
Bem-vindo ao Capítulo 3!

GESTÃO DA INCERTEZA

Olá! Eu sou o Tomás! 
Vamos continuar com o 
nosso curso. Estamos no 

Capítulo 3.



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/


Estes são os temas 
abordados neste capítulo.

RESULTADOS 
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4. Incerteza em questões práticas 
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internacionalização

5. Tipos de incerteza que os 
empreendedores experienciam

6. Como os empreendedores lidam com 
a incerteza

7. Melhores práticas para reduzir 
incertezas inerentes
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9. Cenário de Jogo



Competências e capacidades pretendidas

No fim deste capítulo 
será capaz de:

● Compreender o que é a incerteza e como a gerir

● Compreender os níveis diferentes de incerteza na tomada de 

decisão

● Saber a diferença entre risco e incerteza

● Compreender como gerir a incerteza



1. Incerteza



Incerteza [5]

Antes da era “.com”, as 
empresas investiam muito em 

domínios caros antes de 
compreenderem o seu valor. 

Quando a bolha rebentou, 
várias empresas foram à

falência e muitos funcionários 
para lay-off.• A incerteza está relacionada com a natureza humana e é a razão mas 

significativa para a ação económica [8].

• Não pode medir a incerteza, apenas pode lidar com ela. 

• Procuramos pela incerteza o máximo que podemos: quanto mais certos 
os eventos futuros são, melhor as empresas se podem preparar.

• Uma vez que eventos incertos são únicos e difíceis de planear, têm ainda 
mais desvantagens para empresas que não estejam preparadas.



A incerteza tem sido 
vista como o desafio 

mais significativo 
enfrentado por 

empreendedores e 
gestores durante 

séculos [1]

DEFINIÇÃO

“A Incerteza é a insuficiência ou imperfeição de
conhecimento ou informação crítica para a
tomada de decisão, no que diz respeito a eventos
passados, presentes ou futuros, ou condições do
sistema organizacional” [1].

Com esta definição é evidente que a incerteza
depende de vários aspetos: ex. o ambiente que
envolve o novo empreendimento, falta de
recursos, especificações técnicas do produto e
preocupações organizacionais [1].



2. Níveis diferentes de incerteza da 
tomada de decisão



A tomada de decisão lida com três tipos de incerteza [8]

1. Situação certa: quando os resultados e todos os fatores possíveis, incluindo o 
seu impacto nos resultados, são conhecidos antes da tomada de decisão;

2. Situação incerta: quando os resultados e possíveis fatores influenciáveis não
são conhecidos;

3. Situação arriscada: quando é possível medir de certa forma a incerteza. A 
incerteza mensurável refere-se a probabilidades estatísticas (de dados) que são 
associadas a eventos futuros específicos e que são calculadas ao examinar a 
informação existente sobre a ocorrência de tais eventos.



Níveis diferentes de incerteza associados a decisões económicas [8]



Ações humanas sob incerteza [8]
A incerteza associada 

ao início e 
desenvolvimento de 
um negócio é mais 

elevada e diferente do 
que a incerteza 

associada a  jogos a 
dinheiro [8]. 



Incerteza no início e desenvolvimento de um negócio          
vs.  Jogar a dinheiro [8] 

• Assume-se que a incerteza mais elevada existe porque bens e serviços 
têm de ser produzidos de modo a obter os recursos necessários para 
consumir. 

• Os empreendedores lidam com situações que são demasiado únicas, de 
forma geral, para qualquer tipo de tabulação estatística de forma a ter 
um valor como orientação (ou seja, ter uma probabilidade mensurável 
objetiva não é aplicável). 

• Quase todas as tomadas de decisão lidam com incerteza de caso e 
absoluta que é mais elevada do que nos jogos a dinheiro (ou seja, é
discutivelmente menos arriscado apostar dinheiro num jogo do que 
investir num negócio ou na bolsa. Pelo menos no jogo (lotaria) a 
probabilidade é mensurável ao medir a frequência.



3. Incerteza versus risco



O risco sugere as probabilidades 
de resultados futuros que são 

“conhecíveis”,
enquanto a incerteza implica 
que estas probabilidades são 

“desconhecíveis” [1].

Certeza, Risco, Gráfico da Incerteza [2].



Diferenças entre Risco e Incerteza [3] A incerteza é inerente 
a todos os negócios –
os empreendedores 
não sabem o que vai 
acontecer a seguir. • O risco é definido como a situação de ganhar ou perder algo com 

valor. A incerteza é a condição onde não há qualquer 
conhecimento sobre eventos futuros.

• O risco pode ser medido e quantificado através de modelos 
teóricos. Por outro lado, não é possível medir a incerteza em 
termos quantificáveis, uma vez que os eventos futuros são 
imprevisíveis.

• No risco, os resultados potenciais são conhecidos, enquanto no 
caso da incerteza, os resultados são desconhecidos.



Diferenças entre Risco e Incerteza [3] A incerteza é inerente 
a todos os negócios – os 

empreendedores não 
sabem o que vai 

acontecer a seguir. 
• O risco pode ser controlado se forem tomadas as medidas 

adequadas. Por outro lado, a incerteza está para além do 
controlo da pessoa ou empresa, uma vez que o futuro é incerto.

• Podemos minimizar o risco se tomarmos as devidas precauções. 
Ao contrário da incerteza, que não pode ser minimizada.

• No risco, as probabilidades são atribuídas a um conjunto de 
circunstâncias, o que não é possível no caso da incerteza.



Exemplos de Risco e Incerteza [5]
• Risco é quando um loja de roupa online decide 

vender uma nova linha de vestuário, com base na 
análise de clientes. Incerteza é quando essa mesma 
loja introduz um produto novo, não relacionado e 
sem pesquisa, tal como uma nova linha de 
mobiliário.

• Risco é quando uma empresa transfere os seus 
processos e dados para a cloud. Incerteza é quando 
uma grande interrupção de energia afeta vários 
servidores por todo o país.

• Risco é quando uma empresa de publicidade abre 
um escritório num novo país. Incerteza é quando o 
país entra numa recessão.



BASE PARA 

COMPARAÇÃO

RISCO INCERTEZA

Significado A probabilidade de ganhar ou 

perder algo de valor é conhecido 

por risco.

A incerteza implica uma situação 

onde eventos futuros não são 

conhecidos.

Verificação Pode ser mensurável. Não pode ser mensurável. 

Resultado Possibilidades de resultados são 

conhecidas. 

O resultado é desconhecido.

Controlo Controlável Descontrolável

Minimização Sim Não

Probabilidades Atribuídas Não atribuídas

Comparação entre Risco e Incerteza [3].



Comparação entre Risco e Incerteza [4].

Vamos analisar 
outra comparação 

de uma fonte 
diferente. As duas 
tabelas expressam 

pontos de vista 
semelhantes.



4. Incerteza em questões práticas 
relacionadas com internacionalização



Incerteza em questões práticas relacionadas com 
internacionalização

• A incerteza e o risco são importantes na tomada de decisão a vários 
níveis de atividade internacional. Mais especificamente em casos onde 
as empresas iniciam atividades novas, incluindo [9]:

1. Entrar em novos mercados 
2. Utilizar diferentes modos de operação
3. Alterar estratégias internacionais

• “Em suma, nunca pode eliminar o risco. Contudo, enquanto 
empreendedor inteligente, pode reduzir sistematicamente os riscos do 
seu empreendimento e deixar os seus concorrentes cometerem os erros. 
É bem melhor ser inteligente e um pouco avesso ao risco do que totó e 
jogador”. [10]

“Informação limitada 
para localizar/analisar 
mercados estrangeiros 
teve um grande efeito 

inibidor na capacidade 
da empresa em iniciar 

ou desenvolver 
exportação [9]”.



5. Tipos de incerteza que os 
empreendedores experienciam



Tipos de incerteza que os empreendedores experienciam [10]

1. Incerteza de Mercado: Existirá mesmo um mercado para os seus 
produtos e serviços daqui a alguns anos, especialmente se o seu 
negócio for de base tecnológica? Mesmo que exista, as suas 
suposições sobre o tamanho do mercado estão certas? 

2. Incerteza Tecnológica: Com tantas hipóteses, fez as escolhas 
tecnológicas acertadas, por exemplo, tecnologia para desenvolver 
plataformas a utilizar para os seus produtos e serviços?

3. Incerteza Organizacional: A sua liderança e equipa são as corretas 
para executar os seus planos? A flexibilidade foi facilitada no caso 
de haver necessidade para alterações (ex: tipos diferentes de 
competências e mentalidades).



Tipos de incerteza que os empreendedores experienciam [10] 

4. Incerteza Competitiva: Mesmo que as suas suposições referentes ao 
mercado e tecnologias estejam corretas, vai ter de lutar contra os 
seus concorrentes para ter sucesso. Além do lançamento do 
produto/serviço inicial está a batalha competitiva, à qual tem de 
sobreviver e vencer.

5. Incerteza Financeira: Foi conseguido muito capital muito cedo 
forçando um scale-up prematuro? O capital vem dos investidores 
“corretos” a um custo “correto”?



6. Como os empreendedores lidam com a 
incerteza



Como gerir incerteza e crescimento [6]

“Não ignore o que 
está além do seu 

controlo, mas 
nunca deixe de 
focar o que está

sob o seu controlo 
[6]”.

“Gerir a incerteza 
é difícil, mas não é

impossível. Ao 
seguir estes 

passos, os 
empreendedores 
podem ajudar os 

seus negócios [6]”.



Como gerir incerteza e crescimento [6]

• Prepare-se para múltiplos resultados. Não tente adivinhar o que
vai acontecer a seguir. Em vez disso, tente considerar vários
resultados que estejam sob o seu controlo, ex. como os seus
clientes veem a sua marca, como motiva os funcionários, para que
novos mercados se pode expandir, etc.). Foque-se na melhoria dos
seus produtos ou serviços, experimente novas estratégias de
marketing e preços.

• Refine o seu plano de negócio. Revisite o seu plano de negócio.
Assim pode modificar a sua estratégia para ir ao encontro da
situação atual do seu negócio, atualizando desta forma a sua
proposta de valor. Isto ajudará a garantir que permanece no
caminho certo para alcançar os seus objetivos enquanto evita
obstáculos potenciais (ex. comece por falar com os seus clientes,
pesquise sobre os seus concorrentes a faça uma análise SWOT).



Como gerir incerteza e crescimento [6]
• Reconheça a oportunidade para crescer. Procure pelos sinais que

indicam crescimento de negócio. Estes podem incluir clientes regulares
que querem os seus produtos já existentes ou novos, aumento do lucro,
tendência de crescimento geral para todo o segmento, ou mesmo a
necessidade de uma equipa maior ou apoio terceirizado. Para
reconhecer estes sinais, tem de reavaliar constantemente todos os
aspetos operacionais do negócio.

• Tenha o controlo de qualidade em ordem. O controlo de qualidade é
considerado um dos aspetos mais importantes de um negócio. Tem de
estar constantemente sob controlo, especialmente em tempos de
incerteza e crescimento. Apesar de variar de negócio para negócio,
existem várias abordagens comuns que podem ser aplicadas para
assegurar a qualidade constante dos seus produtos ou serviços. Uma
das abordagens é a formação dos seus colaboradores.



Como gerir incerteza e crescimento [6]

• Tenha o controlo de qualidade em ordem (cnt.). Assim, “Qualidade
Elevada” tem de ser definida no âmbito do seu negócio. Além disso, os
colaboradores deverão ter acesso à informação e ferramentas que
precisam para desempenhar bem as suas funções. Outra abordagem é
organizar periodicamente reuniões de equipa para avaliar o progresso e
identificar áreas de melhoria. Geralmente as pessoas envolvidas na
gestão diária têm muitas sugestões. Outra abordagem é pesquisar por
números concretos com a equipa de controlo de qualidade, tais como Net
Promoter Score, que ajuda a medir a satisfação do cliente. Tente ter
controlo em relação ao feedback dos clientes (ex. enviar questionários a
um grupo representativo de clientes a cada seis meses).



Como gerir incerteza e crescimento [6]

• Conheça os seus números. Números financeiros e
outros KPIs têm de ser percebidos e bem
monitorizados. Isto ajuda a realizar alterações
rapidamente. Devemos estar cientes de números
como indicadores de potenciais clientes, taxas de
conversão, transações que a equipa realiza num
determinado espaço de tempo e a dimensão média
dessas transações. Além disso, é necessário haver
comunicação diária com os vendedores
assegurando que é possível identificar indicadores
“adiantados” e “atrasados” e encontrar o equilíbrio
ideal entre eles.



Como gerir incerteza e crescimento [6]

• Diversifique os seus produtos e serviços. Independentemente
de vender um produto ou serviço, pense em como poderia
oferecer aos seus clientes algo complementar ao que já oferece.
As questões que o ajudarão a decidir incluem “que segmentos-
alvo está a negligenciar (e os seus concorrentes também)?”;
“que modelo operacional melhor serviria estes clientes e a
obter lucro simultaneamente?”; “investiria numa estratégia de
maximização de vendas ou introduziria um segunda linha de
produção?”. Fale com os seus clientes e equipa para identificar
e testar novas possibilidades. Ao mesmo tempo temos de nos
manter fiéis à mensagem da nossa marca enquanto vamos ao
encontro das necessidades dos clientes, tornando esta situação
vantajosa para ambas as partes.



Como gerir incerteza e crescimento [6]

• Recupere o controlo do seu tempo. De modo a manter-se focado nas tarefas que
podem fazer com que o seu negócio cresça, verifique como a sua equipa passa o seu
tempo (e o seu próprio). Isto mantém-no em controlo. Sim, isto é gestão de tempo!
Além do mais, estar constantemente a mudar de tarefa faz com que utilize partes
diferentes do cérebro. Reduzir estas mudanças faz com que trabalhe mais
depressa. Enquanto empreendedores, deve automatizar e delegar o máximo
possível. As tarefas que podem ser automatizadas incluem por exemplo,
publicações nas redes sociais e faturação recorrente. As tarefas que podem ser
delegadas incluem criar conteúdo ou serviço de apoio ao cliente o que lhe permitirá
focar-se em tarefas mais importantes como gerir incertezas e fazer com que o seu
negócio cresça.



Como gerir incerteza e crescimento [6]

• O vídeo no Youtube [7] demonstra como conhecer os seus números
pode ajudá-lo a lidar com a incerteza. O apresentador também
discute a sua estratégia de segurança financeira que o ajuda a lidar
com a incerteza: https://www.youtube.com/watch?v=VATw0RIgPJo

https://www.youtube.com/watch?v=VATw0RIgPJo


7. Melhores práticas para reduzir 
incertezas inerentes



Melhores práticas para reduzir incertezas inerentes [10]

1. Escolha uma Oportunidade com barreiras de entrada assimétricas.
Não siga a maioria apenas porque parece ser uma oportunidade boa
para toda a gente. Procure por oportunidades com baixas barreiras
de entrada para si, mas elevadas para os outros:

• Pode ter acesso a informação única e precoce em relação a
oportunidades de mercado (ex. Facebook).

• Pode ter capacidades tecnológicas únicas (ex. Google).
• Pode ter vantagem em ser um dos primeiros, o que lhe permitirá

crescer mais rápido do que os que entram no mercado depois (ex.
Amazon).



Melhores práticas para reduzir incertezas inerentes [10]

2. Nas primeiras fases, minimize a complexidade. Foque-se num nicho
cuidadosamente selecionado e mantenha o modelo de negócio
simples. Ter poucos recursos e capacidade de gestão são
experiências comuns quando se inicia um negócio. Evite um modelo
de negócio demasiado complexo nesta altura:

• Jeff Bezos afirmou que o nome “Amazon” era preferível porque
eventualmente ele iria querer vender tudo e qualquer coisa. No
entanto, o seu foco foi apenas vender livros inicialmente; o modelo de
negócio menos complexo no comércio online.



Melhores práticas para reduzir incertezas inerentes [10]

3. Nunca ignore uma análise económica do seu modelo de negócio. Deve
ser colocada alguma clareza no seu caminho em direção à rentabilidade
desde o início. Têm de ser considerados fatores que determinam o preço,
a sua estrutura de custos e o retorno do seu investimento:

• Quando foi entrevistado, o CEO de uma empresa de microprocessadores
de Silicon Valley afirmou que para começar a ter lucro, ele apenas
precisava de 10% de quota de mercado no seu segmento-alvo. O que ele
ignorou foi o facto de a sua concorrência com 30%–60% de quota de
mercado ter uma maior escala e uma estrutura de custos mais baixa do
que a sua empresa. Num negócio orientado à escala, a probabilidade de
uma empresa com 10% de quota de mercado sobreviver com lucro é
inexistente.



Melhores práticas para reduzir incertezas inerentes [10]

4. Realize múltiplas experiências low-cost. Realizar múltiplas
experiências low-cost, idealmente em paralelo, é um dos caminhos
mais rápidos para se ter maior clareza:

• Pode segmentar a base de clientes geograficamente (ou, de outra
forma).

• Para cada segmento, pode experimentar com características
diferentes do produto/serviço, diferentes estruturas de preço, etc.

• Esta experimentação está em linha com a ideia principal por detrás
do conceito de “lean startups.”:



Melhores práticas para reduzir incertezas inerentes [10]

5. Reduza o gasto de dinheiro sem desacelerar o seu negócio. Procure
sempre por soluções que o façam poupar dinheiro:

• “Nunca compre nada novo se puder comprar em segunda mão; isto
aplica-se a tudo – desde computadores a mobiliário.

• Nunca compre se puder arrendar.
• Nunca arrende a longo prazo se o puder fazer a curto-prazo.
• Nunca arrende se puder pedir emprestado.
• Pode haver uma empresa com espaço extra que possam emprestar,

nem que seja por pouco tempo?
• E que tal incubadoras?
• E, é claro, nunca peça emprestado se puder recuperar. Há alguma

empresa a querer livrar-se de material que já não está a utilizar?”



Melhores práticas para reduzir incertezas inerentes [10]

6. Converta custos fixos em custos variáveis. O seu objetivo deverá ser
reter flexibilidade no caso de ter dificuldades financeiras ou
precisar de mudar o modelo de negócio. Os custos variáveis ajudam-
no a ser mais flexível do que os custos fixos:

• É melhor subcontratar a produção do que construir a sua própria
linha de produção até ter tração e mais confiança no seu modelo de
negócio.

• Em vez de criar a sua própria força de venda pode ser mais
aconselhável confiar em representantes de vendas.



Melhores práticas para reduzir incertezas inerentes [10]

7. Construir uma equipa equilibrada de pessoas complementares.
Competências diferentes e complementares são desejáveis na sua
equipa. O “faz tudo” vai ter dificuldade em ser muito bom em todas
as tarefas necessárias. Se há muitos elementos da equipa que são
bons a realizar a mesma tarefa, existirão “falhas” noutras áreas.

• Por exemplo, no caso de empreendimentos tecnológicos, estes muitas
vezes incluem:

(a) Desenvolvimento tecnológico
(b) Operações
(c) Marketing e vendas
(d) Finanças e contabilidade
(e) Gestão de pessoas



Melhores práticas para reduzir incertezas inerentes [10]

8. Alavanque clientes e fornecedores selecionados. Existirá um
ecossistema maior no qual o seu negócio será incluído. Tenha em
consideração:

• “Consegue identificar que clientes, fornecedores, parceiros
tecnológicos, etc. irão beneficiar do sucesso a sua empresa?

• Tal como os funcionários que têm ações da empresa, estas empresas
beneficiarão com o seu sucesso. Isto faz delas o seu parceiro
“natural”. Pense em como as pode alavancar para obter feedback
sobre vários aspetos do seu modelo de negócio, recomendá-lo e
reduzir a estrutura de custos.”.



Melhores práticas para reduzir incertezas inerentes [10]

9. Procure por dinheiro “inteligente” em vez de apenas dinheiro (ou 
pior, dinheiro “totó”). Com o capital a aumentar, não seja demasiado 
mesquinho, nem demasiado ganancioso. 

• Obter demasiado capital numa fase inicial pode significar a expansão 
do negócio antes de incertezas importantes terem sido resolvidas ou 
desenvolvidas competências-chave.

• Com base em pesquisa, a expansão prematura é apontada como um 
dos maiores fatores para o insucesso de empresas de tecnologia com 
capital de risco. 

• Tente e evite dinheiro “totó” o mais possível, ou seja, financiamento 
de investidores que irão interferir demasiado e dar-lhe maus 
conselhos.



ATIVIDADES PRÁTICAS



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

• Os resultados e fatores influenciáveis possíveis não são conhecidos em situações 
incertas.

• Um exemplo de incerteza é quando uma interrupção afeta múltiplos servidores 
por todo o país.

• A falta de recursos é um exemplo de um aspeto que pode conduzir à incerteza. 

• A incerteza está relacionada com a natureza humana e é a razão mais importante 
para a ação social. 



2. Complete as seguintes frases:

a) O risco sugere as probabilidades de resultados futuros que são ----------, enquanto a 
incerteza implica que estas probabilidades são -----------.

b) ---------- é quando uma agência de publicidade abre um escritório num novo país. --
--------- é quando o país entra em recessão. 

c) --------- é considerado um dos aspetos mais importantes num negócio. 

d) O risco pode ser ----------- e quantificável, através de modelos teóricos. 

e) Quase todos os  ---------- encaram a incerteza absoluta como sendo  --------- do que 
jogar a dinheiro. 



DESCRIÇÃO DE UM CENÁRIO DE JOGO
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