilidades-directivas/
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