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Como o sucesso de um
negócio pode depender
de “acelerar o falhanço”
António Freitas de Sousa
antonio.sousa@economico.pt

Os números são arrasadores:
95% a 98% das iniciativas em-
presariais resultam em fracasso.
Os dados não são de agora – as
estatísticas remetem para os
anos 90 do século passado – nem
são exclusivas de Portugal: nos
EUA, onde o empreendedorismo
faz parte do ADN da economia,
acontece exactamente o mesmo.

É esta envolvente tão adversa
aos negócios que levou Manuel
Laranja, docente do ISEG, a afir-
mar que “é preciso acelerar o fa-
lhanço”, na medida em que é
com o erro que se aprende a não
errar. As estatísticas voltam a
ajudar: “É normal o sucesso só
chegar à quinta, sexta ou sétima
tentativas”, afirmou Manuel La-
ranja, para quem o fracasso tem
outra vantagem: “As ‘start ups’
falham, porque arrancam muito
depressa com uma ideia ou um
produto, em vez de encontrarem
um mercado. É preciso testar o
produto e depois encontrar um
modelo de gestão para o validar”.

O docente do ISEG fazia parte
de uma mesa redonda no semi-
nário do Crédito Agrícola dedi-
cada ao Prémio Empreendedo-
rismo e Inovação – iniciativa que
arrancou na última sexta-feira,
dia 17, no Porto, e se prolonga até
Novembro –, e que juntou ainda
Joaquim Lampreia, associado do
escritório de advogados Vieira de
Almeida, João Sebastião, director
da consultora de comunicação
GCI, e Luís Mira da Silva, da INO-
VISA. O que os responsáveis qui-
seram deixar à numerosa plateia
foi uma espécie de ‘road map’ do
empreendedorismo – ou seja,
como fazer para não se incluírem
nos 98% de empresas que não
chegam a parte nenhuma.

Para além da ideia central de
Manuel Laranja – que se pode
traduzir na frase “não basta so-

Conferência Investidores, académicos e empresários debateram os factores críticos para o êxito
de um projecto. Fazer testes, cometer erros e até arriscar o falhanço são só alguns deles.

dade industrial e intelectual; nos
moldes do financiamento; ou
nas questões contratuais e labo-
rais”, há um vasto domínio onde
a presença de um advogado jun-
to de quem teve a ideia e a quer
lançar como negócio é impres-
cindível.

A terceira vertente, e não me-
nos importante, é a da comuni-
cação. “É o acelerador”, defende
João Sebastião. Em duas verten-
tes paralelas: “Para massificar a
mensagem, dando-lhe notorie-
dade e reputação, e para anga-
riação de investimentos”. Ou
seja, ninguém financia ou com-
pra o que não sabe que existe.

Empreendedorismo activo
O ‘road map’ do empreendedo-
rismo não se esgota nas verten-
tes da economia, do direito e da
comunicação, mas o contributo
dos três participantes no painel
permitiu esquematizar alguns
dos seus pilares fundamentais,
numa altura em que os em-
preendedores nacionais nunca
estiveram tão activos – pelo me-
nos que diz respeito à fileira da
agricultura, do sector agro-ali-
mentar, das florestas e da eco-
nomia do mar.

Isso mesmo foi salientado
pela ministra da Agricultura e do
Mar, Assunção Cristas (que falou
na abertura do seminário) ao
afirmar que, no âmbito do Pro-
grama de Desenvolvimento Ru-
ral (PDR 2020), “há mais de
1.500 candidaturas de jovens
agricultores”. Neste sector par-
ticular, como recordou Licínio
Pina, presidente executivo do
Crédito Agrícola, a instituição
que lidera dá cartas: para além
de 20% da carteira de crédito es-
tar investida na alavancagem da
agricultura (e suas derivações),
“contratámos esta semana com
o Banco Europeu de Investimen-
to mais uma linha de crédito bo-
nificada”. ■

P PRÉMIO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

Assunção Cristas
Ministra da Agricultura e do Mar

A inovação na agricultura
“compensa, faz sentido traz
retorno”, afirmou a ministra,
lembrando que o sector “foi um
oásis na pior fase da recessão”.

Licínio Pina
Presidente do Crédito Agrícola

“Os empresários precisam
de um bom banco e de um bom
Ministério da Agricultura, como
este tem sido”, afirmou o líder
do banco que promove o prémio.
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O NÚMERO:
1.300 milhões

O défice da balança
agro-alimentar nacional
foi reduzido “em cerca
de 1,3 mil milhões
de euros nos últimos
três anos”, adiantou
a ministra da
Agricultura, Assunção
Cristas. Só em 2014,
esse défice foi ‘cortado’
em 608 milhões de
euros, dando mostras
de que o sector está
em franco crescimento.
A intenção do Governo
é acabar com o défice
da balança comercial
agro-alimentar
até 2020.
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nhar ou ter ideias” – Joaquim
Lampreia acrescentou que a
contratação de um especialista
em matéria legal deve ser uma
preocupação de base. “Só se
percebe a falta que faz um advo-
gado quando as coisas correm
mal”, disse, para lembrar que
salvo raríssimas ocasiões, há
sempre alguma coisa que corre
mal. Seja “nas questões fiscais;
na estruturação do negócio; nas
questões societárias; na proprie-
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PONTOS
CHAVE

● O Prémio Empreendedorismo
e Inovação do Crédito Agrícola visa
premiar novos projectos, negócios
e empresas nas áreas da agricultura,
agro-indústria, floresta e mar.

● As candidaturas à 2ª edição deste
prémio terminam a 1 de Julho. Os três
projectos vencedores recebem cinco mil
euros, havendo menções honrosas para
três categorias, no valor de 2.500 euros.

● O ciclo de seminários iniciado a 17
de Abril no Porto, vai passar por Viana
do Castelo (24 Abril), Évora (7 Maio), Faro
(24 Junho) e Figueira da Foz (30 Junho)
e termina em Lisboa, em Novembro.
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Fotos de Bruno Barbosa

1 Assunção Cristas
participou no primeiro
seminário dos prémios.
2 A mesa redonda, moderada
por Helena Cristina
Coelho, directora do Diário
Económico, debateu
o ‘road map’ para o
empreendedorismo. 3 A sala
do Edifício da Alfândega,
no Porto, contou com uma
plateia cheia. 4 Cristina
Mota Capitão, da INOVISA,
falou sobre a sensibilização
para o empreendedorismo.
5 Alexandra Lopes, do PDR
2020, explicou algumas
das medidas de apoio
a novos projectos. 6 Jaime
Andrez, ex-secretário
de Estado do Comércio
e Turismo, traçou um
quadro do Compete 2020
e das especificações para
o sector da agro-indústria.

TRÊS CASOS EMPREENDEDORES

Agro-indústria, mar e floresta são os sectores em que actuam
três empresas nacionais, consideradas casos de inovação.

MEIA DÚZIA

A ideia germinou em Janeiro
de 2012: criar compotas com
misturas surpreendentes e
acomodá-las num suporte
ainda mais surpreendente:

tubos de alumínio, em vez de
boiões de vidro, como se

fossem guaches. Para além da
surpresa, o produto defende

melhor as compotas da
agressão do ar; é mais leve

(reduz custos de transporte),
mais fácil de usar e até pode
entrar nos aviões. Estão em

150 pontos de venda e já
diversificaram para licores
e chocolate. E já estão a

trabalhar noutra ideia: tubos
de 20 gramas, para a hotelaria.

Os nossos produtos
são todos oriundos
de denominações
de origem protegida
de Portugal.

Jorge Ferreira
Fundador da Meia Dúzia

“
MONTIS

Produzir biodiversidade
através de uma gestão

sustentável. É este o conceito
na base da Associação Montis,
de conservação da natureza,

que tem apenas um ano.
A intenção da estrutura – que

já conta com cerca de 300
associados – é adquirir
terrenos que se juntem

aos actuais 5,5 hectares (na
região do Caramulo) para a
produção de biodiversidade.

Ou, por outras palavras,
para o reforço dos processos
naturais. A Montis também
gere terrenos que não são
seus, pelo que já responde
por cerca de 150 hectares.

Não somos um grupo
de marginais que
anda pelos montes
a fumar umas ganzas.

Henrique Pereira dos Santos
Presidente da

direcção da Montis

“
BIOMIMETX

A Biomimetx é um ‘spin off’
que saiu das universidades,

com vocação acentuadamente
investigadora. A empresa
detectou um problema:

o facto de tudo o que está
mergulhado no mar ficar
em pouco tempo cheio de

resíduos e de a forma de os
retirar ser cara e gravemente

lesiva do ambiente. A empresa
criou um processo novo (criou

um biocida) que está em
processo de patenteamento e
que pretende vender a um ou
mais grandes industriais do
sector da pintura. O biocida
custa três vez menos que
os produtos concorrentes.

Queremos controlar
a qualidade do produto
que criámos e a sua
distribuição,
não queremos ser nós
a fabricá-lo.

Gonçalo Costa
Co-fundador da Biomimetx

“


