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CASO DE ESTUDO 1 

Noocity Urban Ecology 
 

 

 

 

 

 

“E é assim que, com a horta, criamos comunidade: ligando as pessoas a si 

próprias, aos outros e ao planeta.” 
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Âmbito e Objetivos 
Este documento retrata um caso de 

estudo selecionado no âmbito do 

projeto Entrepreneurial ACT | 2030 

Next Generation of Digital 

Entrepreneurs, promovido pela Porto 

Business School (PBS) e pela 

Associação Porto Digital (APD), 

apoiado no âmbito do Aviso de 

Concurso “Sistema de Apoio a Ações 

Coletivas – Promoção do Espírito 

Empresarial” (01/SIAC/2020), do 

Portugal 2020. 

O projeto Entrepreneurial ACT 

pretende despertar a atenção e o 

interesse dos jovens para o 

empreendedorismo tecnológico, 

reunindo um conjunto de iniciativas 

que se destinam a capacitar os jovens 

para os conceitos, soft skills e boas 

práticas na criação de emprego e 

empresas de base tecnológica, 

capazes de dar resposta às 

necessidades atuais e futuras da 

Indústria. 

Neste enquadramento, o projeto 

contemplava a seleção e promoção de 

6 casos de estudo relacionados com 

iniciativas empreendedoras de 

sucesso, que pudessem servir de 

inspiração a outros jovens e, assim, 

ajudar a promover o espírito 

empreendedor de mais jovens. 

Este documento retrata o “Caso de 

estudo 1 - Noocity Urban Ecology” 

que aborda um caso de sucesso ligado 

ao empreendedorismo, com o 

objetivo de dar a conhecer: 

✓ a empresa portuguesa 

Noocity; 

✓ o percurso trilhado pelos seus 

fundadores; 

✓ as soft-skills que foram 

determinantes nesse trajeto; 

✓ as lições, boas práticas e 

recomendações. 

 

 

Abordagem metodológica 
Este documento apresenta o primeiro 

de seis casos de estudo relacionados 

com iniciativas empresariais bem-

sucedidas. 

A abordagem metodológica adotada 

na preparação dos casos de estudo 
assenta em 6 etapas principais: 

1. Screening de iniciativas 

empresariais de sucesso – 

compreende o mapeamento e 

a identificação de iniciativas 

empresariais de base 

tecnológica e de 

empreendedores, passíveis de 

inspirarem outros jovens no 

domínio do 

A ambição deste caso de estudo é inspirar, estimular e motivar outros jovens a 

desenvolver competências e skills que permitam identificar oportunidades de 

negócio concretas, identificar soluções e, nessa sequência, serem capazes de gerar 

ideias/projetos com potencial de se transformar em novas empresas/startups. 
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empreendedorismo 

tecnológico; 

2. Análise e seleção de 6 

iniciativas empresariais de 

sucesso -compreende a 

seleção de 6 iniciativas 

empresariais suficientemente 

distintas entre si para retratar 

diferentes realidades, 

naturezas de negócio e 

estágios de desenvolvimento e 

implementação; 

3. Entrevistas de recolha de 

informação – compreende o 

contacto e o agendamento de 

entrevistas em formato online 

necessárias para a recolha de 

dados e de informações a 

trabalhar no desenvolvimento 

do caso de estudo. As 

entrevistas incidiram, 

principalmente, na dimensão 

pessoal do(s) fundador(es) 

entrevistado(s) e da respetiva 

iniciativa empresarial. 

4. Estudo, análise e 

sistematização da informação - 

após a realização das 

entrevistas online, procedeu-

se à reflexão e análise das 

respostas, bem como à 

pesquisa e recolha de 

informação complementar, 

disponíveis nos canais de 

comunicação online, 

designadamente no website da 

empresa em estudo e nas 

respetivas redes sociais, 

notícias, entre outras; 

5. Produção dos casos de estudo 

- procedeu-se à sistematização 

de toda a informação recolhida 

e analisada nas etapas 

anteriores, dando origem à 

estruturação e à redação dos 

documentos em que se 

apresentam os 6 casos de 

estudo. A redação dos Casos de 

Estudo revela a essência das 

respostas do entrevistado, 

complementadas com algumas 

observações e considerações 

críticas tecidas pela entidade 

responsável pelo estudo. 

 

Figura 1 - Principais etapas adotadas na abordagem metodológica seguida 

 

Cada caso de estudo obedece à 
seguinte estrutura de organização: 

1. Iniciativa empresarial 

2. Fundadores e motivação 

3. Perfil e competências 

4. Implementação da iniciativa 

5. Boas práticas e 
recomendações. 

A figura seguinte apresenta o 

conjunto de 6 casos de estudo que 

resultam da presente 
metodologia. 

1. Screening 
de iniciativas 
empresariais 
de sucesso

2. Análise e 
seleção de 6 

iniciativas 
empresariais

3. Entrevistas 
de recolha 

de 
informação

4. Estudo e 
análise

5. Produção 
do caso de 

estudo
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Figura 2 - Identificação dos 6 casos de estudo 

Iniciativa empresarial 
Nesta secção apresenta-se uma descrição sumária da iniciativa empresarial alvo de estudo, 

dando a conhecer o contexto histórico em que surgiu, o seu propósito, o modelo de 

negócio, bem como alguns dados de natureza económica. 

 

 

 

 

A Noocity Ecologia Urbana é uma 

startup nacional, fundada em 2013, 

no Porto, que dedica a sua atividade 

ao desenvolvimento e produção de 

soluções para a agricultura urbana, 

com o objetivo de promover a 

agricultura nas áreas urbanas, 

incentivando a produção de 

alimentos saudáveis e sustentáveis 
nas cidades. 

A Noocity combina um sistema de 

jardinagem exclusivo, fácil de usar e 

altamente eficiente, com assistência 

personalizada por produtores locais, 

para entregar uma horta comunitária 

autogerida, por exemplo, numa 
empresa, escola, condomínio ou hotel. 

Entre os principais produtos 

desenvolvidos pela Noocity 

destacam-se os sistemas de cultivo 

em casa, como o Noocity Growbed e o 

Noocity Growkit, que permitem o 

cultivo de plantas e hortaliças em 

espaços reduzidos, tais como as 

varandas e os terraços. As soluções 

são projetadas para otimizar o 

consumo de água e de fertilizantes, 

contribuindo para a redução do 

desperdício. 

Nestes sistemas plantam-se ervas 

aromáticas, legumes e frutos. Alguns 

exemplos são as cenouras, beterraba, 

batata-doce ou nabos, diversos tipos 

de tomate e feijão, alfaces, abóboras, 

courgettes, melancias, melões, 

morangos, entre outros. 

A Noocity trabalha com parceiros e 

clientes de todo o mundo para 

promover a agricultura urbana como 

uma solução para a alimentação 

sustentável nas cidades. A empresa 

também tem um forte compromisso 

com a sustentabilidade ambiental e 

social em todos os aspetos do seu 
negócio. 

Entre as suas principais atividades, 

destaca-se:  

• a promoção das comunidades 

e do bem-estar, através da 

instalação de hortas urbanas. 

Casos de estudo 
Caso de 

estudo 1 -
Noocity 
Urban 

Ecology

Caso de 
estudo 2 - BSS 

Engineering

Caso de 
estudo 3 -

Infinite 
Foundry

Caso de 
estudo 4 -

Last2Ticket

Caso de 
estudo 5 -
Smartex  

Caso de 
estudo 6 - The 

Loop 
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Em concreto, a horta é 

instalada em camas de cultivo 

de alta produtividade. Estas 

camas de cultivo apresentam 

um baixo consumo de água 

(menos 80% que uma horta 

“normal”) e são fáceis e 

rápidas de instalar (duração 

estimada de 1 dia); 

• os serviços de manutenção e 

animação contam com o apoio 

da rede de profissionais 

“Growers”. Esta rede já 

abrange 3 países, 

designadamente Portugal, 

França e Bélgica. 

Os clientes da Noocity estão dispersos 

por diferentes setores, sendo possível 

destacar empresas da área da 

tecnologia, centros comerciais, hotéis, 

hospitais, restaurantes e escolas. 

Importa referir que a Noocity 

promove o envolvimento dos 

colaboradores com alunos, 

residentes, hospedes, entre outros, 

em torno de um projeto verde 

comum, proporcionando a criação de 

laços entre os colaboradores e a 

comunidade, em benefício da 

melhoria do bem-estar. 

A Noocity possui uma presença forte 

nos canais de comunicação online, 

estando presente nas redes sociais 

mais utilizadas pela população 

mundial, entre elas o Linkedin, 

Pinterest, Facebook, Instagram e 

Youtube. Além disso, é possível 

subscrever uma newsletter, 

promovendo-se assim uma relação 

próxima dos clientes e um 

acompanhamento contínuo com os 

seus stakeholders. Neste domínio, 

destaca-se ainda a disponibilização de 

uma revista e de uma biblioteca com 

materiais didáticos que têm como 

missão sensibilizar e desmistificar a 

agricultura urbana junto da 

população. 

 

A Noocity é uma empresa que tem como missão tornar 

a agricultura urbana acessível e fácil para todos, 

promovendo um estilo de vida mais saudável e 

sustentável. Além disso, a empresa tem um forte 

compromisso com a sustentabilidade ambiental e 

social em todos os aspetos do seu negócio. 

 

Entre os principais fatores distintivos 

da Noocity face à sua concorrência 

destacam-se: 

✓ Soluções inovadoras: A 

Noocity apresenta uma 

abordagem inovadora para a 

agricultura urbana, 

desenvolvendo soluções fáceis 

de usar, eficientes e amigas ao 

meio ambiente. A empresa 

desenvolveu sistemas próprios 

de cultivo em casa, como o 

Noocity Growbed e o Noocity 

Growkit, projetados para 



 

7 
 

otimizar o uso de água e de 

fertilizantes e minimizar o 

desperdício. Destaca-se ainda 

a cama de cultivo com sistema 

de irrigação e compostagem 

integrado. 

✓ Sustentabilidade: Uso de 

materiais reciclados e 

recicláveis em seus produtos, 

trabalhando com fornecedores 

locais sempre que é possível e 

usa energia renovável na sua 

operação. 

✓ Acessibilidade: Pretende-se 

tornar a agricultura urbana 

acessível a todos, 

independentemente do espaço 

disponível ou do nível de 

conhecimento em 

jardinagem/cultivo. A empresa 

oferece soluções de cultivo em 

casa que são fáceis de usar e 

que podem ser usadas em 

espaços pequenos. 

✓ Impacto social: Além de 

promover a agricultura urbana 

como uma solução para a 

alimentação saudável e 

sustentável, a Noocity 

colabora com instituições e 

projetos que promovem a 

inclusão social e a formação de 

comunidades mais conscientes 

e sustentáveis. 

✓ Marca forte: apresenta uma 

estética moderna e bem 
definida. 

Os valores em que a Noocity assenta 

retratam-se na figura seguinte. 

 

 

 

 

•Procura de soluções sustentáveis para a agricultura urbana, com o objetivo de promover a 
produção de alimentos saudáveis e minimizar o impacto ambiental.

Sustentabilidade

•Investigação e desenvolvimento, de forma contínua, de soluções inovadoras para melhorar a 
agricultura urbana e torná-la mais acessível e fácil para todos.

Inovação

•Identificação de necessidades e novas oportunidades de negócio, levando a procurar por 
soluções sustentáveis para a agricultura urbana.

Empreendedorismo

•Colaboração interna e externa como um meio para atingir os seus objetivos, ao trabalhar em 
parceria com outras empresas, organizações e indivíduos para assim promover a agricultura 
urbana em comunidade.

Colaboração

•A empresa preocupa-se com a responsabilidade social e procura promover a agricultura urbana 
como uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, em prol da segurança alimentar, 
saúde e o bem-estar em áreas urbanas.

Responsabilidade Social
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Curiosidade: 

O que significa “Noocity”? 

O prefixo “Noo” baseia-se no conceito de Noosphere, que define a esfera do 

pensamento humano como uma fase de sucessão à geosfera (matéria inanimada) e 

à biosfera (vida biológica) no estágio de evolução terrestre. Este prefixo, aliado a 

“city” (cidades), combina e alia o sentido de comunidade e consciência coletiva 

para as cidades do futuro. 

 

Alguns dados da Noocity 

Website https://pt.noocity.com/ 

Redes Sociais https://www.linkedin.com/company/noocity 
https://www.pinterest.pt/noocity/_created/ 
https://www.facebook.com/NoocityEcologiaUrbana/ 
https://twitter.com/noocity_co 
https://www.instagram.com/noocity_groundyourself/ 
https://www.youtube.com/channel/UCCqYva3R3gp75UGfOynF3rQ 
 

Número de 
Colaboradores 
(2021) 

7 

Principais 
Produtos| 
Serviços: 

Kit horta em casa; Horta Corporativa chave na mão 

Mercado 
Principal: 

Agricultura Urbana 

Mercados 
Geográficos: 

Portugal e França. Encontram-se em processo de expansão 
para mais três países europeus. 

Principais 
clientes: 

empresas (principalmente tecnológicas), centros comerciais, 
hospitais, restaurantes, escolas. 
 

Volume de 
Negócios (2021): 

250 mil euros. 

Unidades 
vendidas 

> 7 mil em todo o mundo. 

 

 

A Noocity já venceu prémios, tais 

como a 8.ª edição do Prémio Nacional 

das Indústrias Criativas Super Bock / 

Serralves, no valor de 25 mil euros, e 

representou Portugal no “Creative 

Business Cup”, em Copenhaga. 

A Noocity foi também selecionada 

pela UNESCO como a empresa 

responsável pela implementação de 

uma horta urbana na sua sede, em 

Paris, na 3.ª edição do programa 

Parisculteurs, organizado pela Marie 

de Paris, que tinha como objetivo 

https://www.linkedin.com/company/noocity
https://www.pinterest.pt/noocity/_created/
https://www.facebook.com/NoocityEcologiaUrbana/
https://twitter.com/noocity_co
https://www.instagram.com/noocity_groundyourself/
https://www.youtube.com/channel/UCCqYva3R3gp75UGfOynF3rQ
https://pt.noocity.com/products/kit-horta-em-casa
https://pt.noocity.com/pages/horta-corporativa
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instalar cerca de 100 hectares de 

hortas urbanas no centro da cidade. 

Marcelo Rebelo de Sousa é também 

um dos clientes da Noocity, tendo 

demonstrado interesse na plantação 

de uma horta nas instalações do 

Palácio de Belém. A oportunidade 

surgiu no decorrer de um evento 

organizado pela Associação Nacional 

de Jovens Empresários (ANJE). 

Em Portugal, a maior horta urbana 

está na Porto Business School, com 

mais de 70 canteiros no telhado do 

restaurante, compreendendo alfaces, 

acelgas, flores comestíveis e ervas 

aromáticas, correspondendo a mais 

de 100 metros quadrados de cultivo. 

 

Fundadores e motivação 
Nesta secção são apresentados os fundadores da empresa e quais as razões que os levaram 

a avançar e concretizar a iniciativa empresarial em estudo. 

Nota prévia: É dado um maior destaque ao empreendedor José Ruivo, uma vez que foi o 

fundador que participou na entrevista e ao qual se recolheu informações pessoais e 

profissionais aprofundadas que serviram de base de trabalho na prossecução do presente 

caso de estudo. 

José Ruivo 

 

José Ruivo, de 45 anos (aquando da 

data de publicação do presente caso 

de estudo), tem uma licenciatura em 

Gestão. 

Foram diferentes circunstâncias 

pessoais e profissionais que o 

levaram a tomar a decisão de deixar 

de exercer a sua atividade 

profissional ligada à arquitetura 

sustentável e dedicar-se a uma 

iniciativa empresarial própria que, à 

data, ele julgava ser aquela que 

melhor combinaria a sua ambição 
com a sua paixão pela Natureza. 

Neste sentido, para ele a Noocity 

resulta de uma ânsia de ter um estilo 

de vida mais próximo da Natureza e 

do Campo. 

José Ruivo é membro de uma família 

de empreendedores, em que destaca 
a grande influência do seu pai. 

Considera-se curioso, gosta de criar, 

experimentar e de ver os projetos a 

florescer e dar frutos, razão pela qual 

considera ter uma veia 
empreendedora. 

Como experiência prévia, José Ruivo 

teve ligado a iniciativas de 

empreendedorismo na área da 

reabilitação urbana e de campos de 

férias para crianças. No entanto, José 

Ruivo admite que ter o seu próprio 

negócio não foi algo planeado, mas 
antes um acaso. 

No início do projeto Noocity, José 

Ruivo tinha a expectativa de que ia 

conquistar o mundo – acreditando 
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que o conceito Noocity era 

revolucionário e transformador e que 

não iria haver qualquer dificuldade 

em concretizá-lo com sucesso. 

Contudo, com o desenrolar dos dias e 

a confrontação com as primeiras 

grandes dificuldades, começou a “por 

os pés na terra” e a aperceber-se de 

que o caminho seria mais trabalhoso 

e cheio de aprendizagens – mas 

também mais desafiante! 

Assim, José Ruivo sempre se sentiu 

muito entusiasmado com o arranque 

do projeto, apesar de ter atravessado 

a fase inicial com um custo pessoal 

elevado. Nos primeiros anos do 

projeto não tinha fontes de 

rendimento próprias, contando 

apenas com uma enorme motivação e 

força de vontade que o levou mais 

tarde a conseguir concretizar e 
realizar este sonho. 

Não obstante, na sua jornada 

empreendedora depara-se com uma 

constante necessidade de 

desenvolver novos conhecimentos e 
soft skills. 

 

 

Curiosidades sobre José Ruivo 

• Anda descalço pelo escritório - fá-lo sentir-se bem e ajuda-o a pensar. 

• Além da natureza, adora desportos radicais, considerando que o risco está 

presente na sua vida - tanto no desporto como nos negócios. 

• Dedica muito tempo à saúde física e mental - para si as duas esferas estão 

intimamente ligadas. A saúde mental e emocional depende da saúde física, 

percebendo-se que quanto melhor se sente fisicamente, melhor flui o seu 

pensamento e vice-versa. 

• Para o seu bem-estar, faz desporto todos os dias, meditação de forma 

regular e tem acompanhamento psicoterapêutico. 

 

Leonor Babo 

 

Leonor Babo, de 42 anos (aquando da 

data de publicação do presente caso 

de estudo), reside na Alemanha, é 

formada em Design Industrial e tem 

experiência em design de produto e 

empreendedorismo. 

Fundou a Noocity juntamente com 

José Ruivo e tem liderado a equipa de 

comunicação e design da empresa. O 

seu contributo tem sido 

preponderante no desenvolvimento 

dos produtos e das soluções 

inovadoras para a agricultura urbana, 

tais como o Noocity Growbed e o 
Noocity Growkit. 
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A Noocity foi criada num contexto de saída da crise de 

2008, numa altura em que se perspetivava algum 

crescimento económico em Portugal e no mundo. 

Motivação dos fundadores para o arranque da empresa 

A Noocity surgiu quando os criadores 

da ideia se aperceberam de que havia 

uma crescente consciencialização 

acerca da importância da produção 

local e de alimentos saudáveis, mas a 

maioria das pessoas não tinha espaço 

para cultivar os seus próprios 

alimentos, principalmente se 

vivessem nas cidades. 

Assim, decidiram criar uma solução 

que permitisse às pessoas cultivar 

alimentos em espaços urbanos, 

mesmo que fossem pequenos, como 

são o caso das varandas ou terraços 

de prédios. 

Com efeito, a Noocity desenvolveu o 

Growbed - uma espécie de canteiro 

elevado que pode ser utilizado em 

espaços reduzidos e que é fácil de 

montar e usar. 

Além disso, a Noocity também 

desenvolveu um sistema de irrigação 

automático que ajuda a economizar 

água e a reduzir o trabalho necessário 

para manter as plantas saudáveis. 

Com estas soluções, a Noocity 

pretendia tornar a agricultura urbana 

mais fácil e acessível a todos, 

promovendo um estilo de vida mais 
saudável e sustentável. 

Ao longo do processo de 

empreendedorismo da Noocity, o 

fundador José Ruivo admite ter tido 

receio de falhar os objetivos a que se 

propunha. No entanto, quando este 

pensamento acontece investe um 

pouco mais do seu tempo para 

procurar cumprir as metas. 

Em relação ao risco, José Ruivo 

considera que quando um projeto 

inovador é lançado no mercado, 

criando algo que nunca foi feito, 

acarreta sempre um elevado grau de 

incerteza e de imprevisibilidade, 

levantando muitas barreiras e 

dificuldades. 

 

 

Ser empreendedor é, para José Ruivo, uma espécie de 

montanha-russa emocional - existem dias em que se 

sente capaz de tudo, e outros dias em que é difícil ver o 

que há pela frente. É um percurso de altos e baixos e a 

melhor atitude a tomar é aprender a lidar e a viver 

dentro deste carrocel. 

 

Principais skills empreendedoras essenciais na iniciativa Noocity 
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Num mundo em constante mudança e 

transformação, o empreendedorismo 

acaba por requerer uma panóplia 

diversificada de competências e de 

conhecimentos que permitam aos 

empreendedores acompanhar a 

velocidade da mudança e, mais 

importante ainda, posicionarem-se à 

frente do seu tempo para 

conseguirem criar valor no mercado e 

destacarem-se. 

A figura seguinte apresenta as 

principais skills que José Ruivo 

considera serem essenciais para levar 

a cabo as iniciativas empresariais 
semelhantes à Noocity. 

 

 

Figura 3 - skills empreendedoras 

Implementação da iniciativa 
Nesta secção descreve-se os principais marcos partilhados pelo empreendedor no 

processo de implementação da iniciativa empresarial. Deste modo, pretende-se dar a 

conhecer algumas aprendizagens conseguidas na implementação da empresa e que 

possam servir de inspiração a outros empreendedores. 

A história da Noocity Ecologia Urbana 

começa em 2013, quando José Ruivo e 

mais dois amigos montaram uma 

horta no pátio de um prédio no 

centro da cidade do Porto. 

O objetivo era fazerem umas 

primeiras plantações domésticas na 

cidade, mas depararam-se que não 

havia no mercado soluções para o 

fazer. 

Por esta razão, decidiram unir 

esforços e conhecimentos de 

arquitetura e permacultura para 

desenvolverem os primeiros 

equipamentos para o cultivo de 

alimentos fora do campo. 

A experiência foi bem-sucedida e 

perceberam que poderiam estar 

perante uma ideia com potencial de 

negócio – não se enganaram. 

Atualmente, a Noocity tem hortas 

instaladas desde o Palácio de Belém, 

em Lisboa, ao Hotel Crowne Plaza, no 

Porto, ou à La Prairie du Canal, em 

Paris, que fazem parte de uma 

carteira com cerca de 1000 clientes, 
entre particulares e corporativos. 

Transformar a ideia inicial em algo 

tangível foi um processo demorado e 

trabalhoso. Os primeiros 

equipamentos foram idealizados 

apenas para satisfazer a vontade dos 

criadores de ter uma horta no 

trabalho e, na altura, não pensaram 

tanto na industrialização e 

comercialização. 

Como tal, começaram por utilizar 

caixas de plástico, depois passaram 

para a madeira e a seguir para os 

têxteis. A estrutura em si era fácil de 

transportar e de montar, mas estava 

longe dos padrões de qualidade 

desejados. Entre a ideia inicial e o 

Curiosidade
Boa 

comunicação
Gestão do 

tempo
Flexibilidade Resiliência

Paixão
Aversão ao 

Risco
Compromisso Humildade

Cacidade para 
pedir ajuda
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produto Growbed decorreu quase um 

ano. Com efeito, fizeram vários 

protótipos até chegarem à qualidade 

desejada para iniciar as primeiras 
vendas. 

Principais marcos temporais 

Em 2013, os fundadores começaram 

por lançar uma campanha de 

crowdfunding, no âmbito da qual 

tiveram uma atração muito 

interessante. O montante angariado 

permitiu arrancar com o projeto 

Noocity, ao fundarem a empresa, 

desenvolverem o protótipo da cama 

de cultivo, contratarem a primeira 

produção industrial das camas de 

cultivo e conseguiram começar a 

vendê-las no mercado. 

Em 2014, conseguiram obter o 

primeiro investimento de risco 

(Business Angels). Este investimento 

foi determinante para estruturar a 

empresa em termos de recursos 

chave: capital humano, matérias-

primas e materiais, equipamento 

básico, entre outros. Mais tarde, 

conseguiram também angariar 
financiamento de Venture Capitals. 

Em 2019, a empresa que se dedicava 

apenas ao mercado português desde 

que foi criada, começou a trabalhar 
também o mercado francês. 

Em 2020, realizaram uma alteração 

do modelo de negócios, tornando-o 

mais próximo do consumidor 

coletivo. Tratou-se de uma 

recondução estratégica que teve um 

impacto muito muito positivo no 

desenvolvimento do negócio da 

Noocity, na medida em que alavancou 

o crescimento do Volume de Negócios 

da empresa. 

Atualmente, Portugal e França 

representam o maior volume de 

negócios da Noocity, mas a empresa 

encontra-se num processo de 

expansão para mais 3 países 

europeus, que irá permitir 

diversificar os mercados de atuação 

geográfica. 

A equipa da Noocity é constituída por 

7 colaboradores, permitindo cobrir 

áreas funcionais como a gestão, 

comunicação e marketing, comercial e 

vendas e pós-venda. 

De referir também que a Noocity 

possui um Conselho Consultivo que 

reúne um conjunto de personalidades 

convidadas (por exemplo, experts) e é 

ativado sempre que surgem dúvidas, 

por exemplo de índole estratégica. Os 

elementos que integram este 

conselho vão sendo convidados em 

função das necessidades da Noocity e 

das alterações de paradigmas globais. 

Uma das maiores aprendizagens 

enquanto empreendedor reveladas 

por José Ruivo foi compreender que 

existem muitas pessoas disponíveis 

para ajudar e contribuir com o seu 

conhecimento e com a sua 

experiência para o desenvolvimento 

de negócios. 

Ao longo do seu percurso, José Ruivo 

encontrou pessoas dispostas a 

partilhar o seu tempo e a dar o seu 

contributo, a quem está muito 

agradecido. 

 

 

Na opinião de José Ruivo, para a implementação de uma iniciativa empresarial de 

sucesso é fundamental: 
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• Começar-se por identificar uma oportunidade e caracterizá-la, 

compreendendo bem a que necessidade responde; 

• Pensar numa solução suficientemente capaz de satisfazer a necessidade 

identificada no ponto anterior. Se conseguir encontrar uma solução que 

satisfaça uma necessidade (ou lacuna de mercado), há hipóteses de se ter 

identificado uma oportunidade de negócio. 

• Identificar os recursos necessários para a implementação da ideia e planear 

o investimento na aquisição desses recursos (materiais, humanos, 

financeiros, conhecimento, etc.). 

• Falar com pessoas, pedir ajuda quando não se sabe, ao longo de todas as 

etapas. 

 

A humildade de pedir ajuda é fundamental para o 

empreendedor, principalmente na fase inicial quando 

não se sabe tudo. 

 

Pilares chave para a sobrevivência 

da Noocity 

Na opinião de José Ruivo, a 

sobrevivência da Noocity assenta em 

três pilares fundamentais, sendo eles 

a Equipa, os Recursos Financeiros e o 

compromisso com a Missão. 

Reunir e gerir uma boa equipa de 

trabalho é fundamental para o 

sucesso da Noocity, na medida em 

que são as pessoas que fazem o 

negócio acontecer. José Ruivo tece 

elogios rasgados à sua equipa, 

contando com cada elemento para 

fazer o negócio crescer. 

Os recursos financeiros são essenciais 

para honrar compromissos com 

fornecedores, subcontratos e gastos 

gerais de estrutura. 

Em relação ao compromisso com a 

Missão, ter uma equipa motivada e 

focada em transparecer a razão de ser 

da organização tanto a nível interno 
como externo é fundamental  

 

Figura 4 - Pilares da Noocit

 

 

 

Obstáculos e barreiras 

No decurso da sua atividade, as 

principais barreiras e obstáculos com 

que a empresa se deparou foram a 

falta de recursos humanos para poder 

implementar, a falta de recursos 

financeiros para poder crescer mais 

rápido e a falta de conhecimento 

Equipa
Recursos 

Financeiros
Missão
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específico para resolver melhor 

algumas situações. 

Quando a equipa é pequena, os 

fundadores e os elementos existentes 

na equipa têm de realizar diferentes 

ações em simultâneo, levando a uma 

frequente necessidade de aquisição 

de conhecimento e de competências 

para desempenhar tarefas que não 

são da sua área de conforto. 

Quanto aos recursos financeiros, o 

crescimento e a expansão do negócio 

pode ser condicionado pela 

disponibilidade e capacidade 

financeira da empresa. Por essa 

razão, o acesso a financiamento 

público e privado tem sido 

equacionado, por forma a não 

protelar a tomada de decisão e a 

prossecução estratégica da empresa. 

 

Figura 5 - Obstáculos e barreiras da Noocity 

 

Principais lições aprendidas na 

implementação da iniciativa 
empresarial 

José Ruivo admitiu que a sua 

personalidade se alterou muito após 

ter assumido a Noocity. Na base desta 

mudança está o facto de, numa 

determinada fase, ele considerava 

que a sua realização pessoal e 

profissional dependia do projeto. No 

fundo, sentia que a sua identidade 

estava intrinsecamente ligada ao 

projeto e como tal, a sua valorização 
pessoal era a valorização do projeto. 

Atualmente, já não pensa assim. José 

teve a necessidade de trabalhar no 

seu desenvolvimento pessoal, 

levando-o a perceber que o valor do 

projeto, quer seja bem-sucedido ou 

não, é independente da sua realização 

pessoal. Simultaneamente, tomou 

consciência de que o êxito da 

empresa não depende somente de si. 

Desta aprendizagem, foi criando 

rotinas no dia a dia que permitem 

maximizar o nível de eficácia e 

produtividade, nomeadamente na 

gestão de tempo que dedica ao 

empreendedorismo e o tempo que 
dedica à sua vida pessoal. 

 

Perspetivas futuras 

No futuro, a Noocity ambiciona 

consolidar os mercados atuais e 

expandir para outros mercados. No 

seguimento da estratégia corporativa 

de expansão, pretendem conquistar 

novos clientes 

empresariais/industriais e hotéis, 

almejando entrar também no 

mercado residencial. 

Para o efeito estão a trabalhar na 

consolidação de uma rede de 

parceiros para desenvolver o conceito 

de horta comunitária em edifícios 
habitacionais. 

 

 

Equipa Dinheiro Conhecimento
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Boas práticas e recomendações. 
Nesta secção apresenta-se as principais lições, boas práticas e recomendações que 

resultam das informações partilhadas pelo empreendedor entrevistado relacionadas com 

a sua caminhada e com a evolução da empresa desde a sua fundação. 

Tendo por base a análise da evolução história da empresa Noocity, desde a sua 

origem até à atualidade, assim como às experiências e vivências partilhadas pelo 

seu fundador, considera-se que há matéria muito substancial para inspirar outros 

jovens empreendedores neste caminho. 

A lista que se segue apresenta as 10 principais boas práticas e recomendações 
possíveis de retirar da Noocity. 

➢ #1 Procurar financiamento inicial para validar conceitos/ideias em 

plataformas crowdfunding 

Sugere-se aproveitar as plataformas de crowdfunding existentes, uma vez que elas 

permitem apresentar e validar um conceito/iniciativa empresarial ao mesmo 

tempo que permite obter montantes financeiros que podem ser investidos no 

desenvolvimento do negócio. Trata-se, portanto, de uma ferramenta preciosa na 

angariação de capital para financiar o investimento inicial necessário ao 

desenvolvimento do conceito de negócio. 

➢ #2 Procurar atrair investimento junto de entidades privadas de 
capital de risco 

Tirar partido de redes de investidores privados tais como investidores Business 

Angels, que são investidores privados que fornecem capital para startups e 

empresas no seu estágio inicial em troca de uma participação na empresa. O 

montante inicial de capital pode ajudar a empresa a desenvolver um protótipo, 

realizar pesquisas de mercado, desenvolver um plano de negócios, entre outros. Os 

BAs também fornecem orientações valiosas, na medida em que investem em 

empresas que tenham conhecimento ou experiência prévia (sabem moderar o 

risco). Normalmente os BA assumem um maior risco do que os investidores 

institucionais, como por exemplo a Banca. 

➢ #3 Partir de uma necessidade ou lacuna de mercado e identificar a 
oportunidade de negócio 

Identificar uma boa oportunidade de negócio e caracterizá-la é fundamental. Para 

o efeito, o empreendedor deve partir de uma necessidade ou lacuna existente no 

mercado para de seguida idealizar uma solução capaz de resolver e satisfazer o gap 

encontrado. De seguida deve ser capaz de identificar todos os recursos que são 

necessários para construir a primeira versão dessa mesma solução e dá-la a 

conhecer àqueles que considera serem os interessados nessa solução – e por isso 

mesmo, os clientes potenciais. 

➢ #4 Aceitar que a ideia inicial deve alterar-se ao longo do tempo 
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Muitos empreendedores ficam muito agarrados à ideia inicial, sendo relutantes a 

alterá-la apesar de receberem todas a indicações de que devem mudar. É um erro. 

Assim sendo, os empreendedores devem realizar reflexões estratégicas de forma 

sistemática para acompanhar as tendências e as oportunidades de negócio ao 

longo do tempo. Dessa reflexão poderão resultar linhas estratégicas orientadoras 

para a redefinição do modelo de negócios da empresa, impactando, por exemplo, 

no aumento do volume de negócios e dos lucros. 

➢ # 5 Mapear as competências necessárias para o desenvolvimento do 
negócio 

Sugere-se que o empreendedor realize um mapeamento de todas as competências 

necessárias ao desenvolvimento do negócio (desde a gestão, comercial, marketing, 

operacional, etc.) e identifique as pessoas certas para constituir uma equipa 

suficientemente capaz de cobrir o maior número de competências identificadas. 

Tal não significa que o empreendedor deva contratar um elemento para cada 

competência – aliás numa fase inicial pode ser incomportável – mas antes que o 

empreendedor tenha consciência do que necessita e a quem irá recorrer.  

➢ # 6 Reunir as pessoas certas 

O empreendedor deverá conectar-se com as pessoas certas – nomeadamente 

aquelas que possam aportar valor à iniciativa empresarial -, desenvolvendo uma 

rede de conexões robusta e de qualidade. Esta rede será essencial para dar suporte 
em momentos chave que ocorrem ao longo do tempo. 

➢ # 7 Constituir uma estrutura consultiva 

Sugere-se constituir uma estrutura consultiva, constituída por personalidades que 

pelas suas competências possam ser úteis na orientação da equipa 

empreendedora. Esta estrutura consultiva pode ser constituída por elementos 

internos e externos à organização, devendo compreender visões suficientemente 

abrangentes desde o conhecimento científico, tecnológico e empresarial. 

➢ # 8 Identificar uma boa rede de parceiros estratégicos para o negócio 

As parcerias são fundamentais para andar mais rápido. No início da atividade de 

uma empresa, os recursos são muito limitados e são os parceiros estabelecidos que 
podem ajudar a colmatar a ausência de determinadas competências. 

➢ #9 Investir na formação e na capacitação  

Sugere-se que os empreendedores invistam no desenvolvimento das suas 

competências e dos seus conhecimentos, dotando-se das skills certas para fazer 

face aos desafios que surgem diariamente no processo empreendedor. Este 

investimento deve igualmente abranger todos os elementos da equipa, 

principalmente nas fases iniciais do negócio em que os recursos humanos são 

limitados e têm de resolver problemas complexos em domínios fora da sua área de 

conforto. 
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➢ # 10 Desenvolver um plano (A, B…) 

Com bastante frequência os empreendedores caem na tentação de agir por 

instinto, ao estilo “Go with the Flow”, porém, esta atitude pode trazer alguns 

dissabores. Sugere-se a definição de um plano que demonstre os recursos 

existentes e necessários, as ações e os investimentos a realizar calendarizados no 

tempo, os objetivos e as metas a alcançar. O plano deve conter uma identificação de 

riscos e das respetivas ações de mitigação. Um bom planeamento evita que se 

cometam alguns erros e dá uma visão mais clara do caminho a seguir. 

Considerações finais 
Considerações a ter em conta pelo leitor. 

Este caso de estudo foi desenvolvido com o objetivo de dar resposta a necessidades 

específicas de um entregável previsto no âmbito do projeto Entrepreneurial ACT | 

2030 Next Generation of Digital Entrepreneurs, do promotor Porto Business 

School (PBS). Como tal, apresenta-se uma abordagem particularmente centrada na 

visão do empreendedor entrevistado e naquelas que são as suas principais 

motivações. O empreendedor seu a conhecer a sua perspetiva para servir de 

inspiração junto de jovens estudantes a partir do 3º ciclo de estudos. 

Trata-se de um caso de estudo elaborado no decorrer do ano 2022, sendo natural 

que à data de leitura do presente documento possam ter ocorrido alterações na 

empresa, novos acontecimentos e marcos importantes. Para mais informações 

sobre a empresa consultar: https://pt.noocity.com/ ou entre em contacto com os 

dados apresentados na ficha técnica.  

https://pt.noocity.com/
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Âmbito e Objetivos 
Este documento retrata um caso de 

estudo selecionado no âmbito do 

projeto Entrepreneurial ACT | 2030 

Next Generation of Digital 

Entrepreneurs, promovido pela Porto 

Business School (PBS) e pela 

Associação Porto Digital (APD), 

apoiado no âmbito do Aviso de 

Concurso “Sistema de Apoio a Ações 

Coletivas – Promoção do Espírito 

Empresarial” (01/SIAC/2020), do 

Portugal 2020. 

O projeto Entrepreneurial ACT 

pretende despertar a atenção e o 

interesse dos jovens para o 

empreendedorismo tecnológico, 

reunindo um conjunto de iniciativas 

que se destinam a capacitar os jovens 

para os conceitos, soft skills e boas 

práticas na criação de emprego e 

empresas de base tecnológica, 

capazes de dar resposta às 

necessidades atuais e futuras da 

Indústria. 

Neste enquadramento, o projeto 

contemplava a seleção e promoção de 

6 casos de estudo relacionados com 

iniciativas empreendedoras de 

sucesso, que pudessem servir de 

inspiração a outros jovens e, assim, 

ajudar a promover o espírito 

empreendedor de mais jovens. 

Este documento retrata o “Caso de 

estudo 2 – BSS Engineering” que 

aborda um caso de sucesso ligado ao 

empreendedorismo, com o objetivo 
de dar a conhecer: 

✓ a empresa portuguesa BSS 

Engineering; 

✓ o percurso trilhado pelos seus 

fundadores; 

✓ as soft-skills que foram 

determinantes nesse trajeto; 

✓ as lições, boas práticas e 

recomendações. 

 

 

Abordagem metodológica 
Este documento apresenta o segundo 

de seis casos de estudo relacionados 

com iniciativas empresariais bem-

sucedidas. 

A abordagem metodológica adotada 

na preparação dos casos de estudo 
assenta em 6 etapas principais: 

1. Screening de iniciativas 

empresariais de sucesso – 

compreende o mapeamento e 

a identificação de iniciativas 

empresariais de base 

tecnológica e de 

empreendedores, passíveis de 

inspirarem outros jovens no 

domínio do 

A ambição deste caso de estudo é inspirar, estimular e motivar outros jovens a 

desenvolver competências e skills que permitam identificar oportunidades de 

negócio concretas, identificar soluções e, nessa sequência, serem capazes de gerar 

ideias/projetos com potencial de se transformar em novas empresas/startups. 
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empreendedorismo 

tecnológico; 

2. Análise e seleção de 6 

iniciativas empresariais de 

sucesso -compreende a 

seleção de 6 iniciativas 

empresariais suficientemente 

distintas entre si para retratar 

diferentes realidades, 

naturezas de negócio e 

estágios de desenvolvimento e 

implementação; 

3. Entrevistas de recolha de 

informação – compreende o 

contacto e o agendamento de 

entrevistas em formato online 

necessárias para a recolha de 

dados e de informações a 

trabalhar no desenvolvimento 

do caso de estudo. As 

entrevistas incidiram, 

principalmente, na dimensão 

pessoal do(s) fundador(es) 

entrevistado(s) e da respetiva 

iniciativa empresarial. 

4. Estudo, análise e 

sistematização da informação - 

após a realização das 

entrevistas online, procedeu-

se à reflexão e análise das 

respostas, bem como à 

pesquisa e recolha de 

informação complementar, 

disponíveis nos canais de 

comunicação online, 

designadamente no website da 

empresa em estudo e nas 

respetivas redes sociais, 

notícias, entre outras; 

5. Produção dos casos de estudo 

- procedeu-se à sistematização 

de toda a informação recolhida 

e analisada nas etapas 

anteriores, dando origem à 

estruturação e à redação dos 

documentos em que se 

apresentam os 6 casos de 

estudo. A redação dos Casos de 

Estudo revela a essência das 

respostas do entrevistado, 

complementadas com algumas 

observações e considerações 

críticas tecidas pela entidade 

responsável pelo estudo. 

 

Figura 1 - Principais etapas adotadas na abordagem metodológica seguida 

 

Cada caso de estudo obedece à 

seguinte estrutura de organização: 

1. Iniciativa empresarial 

2. Fundadores e motivação 

3. Perfil e competências 

4. Implementação da iniciativa 

5. Boas práticas e 

recomendações. 

A figura seguinte apresenta o 

conjunto de 6 casos de estudo que 

resultam da presente 
metodologia. 

1. Screening 
de iniciativas 
empresariais 
de sucesso

2. Análise e 
seleção de 6 

iniciativas 
empresariais

3. Entrevistas 
de recolha 

de 
informação

4. Estudo e 
análise

5. Produção 
do caso de 

estudo
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Figura 2 - Identificação dos 6 casos de estudo 

Iniciativa empresarial 
Nesta secção apresenta-se uma descrição sumária da iniciativa empresarial alvo de estudo, 

dando a conhecer o contexto histórico em que surgiu, o seu propósito, o modelo de 

negócio, bem como alguns dados de natureza económica. 

 

 

A BSS Engineering é uma startup 

nacional, fundada em 2015, no Porto, 

que dedica a sua atividade a serviços 

de consultoria e engenharia para os 

setores das telecomunicações, 

transporte de energia, energias 

renováveis, cidades inteligentes, 

construção e indústria. 

Entre os principais serviços 

comercializados pela empresa 

destacam-se a: 

• Engenharia Estrutural – 

compreende projetos 

estruturais (desenho e 

conceção) e relatórios técnicos 

para o mercado das 

telecomunicações, 

energia/ambiente e 

habitação/serviços; 

• Consultadoria - análise e 

estudos de viabilidade e de 

fiabilidade de projetos 

estruturais, assistência 

técnica, análise e promoção de 

soluções alternativas e 

inovadoras, inspeções 

estruturais e gestão dos 

trabalhos de desenvolvimento 

de projetos estruturais. 

A empresa tem como prioridade 

garantir elevados níveis de qualidade 

e exigência nos projetos e serviços 

que disponibiliza aos seus clientes. 

Para o efeito, entre as suas principais 

atividades destaca-se o projeto de 

estruturas específicas, 

essencialmente metálicas, 

principalmente para o setor da 
energia e das telecomunicações. 

Os projetos e serviços da BSS 

Engineering têm expressão em 

diferentes partes do mundo, tais 

como Europa (por exemplo França e 

Reino Unido), Médio Oriente (Israel e 

Emirados Árabes Unidos), Ásia e 

América do Sul. Esta abrangência 

global acontece porque, sendo a 

França o principal mercado da BSS 

Casos de estudo 
Caso de 

estudo 1 -
Noocity 
Urban 

Ecology

Caso de 
estudo 2 - BSS 

Engineering

Caso de 
estudo 3 -

infinite 
Foundry

Caso de 
estudo 4 -

Last2Ticket

Caso de 
estudo 5 -
Smartex  

Caso de 
estudo 6 - The 

Loop 
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Engineering, o cliente francês tem 

projetos em diferentes partes do 

mundo e, por esta via indireta, a BSS 

Engineering acaba por atuar e 

conseguir alargar a sua presença a 

nível global. De referir que o cliente 

inglês também, em menor escala, tem 
produzido este mesmo efeito. 

A digitalização dos serviços da BSS 

Enginneering permite alargar o 

alcance de atuação da empresa. De 

facto, os projetos estruturais são 

desenvolvidos através de um modelo 

BIM (Building Information Model) 

que consiste na virtualização, 

modelagem e gestão das atividades 

inerentes ao projeto estrutural, 

facilitando a observação de possíveis 

inconformidades e erros. O BIM é 

uma tecnologia utilizada por 

profissionais de diferentes partes do 

mundo, razão pela qual facilita a 

atuação da BSS Engineering no 
mercado internacional. 

Importa salientar que os projetos que 

a BSS Engineering entrega nos 

diferentes mercados internacionais 

tem de respeitar as normas e 

regulamentos específicos vigentes no 

país alvo. Por conseguinte, a equipa 

tem um vasto conhecimento das 

normas a utilizar nos diferentes 

países, permitindo assim reforçar a 

sua capacidade de atuação global. 

A título de exemplo, a equipa tem de 

saber qual o aço que é utilizado em 

cada local, quais os perfis, qual o 

contexto social e económicos, bem 

como, quais as condições de 
fabricação e de instalação. 

Os três principais tipos de clientes da 
BSS Engineering são: 

✓ Operadoras, como a Vodafone, 

Orange; 

✓ Empresas que gerem as 

infraestruturas de 

telecomunicações; 

✓ Outras empresas que prestam 

serviços às operadoras ou às 

entidades gestoras de 
infraestruturas. 

A aposta da empresa passa por 

consolidar o seu posicionamento 

junto destes três tipos de clientes. 

Para o efeito, defende que a atuação 

neste nicho de mercado tem dotado a 

equipa da BSS Engineering de 

conhecimento e experiência que a 

permitem obter reputação e 

reconhecimento a nível internacional. 

 

A missão da BSS Engineering é contribuir para o 

desenvolvimento positivo e de longo prazo das 

sociedades, cumprindo as visões dos seus clientes e 

encontrando soluções para suas necessidades, desafios 

e preocupações mais prementes. 

 

Visão 
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A BSSE pretende afirmar-se como 

uma empresa de engenharia civil de 

referência a nível internacional 

suportando-se em pilares éticos, 

humanos e de valorização dos 

colaboradores. 

Valores 

Os valores em que a BSS Engeneering 

assenta retratam-se na figura 

seguinte. 

 

 

 

Alguns dados da BSS Engineering 

Website https://www.bsse.pt 

Redes Sociais https://pt.linkedin.com/company/bss-enginnering 
https://www.facebook.com/bssengineeringpt/ 
 

Número de Colaboradores 
(2022) 

18 

Principais Produtos| Serviços: Serviços diversos na área da Engenharia Civil 

Mercado Principal: Indústria da Construção 
Telecomunicações 
Energia 

Mercados Geográficos: Europa (França Inglaterra, Holanda Bélgica 
Alemanha) América do Sul (Brasil) e Médio 
Oriente (Israel e Emirados Árabes Unidos) 
Mais de 90% do Volume de Negócios é 
internacional. 

Principais clientes: Empresas do setor da construção; 

•Valoriza o bem-estar humano de que depende o trabalho e os projetos.

Bem estar humano

•Investigar, resolver problemas, inventar e alcançar os melhores resultados.

Criatividade e Inovação

•Impacto humano das ações e a responsabilidade a nível económico, social e ambiental.

Foco Humano e Sustentabilidade

•Inclusão e respeito pelo meio ambiente. Compromisso com a ética, sem tolerar o suborno e a 
corrupção.

Respeito e Integridade

•Desenvolvimento de relações baseadas na confiança.

Qualidade e Excelência

•Fazer com que os colaboradores se sintam desafiados, mas não sobrecarregados. Abertura para 
dar sugestões de melhoria.

Satisfação no trabalho

https://pt.linkedin.com/company/bss-enginnering
https://www.facebook.com/bssengineeringpt/
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Operadoras de redes móveis 
Gestoras de infraestruturas de redes móveis 

Volume de Negócios (2021): ~1.4 milhões de euros. 
Entre 2016 e 2021 o VN tem aumentado 50% 

 

Fatores distintivos 

Entre os principais fatores distintivos 

da BSS Engineering face à sua 
concorrência destacam-se: 

✓ Qualidade: Entrega de 

projetos com a máxima 

qualidade e exigência possível; 

✓ Simplicidade: Entrega dos 

serviços de uma forma simples 

e com linguagem 

descomplicada para garantir 

um melhor entendimento e 

facilidade na comunicação. 

✓ Cumprimento de prazos: Os 

clientes esperam prazos curtos 

e execução rápida. Apesar de 

desafiante, a empresa 

conseguiu otimizar os seus 

processos aliados a uma 

máxima qualidade e rigor. 

✓ Relacionamento com o 

cliente: acompanhamento e 

comunicação com o cliente em 

todas as fases do projeto, de 

forma a estabelecer uma 

cooperação eficiente e 

profícua entre as partes. 

 

Fundadores e motivação 
Nesta secção são apresentados os fundadores da empresa e quais as razões que os levaram 

a avançar e concretizar a iniciativa empresarial em estudo. 

Nota prévia: a entrevista decorreu com os sócios-fundadores Cristiana Bonifácio e José 

Geraldes 

Cristiana Bonifácio 

Cristiana Bonifácio, de 32 anos (à data de publicação do presente caso de estudo), é 

formada em Engenharia Civil, no ramo de Estruturas, pela FEUP. Antes da BSS 

trabalhou como engenheira de estruturas numa empresa do setor e é autora de 4 
publicações científicas de relevo na área. 

Jorge Henriques 

Jorge Henriques, de 34 anos (à data de publicação do presente caso de estudo), é 

formado em Engenharia Civil, no ramo de Estruturas, pela FEUP. Antes da BSS 

Engineering trabalhou como engenheiro de estruturas na Metalogalva e colaborou 

no Instituto da Construção, onde realizou trabalhos relacionados com estabilidade 

de postes de emergência e de avaliação estrutural de edifícios. 

Tiago Cunha 

Tiago Cunha, de 36 anos (à data de publicação do presente caso de estudo), é 

formado em Engenharia Civil, no ramo de Estruturas, pela FEUP. Atualmente, é 
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CEO e International Business Manager na BSS Engineering. Antes da BSS 
Engineering trabalhou como engenheiro de estruturas na Metalogalva. 

José Geraldes 

Tiago Cunha, de 35 anos (à data de publicação do presente caso de estudo), é 

formado em Engenharia Civil, no ramo de Estruturas, pela FEUP. Antes da BSS 

Engineering trabalhou como engenheiro de estruturas na Excellens e Newmensus. 

Considera-se projetista de estruturas de engenharia civil e possui experiência em 

softwares BIM e programas de cálculo de estruturas. 

 

 

Os sócios fundadores da BSS Engineering conheceram-

se no último ano de faculdade, aquando da realização 

da especialidade e ficaram amigos. 

 

Motivação dos fundadores para o arranque da empresa 

A história da BSS Engineering 

começou em 2012, quando um grupo 

de estudantes – que se conheceu no 

último ano do Mestrado de 

Engenharia Civil – decide criar a sua 

própria empresa e, 

consequentemente, o seu próprio 
emprego. 

Na altura, o setor da Construção 

atravessava uma profunda crise 

económica que afetou milhares de 

jovens profissionais como eles, em 

particular, ao nível do desemprego, 

das condições de trabalho precárias e 

da baixa remuneração aplicada a 

profissionais altamente qualificados. 

Não obstante, a equipa percebeu que 

o contexto europeu encontrava-se 

melhor do que a realidade vivida em 

Portugal, razão pela qual se assistia a 

uma forte corrente de emigração de 

jovens portugueses altamente 
qualificados (e não só). 

Portugal não oferecia as mesmas 

oportunidades que os países 

europeus no setor da construção e a 

equipa empreendedora assistia a 

vários casos de colegas e amigos que 
tinham decidido emigrar. 

Porém, nenhum dos elementos da 

equipa queria seguir o mesmo 

destino, na procura de melhores 

condições e oportunidades de 

carreira no exterior. Por diferentes 

razões de índole pessoal, para eles, 

emigrar não era uma opção a 

considerar – tinha de haver 
alternativa. 

Todos os elementos da equipa 

estavam empregados, com condições 

relativamente boas, mas cada um 

deles sentia que tinha capacidade 

para fazer mais e que merecia um 

maior reconhecimento pelo seu 

trabalho. 
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Se era possível encontrar boas 

oportunidades e reconhecimento “lá 

fora”, tinha de ser possível encontrar 

o mesmo “cá dentro”. Surge assim a 

ideia de criar em Portugal uma 

empresa que, ao atuar no palco 

internacional, conseguisse replicar e 

proporcionar as mesmas condições 

que uma empresa, por exemplo, 

francesa. Deste modo, a ambição da 

equipa empreendedora era a de 

contrariar as tendências e a de criar 

impacto em Portugal, em particular 

no setor da Construção. 

A ideia inicial dos empreendedores 

previa a comercialização de serviços 

de consultoria e engenharia civil para 

o mercado internacional. Neste 

sentido, desenvolveram uma 

identidade visual e gráfica orientada 

ao mercado global, observável, por 

exemplo, na designação da empresa e 

na redação em inglês dos textos 

apresentados no website e nas redes 

sociais. 

No início, cada elemento da equipa 

empreendedora investiu 50€ e 

contavam com o seu conhecimento, 

motivação e força vontade, aliado a 

um forte investimento de tempo no 

desenvolvimento da iniciativa 

empresarial: trabalhavam à noite – 

após o respetivo horário laboral –, 

aos fins de semana e durante as 

férias. 

O objetivo era o de receber o máximo 

dinheiro possível com os serviços 

prestados para o investir na empresa, 

nomeadamente na compra de 

equipamentos, licenças, aluguer do 

escritório e, também, na remuneração 

de um dos sócios. A ambição inicial 

era a de evoluírem para a 

possibilidade de remunerar todos os 

sócios – e assim, todos poderem 

trabalhar em exclusivo para a BSS 
Engineering. 

Declaram ainda que as pessoas que 

aos poucos foram integrando a 

equipa aceitaram durante os 

primeiros tempos auferir de um 

rendimento semelhante ao que 

tinham (ou até menor) nos seus 

empregos anteriores. A poupança 

decorrente deste “sacrifício” foi 

investida na empresa, criando 

condições para uma empresa cada 

vez melhor para trabalhar. 

Na opinião da equipa, esta abordagem 

cautelosa permitiu moderar o risco 

associado ao arranque do negócio. 

José Geraldes foi o primeiro membro 

fundador da BSS Engineering a 

dedicar-se à empresa a tempo inteiro. 

Atualmente, todos os fundadores 

trabalham em exclusivo para a 

empresa e considera-se a ambição 
inicial cumprida. 

 

“Queremos ter uma empresa que é boa para nós, para 

os nossos colaboradores, clientes, para o país e para a 

sociedade” 
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Curiosidade: 

A equipa empreendedora da BSS Engineering possui algumas particularidades 
interessantes: 

1. Nenhum dos elementos tinha, à priori, a ambição de abrir uma empresa; 

2. Não consideravam ter skills empreendedoras; 

3. Além do pai do Tiago Cunha, que é dono de uma empresa, os jovens 

fundadores da BSS Engineering não possuíam amigos ou familiares 

próximos que fossem empreendedores. 

 

Pelas motivações apresentadas pelos 

fundadores, a BSS Engineering é um 

caso de “empreendedorismo por 
necessidade”. 

Esta forma de empreendedorismo 

surge quando uma pessoa decide 

abrir o seu próprio negócio, como 

uma forma de ter trabalho e 

sobreviver financeiramente, devido à 

falta de oportunidades no mercado de 

trabalho formal ou de outros fatores 
externos. 

Essa forma de empreendedorismo 

geralmente ocorre em momentos de 

crise económica, perante elevadas 

taxas de desemprego ou quando o 

mercado de trabalho não oferece 

oportunidades adequadas para a 

qualificação dos profissionais. 

Embora o “empreendedorismo por 

necessidade” possa ser uma saída 

para a falta de oportunidades, ele 

também pode ser desafiador, pois 

muitas vezes as pessoas não têm 

experiência ou conhecimento 

suficiente sobre como gerir um 

negócio e podem vir a enfrentar 

dificuldades financeiras, de 

marketing, de gestão de pessoal, 
entre outras. 

No entanto, muitos “empreendedores 

por necessidade” conseguem superar 

esses obstáculos e construir negócios 

de sucesso, que além de garantir sua 

sobrevivência financeira, também 

contribuem para o desenvolvimento 
económico e social. 

 

Principais skills empreendedoras essenciais na iniciativa BSS Engineering 

Uma equipa de 4 jovens mestres em 

engenharia civil, com conhecimentos 

técnicos muito específicos, teve de 

reunir as suas melhores soft skills e 
iniciar um projeto empreendedor. 

A Cristiana Bonifácio admite que a 

compreensão e a paciência foram as 

duas características que teve de 

desenvolver, uma vez que a BSS 

Engineering resultava do contributo e 

das opiniões de toda a equipa. “Às 

vezes é complicado cada um ter a sua 

ideia e não conseguir implementar a 

sua ideia porque o outro vem com 

outra opinião e sugere fazer de outra 

maneira”. 

No que respeita ao risco, consideram-

na uma variável sempre presente, 

dando como exemplo a variação do 

preço do aço, a volatilidade dos 
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preços dos materiais, um contexto de 

crise económica, entre outros, que 

podem desafiar o sucesso de uma 
iniciativa empreendedora. 

A equipa BSS Engineering está 

disposta a correr riscos baixos a 

moderados, com perdas bem 

delimitadas, para não perder tudo. 

Esta abordagem será para ser 
mantida. 

A figura resume as principais skills 

que consideram essenciais para levar 

a cabo as iniciativas empresariais 

semelhantes à BSS Engineering. 

 

 

Figura 3 - skills empreendedoras 

A equipa admite ainda ter trabalhado 

formas de maximizarem a eficácia e a 

eficiência dos processos da BSS 

Engineering. Defendem também que 

é importante balancear a vida 

profissional e pessoal, porque para se 

estar bem no trabalho é importante 

estar bem a outros níveis. A saúde é 

importante, especialmente a saúde 

mental. A empresa estará bem se as 

pessoas que nela trabalham também 
estiveram bem. 

 

Temos a noção de que não sabemos tudo e temos a 

noção de que temos de aprender, e temos de ir atrás do 

conhecimento - não somos especialistas e por isso 

temos de ouvir e estar atento a tudo o que se passa à 

nossa volta. 

Implementação da iniciativa 
Nesta secção descreve-se os principais marcos partilhados pelo empreendedor no 

processo de implementação da iniciativa empresarial. Deste modo, pretende-se dar a 

conhecer algumas aprendizagens conseguidas na implementação da empresa e que 

possam servir de inspiração a outros empreendedores. 

Tudo começou quando um grupo de 4 

jovens mestres em engenharia civil, 

descontentes com a forma como o 

mercado tratava os profissionais do 

setor, decide criar uma empresa em 

que pudessem criar a sua própria 

identidade e cultura, tornando-a 

atrativa para os profissionais do 
setor. 

Quando criaram a BSS Engineering, 

começaram por desenvolver projetos 

de diferentes tipos na área da 

Engenharia Civil. Ao longo do tempo, 

foram percebendo que a área das 

telecomunicações era a que estava a 

ter mais solicitações e a ser a mais 

rentável. Por essa razão, começaram a 

focar-se mais este setor, sem descurar 

Risco moderado
Espírito de 
sacrifício

Tomada de 
decisão

Bom senso Curiosidade Responsabilidade
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os outros, como o das Energias. 

Demoraram praticamente 3 anos, 

desde 2016 até 2019, a consolidar 
esta área de negócio. 

A BSS Engineering tem uma carteira 

de parcerias estratégias reduzida – é 

algo que pode ser trabalhado no 

futuro. As parcerias que tem 

estabelecido visam a resposta 

concursos e a subcontratações, isto é, 

quando a empresa se associa a outras 

empresas/entidades para 

responderem em conjunto a um dado 

concurso ou projeto. 

Até ao momento, a empresa não teve 

necessidade de recorrer a 

investimento privado, como sendo 

créditos ou capitais de risco. As 

receitas que foram angariando desde 

o arranque da empresa têm sido 

investidas na BSS Engineering, 

tornando-a autosustentável. 

Em relação a financiamento público, 

obtiveram apoio no âmbito de um 

projeto de internacionalização de 

PME, obtendo fundos para financiar a 

consolidação e prospeção de 

mercados internacionais, permitindo 

marcar presença em feiras e eventos 

internacionais. 

Ao longo do tempo, foram adquirindo 

equipamentos técnicos, tais como 

computadores e licenças de 

softwares, e contratando recursos 

humanos com experiência e 
conhecimento. 

Simultaneamente, criaram o site, a 

marca e registaram formalmente a 

empresa. 

Principais marcos temporais 

Em 2016, 2 sócios fundadores da 

empresa conseguiram passar a 

trabalhar a tempo inteiro na empresa 
e conquistaram os primeiros clientes. 

Mais tarde, em 2019, os outros 2 

sócios fundadores começaram 

também a trabalhar a tempo inteiro 

na empresa. Tratou-se de um marco 

importante para todos na medida em 

que deu mais capacidade de trabalho 

à equipa para honrar os 

compromissos assumidos com os 

clientes e, consequentemente, 

aumentou o Volume de Negócios da 
empresa. 

Ainda em 2019, por conta de uma 

necessidade específica de um cliente, 

decidiram alargar o seu leque de 

atuação no domínio dos serviços, 

através da componente de modelação 

e de planos de fabricação. Com esse 

package completo da parte da 

engenharia do projeto e da parte da 

modulação passaram a conseguir 

oferecer o serviço completo ao cliente 

e ficaram autónomos na área das 
telecomunicações e da energia. 

Em 2021, sentiu-se que a BSS 

Engineering se transformou numa 

empresa mais amadurecida. 

Instalaram-se num escritório maior, 

com mais e melhores condições de 

trabalho, repercutindo-se em mais 

colaboradores, mais clientes e um 

maior Volume de Negócios. De certo 

modo, os fundadores defendem que o 

contexto pandémico veio acelerar o 

crescimento da empresa em termos 

de número de colaboradores, 

comunicações e faturação – 

considera-se que os setores das 

comunicações tiveram um 

crescimento acelerado com a 

pandemia e que, por efeito de 
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arrastamento, tiveram oportunidade 
de crescer. 

Em 2022, investiram na contratação 

de mais em colaboradores, na 

realização de campanhas de 

marketing digital, em novas ações 

comerciais de promoção e divulgação 

da empresa. Neste mesmo ano, 

abriram um escritório no Reino Unido 

(BSS Reino Unido), essencial para 

responder às necessidades dos 

clientes do Reino Unido e às 

especificidades dos concursos 

públicos. 

A equipa da BSS Engineering 

começou com 4 elementos (os sócios 

fundadores) e conta atualmente com 

18. Esta dimensão já permite dispor 

de competências multidisciplinares e 

complementares para o 

desenvolvimento do negócio, 

cobrindo áreas funcionais como a 

gestão, comunicação e marketing, 
comercial e vendas e pós-venda. 

 

 

O setor da construção estava a recuperar da crise 

2008-2012. Quando acabaram o curso tiveram a sorte 

de arranjar emprego, mas nenhum deles estava 

satisfeito com as condições profissionais que o 

mercado estava a dar, nem a forma como a indústria 

em si tratava os RH, em Portugal. Desta situação surgiu 

a vontade de criarem a sua própria empresa e 

emprego. 

 

Pilares chave para a sobrevivência 

da BSS Engineering 

Os empreendedores consideram que 

aquilo que vem sendo determinante 

na sobrevivência da BSS Engineering 

é o empenho, resiliência, dedicação, 

força de vontade, sintonia entre os 

fundadores e a grande capacidade de 

adaptação dos gestores. A figura 

seguinte resume os pilares chave da 

BSS Engineering  

 

Figura 4 - Pilares da BSS Engineering

 

Resiliência Dedicação
Sintonia entre 
os fundadores 
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Queremos ser realizados e ter uma empresa que 

cresceu do zero e que consegue dar boas condições de 

trabalho aos colaboradores. 

 

Obstáculos e barreiras 

No entendimento da equipa 

empreendedora, são várias as 

dificuldades encontradas no 

desenvolvimento de um negócio em 
Portugal. 

Entre as principais barreiras e 

obstáculos, os empreendedores 
destacam: 

✓ Burocracia associada aos 

serviços públicos do Estado: 

finanças, segurança social, etc.; 

✓ Lançar um serviço/produto 

novo no mercado nacional; 

✓ Burocracias ligadas a seguros 

específicos para que possam 

concorrer a concursos 

públicos; 

✓ As associações empresariais 

estão muito vocacionadas para 

empresas de grande dimensão 

e não para as necessidades de 

empresas pequenas e/ou 

iniciativas empresariais; 

✓ Falta de preparação para o 

empreendedorismo, na 

medida em que o curso de 

Engenharia Civil não fomenta 

as competências dos alunos 
neste domínio. 

Admitem que a força de vontade, o 

empenho e a resiliência têm sido 

cruciais para não se deixarem 

desmotivar por estes obstáculos e 

barreiras. 

 

As pessoas quando vão empreender têm de ter noção 

das dificuldades que vão encontrar porque senão à 

primeira dificuldade que não estavam à espera, vão 

desistir. 

 

Principais lições aprendidas na 

implementação da iniciativa 

empresarial 

Uma das principais constatações da 

equipa empreendedora foi a de que o 

seu Cliente privilegia, principalmente, 

a resposta em prazos cursos, a 

execução rápida e a máxima 

qualidade. 

No início da atividade, este foi um dos 

maiores desafios sentidos pela equipa 

empreendedora. No entanto, ao longo 

do tempo conseguiram obter novas 

ferramentas e otimizar alguns 

processos internos que permitiram 
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dar resposta a esta exigência do 
cliente. 

Por conseguinte, os empreendedores 

não deixam de referir que esta foi 

uma das principais lições aprendidas 

– como trabalhar rápido, bem e 

satisfazer um cliente tão exigente com 

a máxima qualidade. 

A equipa defende ainda que o 

percurso académico de engenharia 

civil não prepara os seus estudantes 

para o desenvolvimento de iniciativas 

empreendedoras na área da 

Engenharia Civil – dota-os de 

conhecimentos técnicos valiosos, mas 

a experiência é conseguida em 

contexto empresarial. Por esta razão, 

considera-se que terem tido uma 

experiência empresarial prévia – 

antes de terem iniciado a atividade da 

BSS Engineering – foi preponderante 

para desenvolverem conhecimentos 

que pudessem ser aplicados no 

contexto da sua própria empresa, mas 

continuavam a faltas as competências 

para o empreendimento em si. 

Perspetivas futuras 

A BSS Engineering pretende 

continuar a crescer de forma 

sustentável, com reduzido recurso a 

fontes de financiamento externas. 

Ao nível dos mercados geográficos de 

atuação, pretendem diversificar para 

outros mercados para além da França 

e do Reino Unido. Esperam ainda 

abrir escritórios em novas 

localizações, pois sentem que para 

ganhar alguns contratos público e 

privados privilegiam-se terem 

escritório próximo de alguns clientes 

– pois facilita o relacionamento e a 

proximidade. 

Esperam que com a presença física 

em países internacionais possam 

ganhar mais contratos e eliminar 

alguns elos na cadeia de valor (ou 

seja, em vez de serem subcontratados 

por empresas subcontratadas, passar 

a BSS Engineering a ser uma empresa 

subcontratante). Deste modo 

esperam assim obter uma maior 

aproximação ao cliente final e, 

consequentemente, obter o seu 

reconhecimento. 

No futuro, pretendem evoluir a sua 

oferta de serviços para a entrega de 

projetos completos ao cliente, sem 

necessidade de recorrer a entidades 

externas para prepararem 

peças/partes do projeto. Com efeito, 

consideram que esta estratégia irá 

produzir efeitos muito significativos 

na endogeneização do conhecimento 
e ao nível dos lucros da empresa. 

A empresa está consciente que a área 

das telecomunicações pode sofrer 

alterações muito significativas nos 

próximos 5 anos, por exemplo algum 

abrandamento relacionado com o 5G 

e, eventualmente, daqui a uns 5/6 

anos, poderão ter de se adaptar – mas 

a tomada de consciência permite-lhes 

ir preparando essa alteração para 

agirem de forma antecipada. 
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Boas práticas e recomendações. 
Nesta secção apresenta-se as principais lições, boas práticas e recomendações que 

resultam das informações partilhadas pelo empreendedor entrevistado relacionadas com 

a sua caminhada e com a evolução da empresa desde a sua fundação. 

Tendo por base a análise da evolução história da empresa BSS Engineering, desde a 

sua origem até à atualidade, assim como às experiências e vivências partilhadas 

pelos seus fundadores, considera-se que há matéria muito substancial para 

inspirar outros jovens empreendedores neste caminho. 

A lista que se segue apresenta as 5 principais boas práticas e recomendações 
possíveis de retirar da BSS Engineering. 

➢ #1 Antes de abrir a própria empresa, passar por experiências 

profissionais prévias em empresas do mesmo ramo. 

Dando como exemplo a equipa BSS Engineering, nenhum dos elementos teve 

experiência anterior em iniciativas empreendedoras e o curso de Engenharia Civil 

não está, atualmente, formatado para desenvolver conhecimentos e competências 

no domínio do empreendedorismo e dos negócios. Por conseguinte, a formação 

académica fornece ferramentas e conhecimento valiosos, mas a experiência tem de 

ser desenvolvida na prática. Se a equipa empreendedora tivesse de abrir a 

empresa logo que tivessem concluído o curso, poderia ter sido muito complicado 

ultrapassar a conjugação da: falta de experiência profissional; com a falta de 

conhecimento e visão do mundo empresarial no ramo da engenharia civil; com a 

falta de conhecimentos e skills empreendedoras. 

Sugere-se assim, que os empreendedores (independentemente do ramo de 

atividade) passem por uma experiência profissional prévia em empresas do 

mesmo ramo, para terem oportunidade de conhecer o negócio e desenvolver a sua 

rede de contactos. Deste modo, terão uma visão empresarial mais desenvolvida 
quando tiverem de dar os seus próprios passos, no seu próprio negócio. 

➢ #2 Investir na formação e na capacitação  

Sugere-se desenvolver competências na área do empreendedorismo, por exemplo 

através da participação em cursos, workshops, programas de aceleração e 

mentoria. No caso de empreendedores que não tenham tido um contacto prévio 

com processos de empreendedorismo, estas ferramentas são fundamentais para 

desenvolver conhecimentos e skills empreendedoras. A participação em concursos 

de ideias de negócio, por exemplo, são uma excelente forma de trabalhar conceitos 

ligados ao empreendedorismo e simultaneamente testar as suas ideias/iniciativas 
empresariais, enquanto vai engrossando a sua rede de contactos e networking. 

➢ #3 Tomar consciência de que o empreendedorismo é um caminho 

muito exigente, com obstáculos e dificuldades, em que é necessário 
reunir as competências e as pessoas certas 
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O desenvolvimento de uma iniciativa empreendedora é desafiante, na medida em 

que existem muitas variáveis de incerteza e nem sempre o sucesso é garantido. O 

sucesso pode ser potenciado através de um bom plano de ação, com os riscos 

devidamente identificados e com ações de mitigação face à ocorrência dos riscos 

bem delineadas. 

Simultaneamente, é fundamental identificar de forma detalhada todas as 

competências e conhecimentos necessários para o desenvolvimento do negócio, 

identificando quais as pessoas da equipa que reúnem essas mesmas competências 

e conhecimentos. Caso se verifique que alguns conhecimentos/competências não 

existem na equipa atual, sugere-se identificar pessoas externas que possam ajudar 

(e talvez ingressar na equipa). O importante é garantir uma cobertura total das 

competências e dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento do negócio, 

para potenciar o seu sucesso. 

➢ #4 É possível iniciar um negócio sem recorrer a fontes de 
financiamento externas 

Embora os recursos financeiros sejam fundamentais para o arranque de um 

negócio, importa ter presente que os primeiros passos de uma iniciativa 

empresarial podem ser realizados com um mínimo investimento e sem 

endividamento. 

O desenvolvimento de um primeiro protótipo do produto/serviço e a validação de 

um conceito/ideia de negócio junto do público-alvo pode ser realizado com um 

mínimo de investimento financeiro. Há situações em que um empreendedor, em 

vez de investir dinheiro, investe o seu tempo e o seu conhecimento. Por exemplo, 

no caso de negócios de prestação de serviços gerais ou especializados, que têm a 

pessoa e o conhecimento como a base de implementação do serviço, é possível que 

o empreendedor invista o seu tempo e o seu conhecimento para gerar 

valor/receitas, sem ter investido 1 cêntimo na sua concretização. No entanto, o seu 

tempo e o seu conhecimento valem dinheiro, dinheiro esse que foi poupado com 

esta abordagem. A curto/médio prazo, o empreendedor obtém um montante 

financeiro que pode vir a ser investidos na empresa (estrutura de RH, 

equipamentos, licenças, etc.). Deste modo, conseguem gerar receitas, com um 
mínimo de investimento financeiro inicial. 

➢ #5 Estar atento às necessidades do cliente e ter flexibilidade para 

ajustar o modelo de negócio sempre que necessário 

Num mundo em constante transformação é importante que as equipas 

empreendedoras não se fiquem pelas bases do modelo de negócio inicial. É 

importante identificar e acompanhar as principais tendências do setor, as 

necessidades específicas do cliente e ir alargando os horizontes de atuação da 

empresa. Sugere-se a realização de uma análise interna (pontos fortes, pontos 

fracos) e externa (ameaças, oportunidades) constante, para identificar 
oportunidades de melhoria e oportunidades de negócio ao longo do tempo. 
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Considerações finais 
Considerações a ter em conta pelo leitor. 

Este caso de estudo foi desenvolvido com o objetivo de dar resposta a necessidades 

específicas de um entregável previsto no âmbito do projeto Entrepreneurial ACT | 

2030 Next Generation of Digital Entrepreneurs, do promotor Porto Business 

School (PBS). Como tal, apresenta-se uma abordagem particularmente centrada na 

visão dos empreendedores entrevistado e naquelas que são as suas principais 

motivações. Os empreendedores deram a conhecer a sua perspetiva para servir de 

inspiração junto de jovens estudantes a partir do 3º ciclo de estudos. 

Trata-se de um caso de estudo elaborado no decorrer do ano 2022, sendo natural 

que à data de leitura do presente documento possam ter ocorrido alterações na 

empresa, novos acontecimentos e marcos importantes. Para mais informações 

sobre a empresa consultar: https://bsse.pt/ ou entre em contacto com os dados 

apresentados na ficha técnica.  

https://bsse.pt/
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Âmbito e Objetivos 
Este documento retrata um caso de 

estudo selecionado no âmbito do 

projeto Entrepreneurial ACT | 2030 

Next Generation of Digital 

Entrepreneurs, promovido pela Porto 

Business School (PBS) e pela 

Associação Porto Digital (APD), 

apoiado no âmbito do Aviso de 

Concurso “Sistema de Apoio a Ações 

Coletivas – Promoção do Espírito 

Empresarial” (01/SIAC/2020), do 

Portugal 2020. 

O projeto Entrepreneurial ACT 

pretende despertar a atenção e o 

interesse dos jovens para o 

empreendedorismo tecnológico, 

reunindo um conjunto de iniciativas 

que se destinam a capacitar os jovens 

para os conceitos, soft skills e boas 

práticas na criação de emprego e 

empresas de base tecnológica, 

capazes de dar resposta às 

necessidades atuais e futuras da 

Indústria. 

Neste enquadramento, o projeto 

contemplava a seleção e promoção de 

6 casos de estudo relacionados com 

iniciativas empreendedoras de 

sucesso, que pudessem servir de 

inspiração a outros jovens e, assim, 

ajudar a promover o espírito 

empreendedor de mais jovens. 

Este documento retrata o “Caso de 

estudo 3 – Infinite Foundry” que 

aborda um caso de sucesso ligado ao 

empreendedorismo, com o objetivo 

de dar a conhecer: 

✓ a empresa portuguesa Infinite 

Foundry; 

✓ o percurso trilhado pelos seus 

fundadores; 

✓ as soft-skills que foram 

determinantes nesse trajeto; 

✓ as lições, boas práticas e 

recomendações. 

 

 

Abordagem metodológica 
Este documento apresenta o terceiro 

de seis casos de estudo relacionados 

com iniciativas empresariais bem-

sucedidas. 

A abordagem metodológica adotada 

na preparação dos casos de estudo 
assenta em 6 etapas principais: 

1. Screening de iniciativas 

empresariais de sucesso – 

compreende o mapeamento e 

a identificação de iniciativas 

empresariais de base 

tecnológica e de 

empreendedores, passíveis de 

inspirarem outros jovens no 

domínio do 

A ambição deste caso de estudo é inspirar, estimular e motivar outros jovens a 

desenvolver competências e skills que permitam identificar oportunidades de 

negócio concretas, identificar soluções e, nessa sequência, serem capazes de gerar 

ideias/projetos com potencial de se transformar em novas empresas/startups. 
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empreendedorismo 

tecnológico; 

2. Análise e seleção de 6 

iniciativas empresariais de 

sucesso -compreende a 

seleção de 6 iniciativas 

empresariais suficientemente 

distintas entre si para retratar 

diferentes realidades, 

naturezas de negócio e 

estágios de desenvolvimento e 

implementação; 

3. Entrevistas de recolha de 

informação – compreende o 

contacto e o agendamento de 

entrevistas em formato online 

necessárias para a recolha de 

dados e de informações a 

trabalhar no desenvolvimento 

do caso de estudo. As 

entrevistas incidiram, 

principalmente, na dimensão 

pessoal do(s) fundador(es) 

entrevistado(s) e da respetiva 

iniciativa empresarial. 

4. Estudo, análise e 

sistematização da informação - 

após a realização das 

entrevistas online, procedeu-

se à reflexão e análise das 

respostas, bem como à 

pesquisa e recolha de 

informação complementar, 

disponíveis nos canais de 

comunicação online, 

designadamente no website da 

empresa em estudo e nas 

respetivas redes sociais, 

notícias, entre outras; 

5. Produção dos casos de estudo 

- procedeu-se à sistematização 

de toda a informação recolhida 

e analisada nas etapas 

anteriores, dando origem à 

estruturação e à redação dos 

documentos em que se 

apresentam os 6 casos de 

estudo. A redação dos Casos de 

Estudo revela a essência das 

respostas do entrevistado, 

complementadas com algumas 

observações e considerações 

críticas tecidas pela entidade 

responsável pelo estudo. 

 

Figura 1 - Principais etapas adotadas na abordagem metodológica seguida 

 

Cada caso de estudo obedece à 
seguinte estrutura de organização: 

1. Iniciativa empresarial 

2. Fundadores e motivação 

3. Perfil e competências 

4. Implementação da iniciativa 

5. Boas práticas e 
recomendações. 

A figura seguinte apresenta o 

conjunto de 6 casos de estudo que 

resultam da presente 
metodologia. 

1. Screening 
de iniciativas 
empresariais 
de sucesso

2. Análise e 
seleção de 6 

iniciativas 
empresariais

3. Entrevistas 
de recolha 

de 
informação

4. Estudo e 
análise

5. Produção 
do caso de 

estudo
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Figura 2 - Identificação dos 6 casos de estudo 

Iniciativa empresarial 
Nesta secção apresenta-se uma descrição sumária da iniciativa empresarial alvo de estudo, 

dando a conhecer o contexto histórico em que surgiu, o seu propósito, o modelo de 

negócio, bem como alguns dados de natureza económica. 

 

 

 

A Infinite Foundry é uma empresa 

portuguesa fundada em 2017. 

Originalmente nasceu em Lisboa, 

passou por Coimbra e atualmente 

encontra-se localizada no Porto, com 

uma subsidiária em São Paulo, Brasil. 

A empresa dedica a sua atividade ao 

desenvolvimento e comercialização 

de soluções digital twin e metaverso 

para melhorar a eficiência 

operacional do tecido industrial. 

A sua oferta assenta numa plataforma 

baseada em digital twin que permite 

ao utilizador industrial visualizar em 

3D e em tempo real todas as áreas de 

produção, incluindo as áreas de difícil 

acesso e áreas sem sensorização. 

Como mais-valia, esta solução 

permite detetar a origem de 

problemas na linha de produção, 

encontrar a causa e simular hipóteses 

de resolução, sendo assim uma 

importante ferramenta de apoio à 

decisão. 

Ademais, sensorização virtual baseia-

se num sistema de aprendizagem por 

reforço que assenta na física 3D 

embutida no software para 

determinar os valores dos 

parâmetros de engenharia nas áreas 

sem sensorização. Estas capacidades 

podem ser usadas em tempo real para 

melhorar a precisão do algoritmo de 

controlo, adicionando mais pontos de 

dados aos sensores físicos, 

permitindo assim melhorar a 

eficiência energética do processo de 

produção industrial entre 20% a 30% 

nas grandes fábricas e entre 50% a 
70% nas pequenas fábricas. 

A plataforma apresenta as seguintes 

funcionalidades 

1. Digitalizar a laser o interior da 

instalação industrial para 

obter o respetivo modelo 3D, 

incluindo arquitetura, 

utilidades, produção e 

equipamentos robóticos; 

2. Conectar o modelo 3D da 

planta à planta da fábrica para 

obter uma animação 3D em 

tempo real do processo de 

Casos de estudo 
Caso de 

estudo 1 -
Noocity 
Urban 

Ecology

Caso de 
estudo 2 - BSS 

Engineering

Caso de 
estudo 3 -

Infinite 
Foundry

Caso de 
estudo 4 -

Last2Ticket

Caso de 
estudo 5 -
Smartex  

Caso de 
estudo 6 - The 

Loop 
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produção, permitindo avaliar a 

capacidade de fabricação e 

entender a causa raiz dos 

problemas de produção; 

3. Executar a produção 3D e 

cenários de otimização 

ergonómica para encontrar a 

melhor maneira de resolver 

problemas de fabricação e 

melhorar a eficiência 

operacional. 

A tecnologia de gamificação 3D para 

gestão da produção permite que a 

indústria mantenha as plantas em 

operação enquanto estas são 

monitorizadas remotamente e/ou em 
teletrabalho. 

A implementação é simples e permite 

ao decisor ter uma planta virtual da 

fábrica, acessível em qualquer parte 

do mundo, para desbloquear 

ineficiências operacionais. 

O modelo de negócio da empresa 

assenta assim num algoritmo 

inovador que conjuga a física e a 

inteligência artificial, dando forma a 

uma plataforma de metaverso 

industrial. Com esta solução, as 

operações e o funcionamento da 

indústria, conseguem ser muito mais 

ágeis e flexíveis. 

Entre os principais produtos 

comercializados pela empresa 
destacam-se: 

• InfiniteFoundry 3D Digital 

Plant – Digital Twin 3D de 

instalações industriais para 

monitorização remota, 

otimização e treino virtual de 

trabalhadores; 

• InfiniteFitcare 3D Digital 

Health – Digital Twin 3D de 

atletas para treino virtual e 

aumento do desempenho na 

competição; 

• InfiniteFlachCity 3D Digital 

City – Digital Twin 3D de 

cidades para o planeamento 

urbano, tour virtual e treino 

virtual de socorristas de 
emergência. 

A Infinite Foundry define como 

principais setores alvo de atuação o : 

Automotivo, Aeroespacial, Energia, 

Alta Tecnologia, Logística, Healthcare, 

Construção e Desporto. 

Atualmente, a empresa tem como 

principais clientes a Mercedes-Benz, 

Volkswagen, Electrolux, Shell e ESA, 

comercializando para países como a 

Argentina, Brasil, Portugal, França, 
Alemanha eMarrocos. 

Neste momento, a Infinite Foundry 

tem como principal parceiro a Altice, 

empresa líder em inovação e 

desenvolvimento de 

telecomunicações, sistemas e 
tecnologias de informação. 

A Infinite Foundry atua na área de digitalização 

industrial, fornecendo ao mercado soluções de 

software baseadas em digital twin e de metaverso. 

Concretiza-se numa plataforma de planta digital 3D, 

destinada a melhorar a eficiência da produção de 

qualquer setor industrial. 
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Visão 

A Infinite Foundry espera vir a ser 

uma solução de sistema operativo 

para toda a cadeia de fornecimento 

de um setor industrial. 

Atualmente, as soluções são 

comercializadas “fábrica a fábrica”, 

sendo a ambição dos fundadores 

escalarem através da propagação das 

soluções nas empresas que se 

encontrem a montante e a jusante 

dessas mesmas “fábricas”. 

Em síntese, ambicionam que os 

grandes clientes, como por exemplo a 

Mercedez-Benz, compreendam que a 

solução da Infinite Foundry é boa não 

só para a sua atividade, mas também 

para toda a sua cadeia de 

fornecimento. Esperam assim ter um 

grande crescimento e escalabilidade 

da solução. 

 

Alguns dados da Infinite Foundry 

Website https://infinitefoundry.com/  

Redes Sociais https://www.facebook.com/infinitefoundry/ 
https://twitter.com/infinitefoundry 
https://www.linkedin.com/company/infinite-
foundry/ 
https://www.instagram.com/infinitefoundry/ 

Número de Colaboradores 
(2022) 

18 

Principais Produtos| Serviços: Infinite Foundry 
Infinite Ficare 
Infinite FlashCity 

Mercado Principal: Software 
Sistemas operativos 
Tecnologias de informação 

Setores de atuação Automotivo 
Aeroespacial 
Energia 
Alta tecnologia 
Logística 
Healthcare 
Construção 
Desporto 
Entre outros. 

Mercados Geográficos: Argentina, Brasil, Portugal, França, Alemanha, 
Marrocos  

Principais clientes: Mercedes-Benz, Volkswagen, Eletroluz, Shell e 
ESA 

Volume de Negócios (2021): 1,5 milhões de euros 
 

 

https://infinitefoundry.com/
https://www.facebook.com/infinitefoundry/
https://twitter.com/infinitefoundry
https://www.linkedin.com/company/infinite-foundry/
https://www.linkedin.com/company/infinite-foundry/
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Fatores distintivos 

Entre os principais fatores distintivos 
da Infinite Foundry, destacam-se: 

✓ Multidisciplinaridade da 

equipa - reúnem competências 

diversificadas no domínio da 

física, matemática, informática 

e inteligência artificial; 

✓ Algoritmo 3D - possuem um 

algoritmo próprio que se 

caracteriza por ser mais 

eficiente e eficaz do que as 

soluções concorrentes 

existentes no mercado; 

✓ Portefólio de soluções para a 

indústria - conseguem 

aumentar a eficiência 

produtiva entre 20 a 30% em 

grandes empresas e entre 50 a 

70% nas pequenas empresas, 

com retornos de investimento 

inferior a 12 meses. 

 

Fundadores e motivação 
Nesta secção são apresentados os fundadores da empresa e quais as razões que os levaram 

a avançar e concretizar a iniciativa empresarial em estudo. 

Nota prévia: a entrevista decorreu com o sócio fundador André Godinho Luz 

André Godinho Luz 

André Godinho Luz, de 40 anos (à data de publicação do presente caso de estudo), 

possui o doutoramento em engenharia mecânica. 

Realizou o seu doutoramento em Inglaterra num projeto relacionado com motores 

de aviação. Nesse projeto, precisava de fazer medições para suportar cálculos, mas 

apenas havia dois sítios no mundo em que podia realizar essas medições. Aquele 

que estava disponível era na NASA, mas o local estava reservado apenas a 

americanos. Ora, André Luz, como não tinha nacionalidade americana, não podia 

entrar no local, mas precisava de fazer as medições. Então arranjou uma maneira 

de conseguir aceder ao local e realizar as medições, contando com escolta em todos 

os passos que dava. Atualmente, orgulha-se de ser o primeiro e único cidadão sem 

nacionalidade americana a entrar no local. 

 

Motivação dos fundadores para o arranque da empresa 

A primeira versão da empresa Infinite 

Foundry foi criada por André Luz, 

numa altura em que concluiu o seu 

doutoramento e tinha decidido que 

não queria ter uma carreira 

académica, nem queria ter uma 

carreira industrial. 

No seu entendimento, o 

desenvolvimento de uma iniciativa 

empreendedora, no âmbito da qual 

pudesse aplicar na prática o seu 

conhecimento de cálculo, era mais 

aceitável do que as outras duas 

opções. 

Com experiência prévia na academia, 

como investigador, sabia que queria 

ir mais além do que produzir artigos 

científicos e participar em 
conferências e congressos. 
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Por outro lado, trabalhar diretamente 

na indústria parecia-lhe redutor na 

medida em que a considerava com 

demasiados silos de informação, mas 

ainda assim não a queria deixar de 

servir com o seu conhecimento e 

técnica. 

Sem familiares ou amigos que, na sua 

opinião, se pudessem chamar de 

“empreendedores” no seu sentido 

lato, André Luz não tinha apoio ou 

palavras de incentivo. Pelo contrário, 

o seu pai não apoiou a sua iniciativa 

empreendedora, defendendo que o 

mercado era muito agressivo e que a 

vida académica poderia ser a melhor 
opção. 

Ainda assim, André Luz decidiu 

arriscar. Nunca teve expectativas de 

criar o seu próprio negócio, mas no 

final do doutoramento, por exclusão 

de partes chegou ao 

empreendedorismo. No início não 

tinha qualquer expectativa – foi uma 

experiência prévia que teve em 

Inglaterra que despertou a vontade 

de ser consultor. No fundo, considera-

se mais “consultor” do que 
“empreendedor”. 

Foi ao identificar que havia poucas 

soluções de cálculo aplicadas ao “chão 

de fábrica” que sentiu que havia 

caminho, e que tinha capacidade para 

desenvolver soluções que pudessem 

melhorar a eficiência da produção. 

Desta vontade surgiu a primeira 

versão da empresa Infinite Foundry. 

 

 

A Infinite Foundry resulta do entendimento de que 

conseguiria combinar o mundo académico e a 

orientação à indústria, a partir do desenvolvimento de 

soluções disruptivas que pudessem melhorar a 

eficiência da produção. 

 

Principais skills empreendedoras essenciais na iniciativa Infinite Foundry 

André Luz não considerava ter 

competências empreendedoras 

quando deu início à Infinite Foundry. 

Na sua opinião, a melhor forma de 

desenvolver competências 

empreendedoras é a prática, quando 

se está a desenvolver uma iniciativa 

empresarial e se vai batendo às 
portas. 

Considera que as competências 

empreendedoras podem ser 

trabalhadas de forma prévia, mas não 

se devem ficar apenas pela teoria – as 

skills empreendedoras são realmente 
desenvolvidas no terreno. 

É perante os problemas relacionados 

com finanças, recursos humanos, 

comerciais e de índole jurídica que os 

empreendedores se deparam com 

lacunas de conhecimento e incertezas 

e, a partir daí, têm de procurar 

conhecimento, aprender e dar 
resposta. 
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André Luz considera que o sucesso de 

um empreendedor está 

intrinsecamente ligado à humildade 

que é capaz de demonstrar ao 

reconhecer as suas limitações 

pessoais, à capacidade de aceitar 

críticas como uma possibilidade de 

melhoria, à capacidade de se superar 

face às adversidades e ao foco em 
alcançar um objetivo. 

Quando acabou o seu doutoramento, 

André Luz reconhece que era uma 

pessoa arrogante – estava habituado 

a ser o melhor em tudo, ganhava 

prémios e, portanto, sentia uma certa 

superioridade. No entanto, ao longo 

do seu percurso empreendedor foi 

aprendendo a ser humilde, porque a 

arrogância não estava a abrir portas 

nem a rechear a sua conta bancária. 

Os conhecimentos técnicos 

específicos ligados à solução são 

importantes, mas quando 

complementamos como soft skills na 

área do empreendedorismo, reúnem-

se condições muito favoráveis para 

potenciar o sucesso das iniciativas 

empresariais. 

Considera-se assim que a aquisição 

contínua de conhecimento é 

fundamental para manter uma 

posição atualizada no mercado, e 

pode ser realizada, por exemplo, 

através da participação em eventos 
do setor. 

Aceitar correr riscos de mercado é 

também importante na medida do 
razoável e do aceitável. 

André Luz possui uma fé inabalável 

de que o projeto Infinite Foundry vai 

dar certo e essa é a principal razão 

que o mantém de pé no negócio. 

Paralelamente, considera que a sua 

realização pessoal será alcançada no 

exit (momento em que um investidor 
recebe o retorno que investiu). 

A figura resume as principais skills 

destacadas por André Luz como 

sendo essenciais para o 

desenvolvimento de iniciativas 

empresariais similares à Infinite 
Foundry.  

 

 

Figura 3 - skills empreendedoras 

Quando o cliente desafia, a filosofia seguida é: siga! Vão 

com tudo para a frente e só descansam quando o 

objetivo é atingido. 

 

 

 

Humildade Resiliência
Foco no 
objetivo

Aprendizagem 
contínua

Tolerância ao 
risco
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Implementação da iniciativa 
Nesta secção descreve-se os principais marcos partilhados pelo empreendedor no 

processo de implementação da iniciativa empresarial. Deste modo, pretende-se dar a 

conhecer algumas aprendizagens conseguidas na implementação da empresa e que 

possam servir de inspiração a outros empreendedores. 

A iniciativa empresarial Infinite 

Foundry arrancou em 2011, em 

Lisboa, numa altura em que Portugal 

formalizou um pedido de resgate ao 

FMI, à Comissão Europeia e ao Banco 

Central Europeu. Como a economia 

estava em baixa, o tecido industrial 

apelava por uma urgente otimização 

da produção – no sentido de reduzir 

gorduras e aumentar a 
produção/faturação. 

A partir de uma carreira de 

investigador e dotado de um 

profundo conhecimento dos 

problemas existentes no chão de 

fábrica da indústria, André Luz decide 

arriscar numa iniciativa empresarial 

que, na sua opinião, tinha capacidade 

para colmatar as necessidades do 

tecido industrial ao promover a 

melhoria da eficiência da produção. 

Porém, nos primeiros anos de 

atividade da empresa, o mercado não 

respondeu conforme era a sua 
expectativa. 

O empreendedor reconhece que 

cometeu um erro e obteve uma 

aprendizagem, na medida em que o 

modelo de negócios da primeira 

versão da empresa assentava numa 

lógica de serviço, onde toda a 

responsabilidade da solução 

(instalação, manutenção, etc.) recaía 

sobre a Infinite Foundry, além de que 

tinha como alvo PMEs nacionais, as 

quais atravessavam um cenário de 

crise económica. 

Em 2018, o Bruno Eisinger junta-se a 

André Luz e dão corpo à segunda 

versão do modelo de negócios da 

Infinite Foundry. O sócio trouxe o 

mercado brasileiro em que as 

necessidades eram as mesmas que 

em Portugal, mas com grande efeito 

de escala. A produtização de software 

permitiu dar este salto de escala, 

facilitando as operações da Infinite 

Foundry de uma forma que a 

primeira versão do modelo de 
negócio não permitiria. 

Assim, com o apoio da ANJE e a 

entrada do sócio Bruno Eisinger, foi 

desenvolvida a segunda versão da 

Infinite Foundry, cujo modelo de 

negócio assenta numa ótica de 

produto (produtização de software) 

e, desse modo, a empresa conseguiu 

obter um modelo de negócio mais 

eficiente – foi alterada a oferta da 

empresa e foi também alterada a 

forma como vendiam – passaram de 

vender serviços a vender produtos. 

Ademais, passou a apostar na 

orientação da solução ao mercado 

internacional, principalmente ao 

Brasil (país de origem do seu sócio), 

onde abriram a subsidiária e de onde 

obtêm a maior fatia do Volume de 

Negócios. 

André Luz considera que a presença 

no mercado brasileiro é fundamental 

na obtenção de receitas e, por sua vez, 

a presença em Portugal importa para 

a consolidação do mercado da europa 

central, dada a sua proximidade 

geográfica. Admite, assim, que o 
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mercado nacional por si só não é 

rentável para a sua empresa e que o 
país limita o seu crescimento. 

Principais marcos temporais 

Em 2011, foi fundada a primeira 

versão da empresa, a qual se dedicava 

à comercialização de serviços 
baseados em soluções de software. 

Mais tarde, em 2017, a Infinite 

Foundry deu entrada no mercado 

brasileiro com a junção de Bruno 
Eisinger à sociedade. 

Em 2018, a empresa recebe capital de 

um investidor privado português 

ligado ao setor imobiliário e um 

investimento de um Fundo Europeu. 

Atualmente, o investidor privado 

detém 20% da empresa. 

Em 2019, a Associação Nacional do 

Jovem Empresários (ANJE) ajudou no 

desenvolvimento do modelo de 

negócios da empresa, potenciando a 

produtização das soluções Infinite 

Foundry. 

Em 2021, a empresa inicia as 

primeiras vendas para o mercado 

europeu, onde espera expandir junto 
dos países da europa central. 

Atualmente, a empresa é detida em 

80% pelos seus fundadores (40% - 

40%) e 20% pelo investidor privado, 

sendo composta por profissionais 

com formação na área da mecânica, 
física e matemática. 

Originalmente criada em Lisboa, a 

empresa chegou a estar incubada no 

Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, 

encontrando-se atualmente no Porto. 

A empresa começou com apenas um 

colaborador – o sócio fundador – e 

hoje conta com uma equipa de 18 

pessoas comprometidas com o 

negócio. O background da equipa é de 

engenharia mecânica, física e 

matemática, permitindo resolver 

problemas e desafios da digitalização 

com foco na indústria. Sugere-se, 

porém, a aquisição de competências 

da área da comunicação e marketing, 

da gestão e estratégia, para alinhar as 

competências da equipa com as 

competências que são essenciais para 
o desenvolvimento dos negócios. 

Perspetivas futuras 

Neste momento a empresa dedica-se 

a otimizar recursos, maximizar o 

nível de eficácia e produtividade dos 

seus colaboradores, a melhorar as 

soluções de software e a fomentar as 

vendas para ganhar força e posição 

no mercado, procurando levantar 

uma ronda de investimento entre 4 a 

5M €. 

A principal prioridade comercial é 

levar a que o seu mais antigo cliente, 

a fabricante de automóveis Mercedes-

Benz, garanta a escalabilidade do 

negócio, promovendo a solução 

tecnológica em toda a cadeia de 
fornecimento.  

Relativamente à marca, pretende-se 

que no futuro, esta seja consolidada 

no mercado global. 
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Pilares chave para a sobrevivência 

da Infinite Foundry 

Considera-se que os pilares que têm 

sido fundamentais para a 

sobrevivência da Infinite Foundry 

são: o conhecimento, a equipa 

(centrada nos fundadores) e os 

recursos financeiros. 

O conhecimento em física, 

matemática, mecânica e inteligência 

artificial são cruciais para o 

desenvolvimento de soluções de 

elevado valor acrescentado para a 

indústria. O conhecimento deve ser 

atualizado de forma que a empresa 

possa acompanhar o estado da arte. 

Na opinião de André Luz, apresentar 

ao cliente uma solução obsoleta leva à 
perda de credibilidade na empresa. 

A equipa é igualmente um pilar chave 

na sobrevivência do negócio, na 

medida em que são as pessoas que 

possibilitam o desenvolvimento de 

soluções, o relacionamento com os 

clientes e a concretização das vendas. 

Ademais, a equipa é orientada por 

dois sócios fundadores que estão 

altamente comprometidos com o 

sucesso do negócio, demonstrando 

resiliência, humildade e pragmatismo 

tal que seguram os desígnios 

propostos pela Infinite Foundry na 
sua missão e na sua visão.  

André Luz considera que a boa 

comunicação da missão da empresa e 

da oferta de serviços – nos primeiros 

5 segundos – é importante para 

captar a atenção de clientes e 

parceiros de negócios, em benefício 

do crescimento económico e 
financeiro da empresa. 

No que aos recursos financeiros diz 

respeito estes são importantes para 

honrar os compromissos com os 

fornecedores, colaboradores etc., 

além de que permitem investir no 

crescimento da equipa, na estrutura e 

na expansão da marca no mercado 
Internacional. 

 

Figura 4 - Pilares da Infinite Foundry

 

“A concorrência faz o fácil, deixamos o difícil para nós.” 

 

Obstáculos e barreiras 

Ao longo do seu percurso no 

empreendedorismo, André Luz 

deparou-se com diferentes obstáculos 

e barreiras. 

Em primeiro lugar, destaca a sua falta 

de conhecimento para assuntos 

relacionados com a análise financeira 

(demonstrações de resultados, 

balanços, cash flows, etc.). A sua 

formação académica (e profissional) é 

parca neste domínio e, por 

conseguinte, esta é uma componente 

muito importante no processo de 

empreendedorismo – ainda se está a 

desenvolver um conceito de ideia e os 

stakeholders já estão a perguntar 

pelo ROI e pela TIR, VAL, etc. André 

Luz referiu que tenta responder da 

melhor forma possível, mas que a sua 

Conhecimento
Fundadores / 

Equipa
Recursos 

Financeiros
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confiança nos valores que apresenta é 

reduzida. 

Paralelamente, há uma elevada carga 

burocrática que combina a legislação 

com a área financeira, a segurança 

social com as finanças, que têm de ser 

tidas em consideração ao longo do 

processo de empreendedorismo e, 

quando não se domina os conceitos e 

os procedimentos, é muito difícil 

acompanhar e fazer um percurso sem 

falhas e percalços. 

Destaca também as dificuldades 

sentidas no acesso a instrumentos de 

financiamento público, dando como 

exemplo as dificuldades decorrentes 

da pandemia, em que viu o acesso a 

apoios do Estado vedados, por não 

serem uma empresa com perfil 

produtivo. 

Considera ainda que empreender em 

Portugal, na sua área, é muito 

desafiante pois, na sua opinião, a 

indústria é ainda muito reativa a 

sistemas avançados de produção e, 

por seu turno, os processos 

relacionados com o Estado são muito 

burocráticos, complicados e 

tendenciosos. 

Na opinião de André Luz, o 

ecossistema de empreendedorismo 

em Portugal carece de uma forte 

atualização face às reais necessidades 

dos empreendedores e das respetivas 

iniciativas empresariais que se 

pretendam estabelecer em Portugal. 

Outra dificuldade sentida foi a 

contratação de recursos humanos 

altamente qualificados para a sua 

empresa. Constatou que a massa 

crítica existente em Portugal prefere 

trabalhar para empresas de renome 

ou grandes empresas – que projetam 

os seus CVs a patamares mais 

elevados de competitividade no 

mercado de trabalho – em vez de 

trabalhar em startups e/ou empresas 

cuja notoriedade ainda é reduzida – 

quando aceitam trabalhar numa 

empresa pequena, tipicamente os 

profissionais pedem um salário mais 

elevado. 

Com efeito, ao longo deste caminho, o 

empreendedor sentiu muitas vezes a 

sensação de incapacidade de resolver 

e ultrapassar as adversidades, 

pensando várias vezes em desistir – 

mas a sua força de vontade e a fé 
inabalável na sua ideia não o deixam. 

 

Figura 5 - Principais barreiras e obstáculos sentidos 

 

 

 

Principais lições aprendidas na 

implementação da iniciativa 

empresarial 

Como referido anteriormente, André 

Luz reconhece que cometeu um erro 

de principiante ao colocar todo o 

risco do negócio em cima de si. Mais 

tarde, esta situação foi resolvida com 

a intervenção da ANJE e com a 

entrada do novo socio, dando origem 

à segunda versão da empresa. Foi, no 

entanto, uma situação que resultou 

numa grande aprendizagem. 

Outra lição aprendida no processo de 

implementação da empresa foi que 

não basta ter uma grande ideia ou 

Área financeira Estado
Acesso a 

financiamento 
público

Contratação de 
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uma grande solução, pois os parceiros 

e os clientes acreditam nela se ela 

tiver efetivamente potencial 

económico. Reparou que o facto de 

ser um fornecedor da Mercedes-Benz 

lhe abriu muitas portas, admitindo 

que, provavelmente, se não tivesse 

este cliente, não teria a mesma 

projeção. 

O estudo aprofundado do mercado – 

foi algo que no início, aquando da 

primeira versão da empresa não 

escrutinou –, permitiu concluir que 

nem sempre “começar no mercado 

nacional, numa primeira fase, para 

depois avançar para o mercado 

internacional” é o caminho. Um bom 

estudo de mercado vai ditar em que 

país começar, pois vai dizer onde há 

mais chance de crescimento rápido. 

De igual modo, aprendeu que deve 

estar sempre informado das novas 

entradas no mercado, não podendo 

revelar desconhecimento junto do 

cliente, pois se tal acontecer pode 

descredibilizar a sua pessoa e a sua 

empresa. Assim, dedica muito tempo 

a pesquisar informação, a participar 

em eventos e a observar a sua 
concorrência. 

Com o tempo, foi desenvolvendo 

novos hábitos e comportamentos que 

permitiram atalhar caminhos, ser 

mais ágil e mais eficaz no dia a dia. 

Com efeito, o seu planeamento 

baseia-se sempre em como otimizar e 

poupar recursos. 

Compreendeu também a importância 

de alargar a sua rede de contactos e 

de realizar networking, defendendo 

que há sempre oportunidades por 

explorar em conjunto. Neste ponto, a 

empatia e a humildade são 

características essenciais não só para 

causar uma boa impressão, mas 

também para criar tração junto dos 

contactos estabelecidos. 

Com o tempo perdeu o medo de 

falhar, temendo apenas as situações 

que não pode controlar, como sendo 

catástrofes naturais, guerras, políticas 

nacionais, etc. que impactem 
significativamente no seu negócio. 

 

“A sorte conquista-se. O empreendedorismo é um 

caminho 24/7 e a sorte conquista-se ao longo do 

caminho. 

O empreendedorismo é para poucos.” 

 

Boas práticas e recomendações. 
Nesta secção apresenta-se as principais lições, boas práticas e recomendações que 

resultam das informações partilhadas pelo empreendedor entrevistado relacionadas com 

a sua caminhada e com a evolução da empresa desde a sua fundação. 
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Tendo por base a análise da evolução história da empresa Infinite Foundry, desde a 

sua origem até à atualidade, assim como às experiências e vivências partilhadas 

pelo seu fundador, considera-se que há matéria muito substancial para inspirar 

outros jovens empreendedores neste caminho. 

A lista que se segue apresenta as 5 principais boas práticas e recomendações 

possíveis de retirar do trajeto da Infinite Foundry. 

➢ #1 Realizar um bom estudo de mercado 

Sugere-se que o empreendedor invista muito tempo no estudo do mercado, 

identificando bem quais são as reais lacunas e necessidades, qual a solução que 

pode resolver ou colmatar tais lacunas e necessidades, quem estaria disposto a 

pagar pela solução, qual a oportunidade de negócio (para quem, para onde, quanto 

custa), quais as atividades e recursos chave, quais as parcerias estratégicas a 

estabelecer, como fazer chegar a solução ao cliente, como se relacionar com o 
cliente, qual a estrutura de custos, quais as fontes de receita, entre outros aspetos. 

Sugere-se que o empreendedor dedique muito tempo a desenvolver um bom 

Business Model Canvas e um bom Plano de Negócios (com a estratégia de 

marketing incluída), antes mesmo de partir para o desenvolvimento da solução. 

Geralmente, a tendência é ao contrário, ou seja, os empreendedores – 

principalmente aqueles que são muito técnicos (engenheiros, cientistas, 

investigadores) – focam-se muito na solução e não pensam na componente de 

negócio e, mais tarde, confrontam-se com a situação de ter uma solução que não 

chega ao mercado. 

É fundamental saber onde estão os early adopters (primeiros clientes, numa 

definição simples) da iniciativa empresarial, como chegar até eles e quanto vai 

custar. Se do estudo de mercado se concluir que a China é o mercado por onde se 

deve iniciar, então é lá que se deve começar. Sugere-se assim ter muita cautela com 

estratégias de entrada no mercado a começar na aldeia e a acabar no universo – 

por vezes, o ponto de partida pode ser uma cidade ou uma capital europeia. 

➢ #2 Atualização permanente do estado da arte 

A credibilidade do empreendedor e da empresa está intrinsecamente ligada à 

forma como se consegue apresentar um discurso atual e bem fundamentado. 

Sugere-se assim que os empreendedores estejam atentos à evolução da 

concorrência, e que marquem presença nos principais fóruns e eventos 

relacionados com a sua área de negócio. Sugere-se ainda que estabeleçam 

contactos próximos com pessoas de referência na área de negócio. 

No caso de iniciativas empresariais que apresentem uma vertente mais ligada à 

investigação, ciência e tecnologia, importa que além do estado da arte científico, se 

concentrem também no estado da arte do mercado, ou seja, numa abordagem mais 

empresarial/industrial. Ambas as dimensões importam para que possuam uma 

visão suficientemente alargada e abrangente da sua área de atuação. 

➢ #3 Fazer uma formação financeira 
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Sugere-se que os empreendedores que não tenham formação de base em Economia 

e Gestão, Contabilidade, ou áreas similares, que recorram a formações, workshops, 

mentoria na área financeira, pois este é o principal “calcanhar de Aquiles” 

identificado pela maioria dos empreendedores. O empreendedor está muito focado 

na sua solução e em como a há de vender. Por sua vez, o investidor ou o 

financiador, está mais focado nos mapas financeiros do que na solução, mesmo que 

esta seja a melhor do mundo – alguns decidem em função dos números 

apresentados, sem darem atenção à solução que está sobre a mesa, pois estão 

focados apenas na rentabilidade. 

Um empreendedor que possua soft skills empreendedoras, domine tecnicamente a 

sua solução e tenha boas bases financeiras é, sem dúvida, um empreendedor 

completo, pois sentirá menos dificuldades e demonstrará mais confiança. 

➢ #4 Desenvolver um bom pitch para comunicar a ideia/conceito a 
diferentes tipos de públicos 

A comunicação simples e eficaz é crucial para garantir que a mensagem a passar 

seja compreendida pelo interlocutor (público-alvo) e, principalmente, acatada e 

com efeitos positivos. 

Não há vantagem em usar uma linguagem muito rebuscada e complexa para 

demonstrar que se domina o tema, se o interlocutor não compreende a mensagem 

e, no final do discurso, não se consiga converter em interesse e/ou venda. 

Sugere-se assim estudar as características do interlocutor que irá ouvir a 

mensagem/pitch e adequar o discurso a transmitir a essas características. Deste 
modo irá captar a atenção e, muito provavelmente, obter o que deseja. 

Se não conseguir atrair o interlocutor nos primeiros 5 segundos de fala, 

dificilmente irá conseguir que ele o ouça até ao fim. Sugere-se assim desenvolver e 

treinar diferentes pitchs para diferentes públicos (clientes, investidores, parceiros, 

imprensa, etc.). 

➢ #5 Desenvolver uma boa rede de contactos 

O estabelecimento de uma boa rede de contactos é importante para que possam 

surgir oportunidades de negócio, de colaboração, de promoção e divulgação, entre 
outras. 

Sugere-se que os empreendedores participem em programas de 

empreendedorismo, onde possam apresentar a sua ideia num ambiente de partilha 

e competitividade, em eventos ligados ao setor alvo e em iniciativas de networking, 

onde possam dar visibilidade ao nome do empreendedor e à sua iniciativa 

empresarial para, desse modo, estimular o interesse de terceiros e alargar a sua 
rede de contactos. 
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“Um empreendedor tem de ser bom 

tecnicamente, tem de ser ninja no mercado e 

ninja na área da financeira.” 

 

Considerações finais 
Considerações a ter em conta pelo leitor. 

Este caso de estudo foi desenvolvido com o objetivo de dar resposta a necessidades 

específicas de um entregável previsto no âmbito do projeto Entrepreneurial ACT | 

2030 Next Generation of Digital Entrepreneurs, do promotor Porto Business 

School (PBS). Como tal, apresenta-se uma abordagem particularmente centrada na 

visão do empreendedor entrevistado e naquelas que são as suas principais 

motivações. O empreendedor deu a conhecer a sua perspetiva para retratar a 

realidade vivida no ecossistema de empreendedorismo e servir de inspiração junto 
de jovens estudantes a partir do 3º ciclo de estudos. 

Trata-se de um caso de estudo elaborado no decorrer do ano 2022, sendo natural 

que à data de leitura do presente documento possam ter ocorrido alterações na 

empresa, novos acontecimentos e marcos importantes. Para mais informações 

sobre a empresa consultar: https://www.infinitefoundry.com/ ou entre em 
contacto com os dados apresentados na ficha técnica.  

https://www.infinitefoundry.com/
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Ficha Técnica 

 

Título 

Caso de Estudo 4 – Last2Ticket 

 

Pessoa entrevistada da Last2Ticket 

Emília Catarina Simões 

(Fundadora) 

 

Entidade promotora 

Porto Business School 

Av. Fabril do Norte 425, 

4460-314 Senhora da Hora, Matosinhos, Portugal 

Tel. +351 229 397 130 

 

Entidade responsável pela elaboração do caso de estudo 

INOVA+ Innovation Services S.A 

Centro de Inovação de Matosinhos 

Rua Dr Afonso Cordeiro, 567 

4450-309 Matosinhos, Porto, Portugal 

Tel. +351 229 397 130 
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Âmbito e Objetivos 
Este documento retrata um caso de 

estudo selecionado no âmbito do 

projeto Entrepreneurial ACT | 2030 

Next Generation of Digital 

Entrepreneurs, promovido pela Porto 

Business School (PBS) e pela 

Associação Porto Digital (APD), 

apoiado no âmbito do Aviso de 

Concurso “Sistema de Apoio a Ações 

Coletivas – Promoção do Espírito 

Empresarial” (01/SIAC/2020), do 

Portugal 2020. 

O projeto Entrepreneurial ACT 

pretende despertar a atenção e o 

interesse dos jovens para o 

empreendedorismo tecnológico, 

reunindo um conjunto de iniciativas 

que se destinam a capacitar os jovens 

para os conceitos, soft skills e boas 

práticas na criação de emprego e 

empresas de base tecnológica, 

capazes de dar resposta às 

necessidades atuais e futuras da 

Indústria. 

Neste enquadramento, o projeto 

contemplava a seleção e promoção de 

6 casos de estudo relacionados com 

iniciativas empreendedoras de 

sucesso, que pudessem servir de 

inspiração a outros jovens e, assim, 

ajudar a promover o espírito 

empreendedor de mais jovens. 

Este documento retrata o “Caso de 

estudo 4 – Last2Ticket” que aborda 

um caso de sucesso ligado ao 

empreendedorismo, com o objetivo 

de dar a conhecer: 

✓ a empresa portuguesa 

Last2Ticket; 

✓ o percurso trilhado pela sua 

fundadora; 

✓ as soft-skills que foram 

determinantes nesse trajeto; 

✓ as lições, boas práticas e 

recomendações. 

 

 

Abordagem metodológica 
Este documento apresenta o quarto 

de seis casos de estudo relacionados 

com iniciativas empresariais bem-

sucedidas. 

A abordagem metodológica adotada 

na preparação dos casos de estudo 

assenta em 6 etapas principais: 

1. Screening de iniciativas 

empresariais de sucesso – 

compreende o mapeamento e 

a identificação de iniciativas 

empresariais de base 

tecnológica e de 

empreendedores, passíveis de 

inspirarem outros jovens no 

domínio do 

A ambição deste caso de estudo é inspirar, estimular e motivar outros jovens a 

desenvolver competências e skills que permitam identificar oportunidades de 

negócio concretas, identificar soluções e, nessa sequência, serem capazes de gerar 

ideias/projetos com potencial de se transformar em novas empresas/startups. 
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empreendedorismo 

tecnológico; 

2. Análise e seleção de 6 

iniciativas empresariais de 

sucesso -compreende a 

seleção de 6 iniciativas 

empresariais suficientemente 

distintas entre si para retratar 

diferentes realidades, 

naturezas de negócio e 

estágios de desenvolvimento e 

implementação; 

3. Entrevistas de recolha de 

informação – compreende o 

contacto e o agendamento de 

entrevistas em formato online 

necessárias para a recolha de 

dados e de informações a 

trabalhar no desenvolvimento 

do caso de estudo. As 

entrevistas incidiram, 

principalmente, na dimensão 

pessoal do(s) fundador(es) 

entrevistado(s) e da respetiva 

iniciativa empresarial. 

4. Estudo, análise e 

sistematização da informação - 

após a realização das 

entrevistas online, procedeu-

se à reflexão e análise das 

respostas, bem como à 

pesquisa e recolha de 

informação complementar, 

disponíveis nos canais de 

comunicação online, 

designadamente no website da 

empresa em estudo e nas 

respetivas redes sociais, 

notícias, entre outras; 

5. Produção dos casos de estudo 

- procedeu-se à sistematização 

de toda a informação recolhida 

e analisada nas etapas 

anteriores, dando origem à 

estruturação e à redação dos 

documentos em que se 

apresentam os 6 casos de 

estudo. A redação dos Casos de 

Estudo revela a essência das 

respostas do entrevistado, 

complementadas com algumas 

observações e considerações 

críticas tecidas pela entidade 

responsável pelo estudo. 

 

Figura 1 - Principais etapas adotadas na abordagem metodológica seguida 

 

Cada caso de estudo obedece à 
seguinte estrutura de organização: 

1. Iniciativa empresarial 

2. Fundadores e motivação 

3. Perfil e competências 

4. Implementação da iniciativa 

5. Boas práticas e 
recomendações. 

A figura seguinte apresenta o 

conjunto de 6 casos de estudo que 

resultam da presente 
metodologia. 

1. Screening 
de iniciativas 
empresariais 
de sucesso

2. Análise e 
seleção de 6 

iniciativas 
empresariais

3. Entrevistas 
de recolha 

de 
informação

4. Estudo e 
análise

5. Produção 
do caso de 

estudo
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Figura 2 - Identificação dos 6 casos de estudo 

Iniciativa empresarial 
Nesta secção apresenta-se uma descrição sumária da iniciativa empresarial alvo de estudo, 

dando a conhecer o contexto histórico em que surgiu, o seu propósito, o modelo de 

negócio, bem como alguns dados de natureza económica. 

 

 

 

A Last2Ticket foi fundada em 2011, 

no Porto, dedicando a sua atividade à 

comercialização de uma solução 

tecnológica que permite facilitar a 

gestão e organização de diferentes 

tipos de eventos, desde moda, feiras, 

concertos, conferências, entre outros. 

A solução tecnológica da Last2Ticket 

permite aos organizadores de eventos 

disponibilizar a venda online de 

bilhetes, realizar a gestão de lugares e 

o número de participantes. 

Para o efeito, a plataforma 

Last2Ticket disponibiliza diferentes 

ferramentas que permitem configurar 

e utilizar opções ajustadas a cada 
evento. 

O modelo de negócio da empresa 

assenta em SaaS (Software as a 

Service), em que a plataforma é 

disponibilizada aos organizadores de 

eventos, mediante o pagamento de 

uma subscrição por um determinado 

período, permitindo a aquisição de 

ferramentas para configurar de 
acordo com o evento que organiza. 

A gestão do evento poderá ocorrer 

antes, durante e depois do seu 

acontecimento, compreendendo 

etapas importantes como as 

inscrições, venda de bilhetes, 

pagamentos, faturação, controlo de 

acessos (check-in), gestão de 

convidados, lotação, participações, 

divulgação, marketing e análise 
estatística dos dados. 

A plataforma Last2Ticket fornece 

ferramentas que dotam os 

organizadores de eventos de uma 

maior capacidade para estruturar, 

gerir e desfrutar do seu próprio 

evento, obtendo assim uma maior 

poupança de tempo. 

A empresa está comprometida em: 

• garantir um serviço fiável e 

seguro ao cliente, uma vez que 

a plataforma Last2Ticket 

processa pagamentos online; 

Casos de estudo 
Caso de 

estudo 1 -
Noocity 
Urban 

Ecology

Caso de 
estudo 2 - BSS 

Engineering

Caso de 
estudo 3 -

Infinite 
Foundry

Caso de 
estudo 4 -

Last2Ticket

Caso de 
estudo 5 -
Smartex  

Caso de 
estudo 6 - The 

Loop 
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• garantir níveis de serviço e 

disponibilidade máximos, com 

resolução imediata de 

eventuais contratempos que 

ocorra na plataforma. 

A Last2Ticket distingue-se da 

concorrência, pela sua relação de 

proximidade com o cliente e a sua 

capacidade de dar uma resposta 

atempada e alinhada com as suas 

reais necessidades, além de que é 

uma plataforma muito versátil e 

adaptável. 

Os principais clientes são os 

organizadores de eventos 

portugueses, que organizam 

iniciativas em Portugal e no 

estrangeiro. Mas a plataforma 

também recebe clientes finais 

internacionais que a utilizam para 

comprar bilhetes ou fazer reservas. 

 

A missão da Last2Ticket é criar ferramentas que 

ajudem a facilitar a vida dos organizadores de eventos 

para que disfrutem mais dos acontecimentos. 

 

Visão 

A visão da Last2Ticket é Ligar 

pessoas através da tecnologia em 

eventos. Nós damos as ferramentas, 

você alcança o sucesso! 

A ambição é fazer com que a 

plataforma Last2Ticket chegue ao 

maior número possível de 

organizadores de eventos e que esta 

venha a ser a plataforma de compra 

de bilhetes preferida do consumidor 

final. 

Para tal, a aposta passa por 

disponibilizar uma plataforma fiável e 

segura, capaz de conquistar a 

confiança dos organizadores de 

eventos e dos respetivos clientes 

finais. 

De igual modo, a disponibilidade da 

plataforma é também um fator que a 

equipa da Last2Ticket tem em 

consideração. 

 

Valores 

A figura seguinte sintetiza os valores 

em que a Last2Ticket assenta a sua 

atividade. 

 

Figura 3 - Valores Last2Ticket 

 

 

 

Performance Impacto Paixão

Foco Evolução Equipa



 

7 
 

Alguns dados da Last2Ticket 

Website https://hello.last2ticket.com/pt 

Redes Sociais https://www.linkedin.com/company/last2ticket/ 
https://www.facebook.com/last2ticket/ 
https://www.instagram.com/last2ticket/ 
https://twitter.com/last2ticket 
https://www.youtube.com/user/Last2Ticket 

Número de Colaboradores 
(2022) 

3 

Principais Produtos| Serviços: Software de Gestão de eventos (subscrição) 
Setores de atuação Eventos, turismo 
Mercados Geográficos: Portugal, Camboja, Vietname, Tailândia 
Principais clientes: Organizadores de eventos (por exemplos, 

Escolas, ) 
Volume de Negócios (2021): 5 milhões de euros 
 

Fundadores e motivação 
Nesta secção são apresentados os fundadores da empresa e quais as razões que os levaram 

a avançar e concretizar a iniciativa empresarial em estudo. 

Nota prévia: a entrevista decorreu com Emília Catarina Simões. 

 

Emília Catarina Simões 

Emília Catarina Simões, tem 46 anos (na data de publicação do presente caso de 

estudo) e é proveniente de Seia, Serra da Estrela. 

Inicialmente tinha pensado em tirar o curso de Belas Artes, mas acabou por 

ingressar na Universidade de Aveiro, em Engenharia Eletrónica e de 

Telecomunicações. Trabalhou 10 anos numa empresa multinacional americana de 

telecomunicações em Aveiro, após o que decidiu tirar o MBA na Porto Business 
School, onde acabou por surgir a presente iniciativa empresarial. 

 

Motivação para o arranque da empresa 

Num contexto pautado pela crise 

económica do subprime e quando 

retomava o trabalho após um período 

de licença de maternidade da sua 

segunda filha, Emília Simões fica 

desempregada. 

Num momento de reflexão e em 

conversa com pessoas conhecidas, foi 

desafiada a aproveitar os tempos de 

mudança para frequentar o MBA na 

Porto Business School. Neste 

seguimento, ao frequentar o módulo 

de Empreendedorismo, foi 

estimulada a escrever numa folha em 

branco um problema e uma forma de 
resolver esse problema. 

Perante este desafio, Emília Simões 

identificou como problema os lugares 

https://www.linkedin.com/company/last2ticket/
https://www.facebook.com/last2ticket/
https://twitter.com/last2ticket
https://www.youtube.com/user/Last2Ticket
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vazios nos transportes públicos e, 

como resposta, uma solução para a 
gestão desses mesmos lugares vazios. 

Esta foi a ideia inicial, sendo que com 

os inputs que foi recebendo e alguns 

momentos de reflexão, a ideia evoluiu 

para aquilo que hoje é a Last2Ticket – 

uma solução para a organização e 
gestão de eventos. 

A presente iniciativa empresarial 

surgiu, assim, quando a 

empreendedora Emília Simões 

frequentava um curso na Porto 

Business School e, perante uma altura 

de novos começos considerou que era 

a altura certa para arriscar no início 

de atividade da empresa.  

A empreendedora considera que as 

oportunidades foram surgindo com 

naturalidade, no tempo certo, embora 

nunca tivesse pensado em vir a criar 
o seu próprio negócio. 

A sua principal motivação é, e sempre 

foi, a de resolver problemas e fazer as 

coisas acontecerem. 

Sem familiares ou amigos que se 

possam identificar como sendo 

empreendedores natos, considera 

que o que a motivou a abrir a 

empresa foi a de querer 

disponibilizar o seu conhecimento 

para ajudar as pessoas a resolver 
problemas. 

 

 

A sua principal motivação é resolver problemas. Se 

nesse caminho encontrar alguém disponível a pagar 

por isso, ótimo. 

 

No seu percurso empreendedor, 

Emília Simões orgulha-se de ser um 

caso de sucesso de 

empreendedorismo feminino. 

Na faculdade, pertencia a uma 

minoria de mulheres num curso de 

Engenharia Eletrónica e, hoje em dia, 

no mundo do empreendedorismo, 

insere-se também numa minoria – 

Emília quer dar o seu contributo e ser 

um exemplo em que as mulheres 

podem ser muito bem-sucedidas em 

iniciativas que antes eram dedicadas 
aos homens. 

Com efeito, ambiciona obter 

reconhecimento, como forma de 

deixar a sua pegada no ecossistema 

de empreendedorismo feminino. 

Esclarece ainda que a sua realização 

pessoal está intrinsecamente ligada 

ao sucesso da Last2Ticket. 

 

 

 

“Sou uma empreendedora tardia; sempre fui a mais 

velha dos ambientes onde me inseria.” 
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Principais skills empreendedoras essenciais na iniciativa Last2Ticket 

Entre as principais características 

empreendedoras que na opinião de 

Emília Simões foram fundamentais 

destaca-se, desde logo, o arrojo em 

arriscar e o gosto de dar o primeiro 
passo. 

Não tem casos de empreendedorismo 

na família ou no seu círculo de 

amigos, mas identifica o seu pai e o 

seu irmão como duas pessoas que, 

pela forma como gostam de fazer as 

coisas acontecer e como arriscam, se 

podem considerar boas influências no 

seu percurso empreendedor. Deste 

modo, destaca a atitude de fazer 

acontecer e arriscar, como dois 

pilares essenciais no 
empreendedorismo. 

Emília Simões considera que a sua 

experiência profissional prévia de 10 

anos numa multinacional americana, 

combinada com os conhecimentos 

que adquiriu no MBA, permitiram ter 

uma boa abordagem no 

desenvolvimento da iniciativa 

empresarial Last2Ticket. 

Nunca teve a expectativa de criar o 

seu próprio projeto e esta iniciativa 

resultou de uma oportunidade 

identificada por acaso, num momento 

decisivo da sua vida. 

A sua timidez podia ter sido um 

entrave em todo este processo. No 

entanto, consciente desta 

característica pessoal desde cedo 

tentou trabalhar esta componente, 

incentivando-se a falar em público e a 

colocar questões em eventos 

públicos. 

A capacidade de trabalho, a 

resiliência, o foco no objetivo, a 

confiança, a honestidade e a 

humildade para pedir ajuda e 

partilhar ideias são, na sua opinião, as 

skills que mais contribuíram para 
chegar ao ponto atual. 

 

Figura 4 - Principais skills empreendedoras 

 

 

 

 

 

 

As competências técnicas específicas não são 

fundamentais para os empreendedores - são 

Resiliência
Capacidade 
de trabalho,

Foco no 
objetivo

Confiança Honestidade Humildade Partilha
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importantes, mas não são críticas. As competências 

sociais e pessoais são muito mais importantes para o 

sucesso. 

 

Implementação da iniciativa 
Nesta secção descreve-se os principais marcos partilhados pelo empreendedor no 

processo de implementação da iniciativa empresarial. Deste modo, pretende-se dar a 

conhecer algumas aprendizagens conseguidas na implementação da empresa e que 

possam servir de inspiração a outros empreendedores. 

Com uma ideia de negócio e uma 

grande vontade de desenvolvê-la, 

começou por procurar financiamento 

junto de uma capital de risco, mas 

revela que não foi uma experiência 

positiva. 

A partir desta situação, definiu um 

plano de investimento na ideia de 

negócio que tinha por base os seus 

capitais próprios e um programa de 

apoio do governo INVEST +, 

concedido pelo IEFP (empréstimo 

com taxa de juro bonificada). 

Com este incentivo inicial, foi 

implementando a sua ideia 

(desenvolvimento da plataforma, 

branding, comercial/marketing 

online) obtendo receitas que foram 

sendo reinvestidas na empresa para 

proporcionar o seu crescimento. 

Mais tarde, a empresa recorreu a um 

projeto europeu dedicado a PME 

(SME Instrument fase 1) para apoiar 

a avaliação do conceito e sua 

viabilidade 

Em 2017, a empresa expandiu-se 

para a Ásia, com a plataforma 

Last2Ticket.asia, com uma equipa 

dedicada a trabalhar no Camboja. Foi 

um momento alto na empresa, pois 

trouxe novos desafios, tais como 

deslocalizar a equipa, falar em inglês, 

conhecer novas culturas, entre 

outros. 

No início, o projeto contava apenas 

com a fundadora. Em 2019, eram 14 

colaboradores, mas a pandemia 

COVID 19, veio abrandar a atividade 

da empresa uma vez que houve o 

cancelamento de eventos agendados 

e não houve novas marcações devido 

às medidas de contenção pandémica 

que afetou, em grande escala, os 

eventos em todo o mundo. Com a 

queda do número de eventos, ocorreu 

a quebra de vendas/subscrições da 

plataforma e a empresa ressentiu-se. 

Atualmente, a empresa conta com 3 
colaboradores. 

Principais marcos temporais 

Em 2011, a empresa foi fundada, pela 
empreendedora Emília Simões. 

Em 2013, apercebeu-se de que o 

plano de negócios podia ser mais 
ambicioso. 

Em 2014, conhece uma pessoa 

americana que tinha um programa de 

apoio ao empreendedorismo 

feminino (Connect to Success 

Women's Entrepreneurship Program, 
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criado pela Embaixatriz dos E.U.A. em 

Portugal), no âmbito do qual se 

candidatou e obteve mentoria e 

coaching de uma grande consultora, 

tendo este sido um importante 

empurrão na Last2Ticket. 

Em 2016, ocorreu a entrada de 2 

sócios internacionais, começaram os 

primeiros contratos e lançaram-se no 

projeto Last2Ticket.asia. 

Em 2017, deu-se a fundação da 

empresa e da plataforma Last2Ticket 

Ásia, com uma equipa a trabalhar a 

partir do Camboja. Através do estágio 

INOV Contact, 2 colaboradores 
viveram na Ásia por 2 anos. 

Em 2018, a Last2Ticket é reconhecida 

pelo Financial Time como uma das 

mil empresas que mais cresceram na 
europa em 2017. 

 

Perspetivas futuras 

Como perspetivas futuras, a 

Last2Tickets pretende recuperar os 

postos de trabalho que tinham antes 
da pandemia. 

Ademais, a empresa pretende 

expandir no mercado internacional 

através da disponibilização da 

ferramenta em outros países 

europeus. Em síntese, pretende tirar 

partido das competências adquiridas 

com a entrada no mercado asiático e 
replicá-las em novas geografias. 

A Last2Ticket pretende ainda 

consolidar a presença da marca no 

mercado global, a partir de um 

investimento em campanhas de 
marketing digital. 

 

 

É natural ter-se medo de falhar, mas o medo tem que 

estar suficientemente controlado para que não impeça 

de seguir em frente. 

 

Pilares chave para a sobrevivência 

da Las2Ticket 

Na opinião de Emília Simões, os 

pilares que estão na base do sucesso 

de qualquer empresa são as pessoas, 

as ideias e o foco em concretizar 
objetivos. 

As pessoas compõem equipas e as 

equipas fazem os projetos 

concretizarem-se. As equipas traçam 

objetivos e perseguem o seu 

cumprimento, tornando-os 

alcançáveis. 

Avaliar se se está a ir no caminho 

certo é importante para identificar 

atempadamente a possível 

manifestação de riscos que possam 

pôr em causa a atividade e as vendas. 

Para o efeito, sugere a discussão de 
ideias com a equipa e com os clientes. 

Importa também analisar os 

processos internos e verificar 

oportunidades de melhoria, tendo em 
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vista a redução de custos e a melhoria 

de eficiência. 

Uma boa base de comunicação 

interna e externa é também 

importante para assegurar que a 

mensagem é bem percebida, não só 

na comunicação com e entre os 

colaboradores, mas também na 

mensagem que é passada para fora, 

nomeadamente para os clientes 
(atuais e novos) e parceiros. 

Em relação aos parceiros, a 

empreendedora considera-os muito 

relevantes, mas alerta para que haja 

alguma cautela na sua identificação e 

na definição dos moldes da parceria, 

principalmente quando envolvem 

partilha de recursos, sem 

contrapartidas financeiras. As 

receitas são cruciais nos negócios e, 

por vezes, o excesso de relações de 
parceria podem limitar as vendas. 

 

Figura 5 - Pilares da Last2Ticket

 

“A prova de sucesso é que fomos crescendo e 

mantendo a confiança com um conjunto de clientes.” 

“Sucesso como empreendedora, é eu estar feliz.” 

 

Obstáculos e barreiras 

Entre os principais obstáculos e 

barreiras que Emília Simões identifica 

no seu percurso no 

empreendedorismo destacam-se a 

captação de financiamento, a falta de 

conhecimentos na área financeira e a 
contratação de recursos humanos. 

A pandemia COVID-19 levou a uma 

quebra no crescimento da empresa e 

foi provavelmente o maior obstáculo 

enfrentado pela empresa – pois, com 

o cancelamento de eventos que 

reunissem público, os organizadores 

de eventos não subscreviam serviços 

na plataforma Last2Ticket e, 

consequentemente, o consumidor 

final não comprava bilhetes através 

da plataforma. Foi uma situação 

muito complicada e da qual a 

empresa se encontra a recuperar. 

Por seu turno, o mercado de trabalho 

tem sentido uma elevada dificuldade 

na contratação de recursos humanos, 

impactando na capacidade de 

trabalho das equipas e na 

prossecução dos objetivos a que a 
empresa se propõe. 

 

Figura 6 - Principais barreiras e obstáculos sentidos 

A empreendedora não contava com as 

dificuldades que teve para enfrentar 

estes obstáculos e barreiras, mas em 

momento algum pensou em desistir 

do projeto. Na sua opinião, poderá vir 

a transferir a sua pasta a outra 

pessoa, mas considera que desistir do 

projeto propriamente dito acarreta 

uma enorme perda de valor e, 

Equipa/pessoas; Ideias e objetivos
Monitorização dos 

riscos
Comunicação

Financiamento Área financeira Contratação RH
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portanto, é uma hipótese que não coloca sobre a mesa. 

 

Sou uma pessoa com sorte, mas quanto mais trabalho 

parece que mais sorte tenho. 

 

Principais lições aprendidas na 

implementação da iniciativa 

empresarial 

Uma das primeiras e das principais 

lições aprendidas pela 

empreendedora residem na busca por 

financiamento. Começou por 

procurar financiamento numa 

entidade capital de risco sem antes 

definir um plano e preparar-se para o 

diálogo com os investidores. Dessa 

iteração chegou à conclusão que não 

seria o caminho e que podia 

equacionar outras fontes de 

financiamento que envolvessem 

menor risco e menor perda de 

controlo da sua empresa. 

Outra importante lição aprendida é a 

de que a realidade encontrada no 

mercado é muito diferente daquilo 

que se projeta no papel. Num mundo 

em constante transformação, é 

necessário entrar rápido no mercado 

e estar permanentemente atento à 

evolução das tendências para evitar 

dissabores. 

Ao longo do seu percurso 

empreendedor, Emília Simões 

percebeu que é muito importante ir 

conversando com stakeholders e 

shareholders, trocando ideias, 

opiniões, impressões em torno do 

modelo de negócios. Na sua opinião, a 

partilha de experiências e de 

informações podem ser valiosas ao 

longo das diferentes etapas de 

implementação de uma iniciativa 

empreendedora. 

 

 

 

Boas práticas e recomendações. 
Nesta secção apresenta-se as principais lições, boas práticas e recomendações que 

resultam das informações partilhadas pela empreendedora entrevistada relacionadas com 

a sua caminhada e com a evolução da empresa desde a sua fundação. 

Tendo por base a análise da evolução história da empresa Last2Ticket desde a sua 

origem até à atualidade, assim como às experiências e vivências partilhadas pela 

sua fundadora, considera-se que há matéria muito substancial para inspirar outros 
jovens empreendedores neste caminho. 

A lista que se segue apresenta as 5 principais boas práticas e recomendações 

possíveis de retirar do trajeto da Last2Ticket. 
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➢ #1 - Ter um ritmo saudável de trabalho e descanso 

Muitos empreendedores defendem que o empreendedorismo requer 24/7 de 

dedicação. Embora seja difícil desligar da implementação de uma ideia 

empreendedora quando esta está no auge da motivação das equipas, é importante 

encontrar um equilíbrio que permita tornar todo este processo saudável e 

profícuo. É importante haver tempo para dedicar à ideia, à família, aos amigos e a 

si próprios. Nada melhor do que um empreendedor cheio de vitalidade e de 

energia para dar nas vistas pela sua motivação, força e empenho. 

Sugere-se que se vão realizando pausas para descansar e pausas para dedicar a um 

determinado tema – para enriquecer conhecimentos. Quebrar a rotina poderá 

ajudar a pensar melhor sobre uma determinada ideia e a encontrar alternativas 

que não são visíveis quando se está há longas horas a olhar para um determinado 

problema/solução. 

➢ #2 - Participar em eventos e aproveitar os momentos de networking 

Os eventos e os momentos de networking são fundamentais para a partilha de 

experiências e troca de ideias entre empreendedores, empreendedores e 

potenciais clientes, parceiros, investidores, etc. Destes momentos podem surgir 

boas oportunidades de negócio, parcerias ou mesmo inputs que possam 
enriquecer as iniciativas empresariais, nos seus diferentes estágios. 

➢ #3 – Identificar o momento certo para empreender 

Não há uma idade certa para começar um projeto empreendedor, podendo 

acontecer em tenra idade ou mesmo na senioridade. O importante é identificar 

uma boa oportunidade de negócio, encontrar o time to market e arriscar. 

A maioria dos empreendedores revela que o empreendedorismo surgiu com 

naturalidade e que de alguma maneira as coisas foram acontecendo sem 

precipitações. Importa identificar o momento certo e esse momento é quando se 

reúnem todas as condições financeiras, disponibilidade de tempo, foco e skills para 

abraçar um projeto empresarial. 

➢ #4 – Estabelecer contactos e criar laços com pessoas que possam 

aconselhar e influenciar o seu negócio 

Discutir o projeto com várias pessoas desde professores, empresários, influencers, 

etc., é importante para recolher diferentes perspetivas sobre a iniciativa 

empresarial antes de investir tempo e recursos financeiros na mesma. Algumas 

empresas bem-sucedidas no mercado identificaram um conselho consultivo 

constituído por pessoas de referência em diferentes domínios, habilitadas em 

ajudar quando o empreendedor necessite de opinião ou esclarecimento sobre um 

dado tema. 

Sugere-se, por exemplo, identificar uma pessoa de referência na área de atuação da 

ideia de negócio e experimentar enviar um convite para uma reunião rápida de 5 

minutos, no âmbito da qual o empreendedor possa apresentar a sua ideia e 
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solicitar algo. Obviamente que no caso de conseguir marcar esta reunião com uma 

pessoa influente, deverá preparar um bom pitch, que seja capaz de cativar a 

atenção da pessoa nos primeiros 5 segundos. Geralmente, quando não se consegue 

captar a atenção neste curto espaço de tempo, dificilmente se consegue que o 
interlocutor ouça com atenção o discurso até ao fim. 

➢ #5 – Não desistir na primeira adversidade que encontrar no caminho 

O empreendedorismo é um caminho árduo recheado de adversidades, obstáculos e 

imprevistos, mas também de pequenas conquistas. Por essa razão, embora muitas 

vezes seja tentador desistir, o empreendedor não deve fazê-lo à primeira 
adversidade que apareça no caminho. 

É natural que sejam cometidos erros, mas estes, ao contrário do que é típico na 

cultura portuguesa, devem ser interpretados como lições e aprendizagens valiosas 

para que no futuro se aborde determinadas situações de uma maneira diferente, 

refletindo as lições aprendidas com os erros anteriores. Comparativamente com o 

ecossistema de empreendedorismo nacional, o ecossistema de empreendedorismo 

americano é muito permissivo a falhas e erros, pois culturalmente interpretam 

estas situações como um importante crescimento do empreendedor. 

Não há nada de errado em falhar, mas é errado não tentar. O risco deve ser 
moderado ao longo do caminho para evitar que ocorram perdas significativas. 

Sugere-se que os empreendedores façam um levantamento exaustivo de todos os 

potenciais riscos que podem acontecer durante a apresentação da ideia e, para 

cada um dos riscos, devem-se identificar ações que visem mitigar a manifestação 

desses mesmos riscos. Quanto mais exaustivo for este trabalho, mais preparado irá 

estar o empreendedor para enfrentar as dificuldades que possam surgir, ao mesmo 
tempo que se irá sentir mais confiante. 

Considerações finais 
Considerações a ter em conta pelo leitor. 

Este caso de estudo foi desenvolvido com o objetivo de dar resposta a necessidades 

específicas de um entregável previsto no âmbito do projeto Entrepreneurial ACT | 

2030 Next Generation of Digital Entrepreneurs, do promotor Porto Business 

School (PBS). Como tal, apresenta-se uma abordagem particularmente centrada na 

visão da empreendedora entrevistada e naquelas que são as suas principais 

motivações. A empreendedora deu a conhecer a sua perspetiva para retratar a 

realidade vivida no ecossistema de empreendedorismo e servir de inspiração junto 

de jovens estudantes a partir do 3º ciclo de estudos. 

Trata-se de um caso de estudo elaborado no decorrer do ano 2022, sendo natural 

que à data de leitura do presente documento possam ter ocorrido alterações na 

empresa, novos acontecimentos e marcos importantes. Para mais informações 

sobre a empresa consultar: https://hello.last2ticket.com/pt  ou entre em contacto 

com os dados apresentados na ficha técnica.  

https://hello.last2ticket.com/pt
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A PRODUÇÃO TEXTIL DE FUTURA GERAÇÃO 

Maior qualidade. Maiores margens. Menos defeitos. 
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Âmbito e Objetivos 
Este documento retrata um caso de 

estudo selecionado no âmbito do 

projeto Entrepreneurial ACT | 2030 

Next Generation of Digital 

Entrepreneurs, promovido pela Porto 

Business School (PBS) e pela 

Associação Porto Digital (APD), 

apoiado no âmbito do Aviso de 

Concurso “Sistema de Apoio a Ações 

Coletivas – Promoção do Espírito 

Empresarial” (01/SIAC/2020), do 

Portugal 2020. 

O projeto Entrepreneurial ACT 

pretende despertar a atenção e o 

interesse dos jovens para o 

empreendedorismo tecnológico, 

reunindo um conjunto de iniciativas 

que se destinam a capacitar os jovens 

para os conceitos, soft skills e boas 

práticas na criação de emprego e 

empresas de base tecnológica, 

capazes de dar resposta às 

necessidades atuais e futuras da 

Indústria. 

Neste enquadramento, o projeto 

contemplava a seleção e promoção de 

6 casos de estudo relacionados com 

iniciativas empreendedoras de 

sucesso, que pudessem servir de 

inspiração a outros jovens e, assim, 

ajudar a promover o espírito 

empreendedor de mais jovens. 

Este documento retrata o “Caso de 

estudo 5 – Smartex” que aborda um 

caso de sucesso ligado ao 

empreendedorismo, com o objetivo 

de dar a conhecer: 

✓ a empresa portuguesa 

Smartex; 

✓ o percurso trilhado pelos seus 

fundadores 

✓ as soft-skills que foram 

determinantes nesse trajeto; 

✓ as lições, boas práticas e 

recomendações. 

 

Abordagem metodológica 
Este documento apresenta o quinto 

de seis casos de estudo relacionados 

com iniciativas empresariais bem-

sucedidas. 

A abordagem metodológica adotada 

na preparação dos casos de estudo 

assenta em 6 etapas principais: 

1. Screening de iniciativas 

empresariais de sucesso – 

compreende o mapeamento e 

a identificação de iniciativas 

empresariais de base 

tecnológica e de 

empreendedores, passíveis de 

inspirarem outros jovens no 

domínio do 

empreendedorismo 

tecnológico; 

2. Análise e seleção de 6 

iniciativas empresariais de 

sucesso -compreende a 

A ambição deste caso de estudo é inspirar, estimular e motivar outros jovens a 

desenvolver competências e skills que permitam identificar oportunidades de 

negócio concretas, identificar soluções e, nessa sequência, serem capazes de gerar 

ideias/projetos com potencial de se transformar em novas empresas/startups. 
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seleção de 6 iniciativas 

empresariais suficientemente 

distintas entre si para retratar 

diferentes realidades, 

naturezas de negócio e 

estágios de desenvolvimento e 

implementação; 

3. Entrevistas de recolha de 

informação – compreende o 

contacto e o agendamento de 

entrevistas em formato online 

necessárias para a recolha de 

dados e de informações a 

trabalhar no desenvolvimento 

do caso de estudo. As 

entrevistas incidiram, 

principalmente, na dimensão 

pessoal do(s) fundador(es) 

entrevistado(s) e da respetiva 

iniciativa empresarial. 

4. Estudo, análise e 

sistematização da informação - 

após a realização das 

entrevistas online, procedeu-

se à reflexão e análise das 

respostas, bem como à 

pesquisa e recolha de 

informação complementar, 

disponíveis nos canais de 

comunicação online, 

designadamente no website da 

empresa em estudo e nas 

respetivas redes sociais, 

notícias, entre outras; 

5. Produção dos casos de estudo 

- procedeu-se à sistematização 

de toda a informação recolhida 

e analisada nas etapas 

anteriores, dando origem à 

estruturação e à redação dos 

documentos em que se 

apresentam os 6 casos de 

estudo. A redação dos Casos de 

Estudo revela a essência das 

respostas do entrevistado, 

complementadas com algumas 

observações e considerações 

críticas tecidas pela entidade 

responsável pelo estudo. 

 

Figura 1 - Principais etapas adotadas na abordagem metodológica seguida 

 

Cada caso de estudo obedece à 
seguinte estrutura de organização: 

1. Iniciativa empresarial 

2. Fundadores e motivação 

3. Perfil e competências 

4. Implementação da iniciativa 

5. Boas práticas e 
recomendações. 

A figura seguinte apresenta o 

conjunto de 6 casos de estudo que 

resultam da presente 
metodologia. 

1. Screening 
de iniciativas 
empresariais 
de sucesso

2. Análise e 
seleção de 6 

iniciativas 
empresariais

3. Entrevistas 
de recolha 

de 
informação

4. Estudo e 
análise

5. Produção 
do caso de 

estudo
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Figura 2 - Identificação dos 6 casos de estudo 

Iniciativa empresarial 
Nesta secção apresenta-se uma descrição sumária da iniciativa empresarial alvo de estudo, 

dando a conhecer o contexto histórico em que surgiu, o seu propósito, o modelo de 

negócio, bem como alguns dados de natureza económica. 

 

 

A Smartex é uma empresa fundada 

em 2018, no Porto, com sede no 

Parque Empresarial da Universidade 

do Porto (UPTEC), que dedica a sua 

atividade ao desenvolvimento e à 

comercialização de soluções de 

hardware e software altamente 

tecnológicos, para dotar a indústria 

têxtil de soluções capazes de reduzir 

o desperdício. 

A empresa desenvolveu a primeira 

solução de hardware e software do 

mundo que utiliza inteligência 

artificial e machine learning para 

inspecionar de forma automática a 

malha, no sentido de detetar e 
prevenir defeitos. 

A indústria têxtil é a segunda maior 

indústria a seguir à agroalimentar em 

termos de dimensão e é a segunda 

indústria mais poluente a seguir à 

petrolífera. Neste seguimento, 

quando a solução Smartex é aplicada 

na indústria têxtil, espera-se 

melhorar a pegada de carbono do 

setor e contribuir para um mundo 

mais sustentável. O foco da solução 

Smartex é, assim, promover a redução 

do desperdício, da pegada de 

carbono, da energia, água, dos 
materiais e do tempo de produção. 

O desperdício é evitado com a 

inspeção de imagens por um software 

de inteligência artificial, em tempo 

real, inserido em cameras 

posicionadas dentro dos teares. O 

machine learning interpreta os 

defeitos na malha através de luzes, 

sensores e da análise de fotografias e 

sequências temporais. 

Esta tecnologia veio substituir o 

procedimento atual que é a inspeção 

de defeitos a olho nu, para evitar que 

o material defeituoso prossiga na 
cadeia de valor. 

Assim, para além de um sistema de 

inspeção e registo por cameras, a 

Smartex oferece aos seus clientes 

benefícios incomparáveis: segurança 

e qualidade. A qualidade certificada 

permite ao vendedor aumentar os 

preços, diminuir o desperdício e ter 

margens de lucro mais altas. 

Casos de estudo 
Caso de 

estudo 1 -
Noocity 
Urban 

Ecology

Caso de 
estudo 2 - BSS 

Engineering

Caso de 
estudo 3 -

Infinite 
Foundry

Caso de 
estudo 4 -

Last2Ticket

Caso de 
estudo 5 -
Smartex  

Caso de 
estudo 6 - The 

Loop 
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O software Smartex encontra-se 

alojado na cloud, permitindo colocar à 

disposição do cliente os dados de 

produção e o acesso remoto à sua 

unidade fabril. A gestão das máquinas 

é intuitiva e de controlo total. 

A rastreabilidade das peças de roupas 

é também outra solução inovadora 

desta startup, que permite ao 

consumidor conhecer todo o seu 

processo de fabrico. 

O público-alvo da Smartex são as 

fábricas têxteis que possuam teares 

(tecelagem) e, atualmente, a empresa 

está presente em mercados como a 

Europa, Ásia Central, América do Sul 

e África. 

 

 

A missão da Smartex é capacitar as fábricas para 

produzir com desperdício zero, através de tecnologias 

de ponta que permitam tornar o processo industrial 

“supereficiente”. 

 

Visão 

A ambição da Smartex é criar algo 

que nunca existiu no mundo, 

nomeadamente uma tecnologia de 

ponta que combina a alta tecnologia 

com os elementos tradicionais 

existentes no setor têxtil. 

Valores 

A atividade da Smartex assenta num 

conjunto de valores que são seguidos 

por todos os colaboradores. A figura 

seguinte sintetiza os três principais. 

 

Figura 3 - Valores Smartex 

Prioridades da empresa 

A maior prioridade da Smartex é 

garantir que conseguem continuar a 

crescer de forma sustentável ao longo 

do tempo, tal como têm conseguido 

até aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns dados da Smartex 

Foco no 
cliente

Rapidez no 
processo

Proximidade 
ao cliente
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Website https://www.smartex.ai/ 

Redes Sociais https://www.instagram.com/smartex.ai/ 
https://www.facebook.com/smartexai 
https://twitter.com/smartex_ai 
https://www.linkedin.com/company/smartex-ai 
https://www.youtube.com/channel/UC1CpnRLQhUnk_8P6GkU8z8Q 

Número de 
Colaboradores 
(2022) 

80 

Principais 
Produtos| 
Serviços: 

Solução de hardware e software, utilizando inteligência 
artificial e machine learning 

Setores de 
atuação 

Indústria Têxtil 

Mercados 
Geográficos: 

Portugal, Itália, Turquia, Brasil, Uzbequistão, Paquistão, Egito, 
Bangladesh, Índia, Vietnam 

Principais 
clientes: 

Empresários do setor têxtil /tecelagem 

Volume de 
Negócios 
(2022): 

6 milhões de euros 

 

Fundadores e motivação 
Nesta secção são apresentados os fundadores da empresa e quais as razões que os levaram 

a avançar e concretizar a iniciativa empresarial em estudo. 

Nota prévia: a entrevista decorreu com o sócio fundador Gilberto Loureiro 

Gilberto Loureiro (CEO), António Rocha (CTO), Paulo Ribeiro (CIO), conheceram-se 

na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, onde frequentaram os cursos 

de engenharia física e de ciências de computadores. 

 

Gilberto Loureiro 

Gilberto Loureiro tem 28 anos (à data de publicação do presente caso de estudo), 

possui um Mestrado em Engenharia Física, mas sempre se sentiu apaixonado pelo 

mundo dos negócios. É co-fundador da Smartex e ocupa atualmente o cargo de 

CEO. Antes da Smartex, Gilberto Loureiro já tinha desenvolvido o seu background 

na indústria têxtil, na medida em que os seus pais foram profissionais do setor e 

abriram em conjunto um negócio familiar na área têxtil. Considera-se obcecado 

pelo sono e pela forma como pode dormir melhor. 

António Rocha 

António Rocha tem 28 anos (à data de publicação do presente caso de estudo) e 

possui um Mestrado em Engenharia Física. É co-fundador da Smartex e ocupa 

atualmente o cargo de CTO. É bilíngue já morou na Bélgica e na China. Ao longo da 

sua atividade profissional, desenvolveu competências sobre como lançar 

https://www.instagram.com/smartex.ai/
https://www.facebook.com/smartexai
https://twitter.com/smartex_ai
https://www.linkedin.com/company/smartex-ai
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protótipos de soluções baseadas em inteligência artificial em ambientes industriais 

têxteis. Obteve o reconhecimento “Forbes 30 under 30” em 2020, através da 
Smartex. 

Paulo Ribeiro 

Paulo Ribeiro, tem 28 anos (à data de publicação do presente caso de estudo) e 

possui um Mestrado em Ciências de Computadores. É co-fundador da Smartex e é 

atualmente Vice-Presidente (VP) de Engenharia de Software. Trabalhou 

anteriormente no Instituto de Telecomunicações, no desenvolvimento de sistemas 

de comunicação sem-fios. Na Smartex, é responsável pelas atividades de 

desenvolvimento de software, hardware e é co-responsável pelo desenvolvimento 

de produtos, operações comerciais e gestão. 

 

Motivação para o arranque da empresa 

A Smartex arrancou quando três 

jovens, que se conheceram na 

faculdade, decidem criar a sua 
própria empresa. 

A ideia inicial partiu de Gilberto 

Loureiro, que é filho de empresários 

do setor têxtil de Barcelos. No 

primeiro emprego de Gilberto, ele 

tinha a responsabilidade de encontrar 

defeitos em malhas, numa fábrica de 

tecelagem. Mais tarde, na faculdade, 

Gilberto partilhou o problema de 

deteção de defeitos com António 

Rocha e ambos decidiram começar a 

dar os primeiros passos no 

desenvolvimento de uma solução que 

pudesse dar origem a uma iniciativa 

empresarial. Paulo Ribeiro veio a 

juntar-se mais tarde, enriquecendo a 

equipa com os seus conhecimentos de 

ciências computacionais. 

Na altura, os sócios tinham recursos 

financeiros reduzidos, mas foram 

investindo o seu tempo no 

desenvolvimento da ideia (sem 

remuneração) e foram atraindo 

capital junto de familiares e amigos. 

Mais tarde, passaram a procurar 

financiamento junto de investidores 

profissionais e, atualmente, os jovens 

são apoiados pelos maiores 

investidores do mundo e têm 

levantado quantias milionárias nas 

principais rondas de investimento 

mundiais. 

 

 

“No empreendedorismo, somos atletas de alta 

competição: temos de estar preparados para tudo a toda 

a hora. Há que garantir a preparação “ 
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Principais skills empreendedoras essenciais na iniciativa Smartex 

O receio de falhar não assombra a 

equipa empreendedora, que 

reconhece que existem riscos que 

podem manifestar-se, mas é algo que 

não impede de avançar no projeto 

Smartex – a aversão ao risco é, de 

todas, a principal skill da equipa. 

Simultaneamente, a capacidade de se 

relacionar com pessoas, causando 

uma boa impressão e despertando a 

sua atenção e interesse é uma skill 

muito relevante para alavancar 

iniciativas empresariais. 

De igual modo, a capacidade de fazer 

diferentes tarefas em simultâneo é 

uma competência muito necessária 

aos empreendedores, principalmente 

na fase de arranque do seu negócio. 

Assim como a sua capacidade de 

modificar comportamentos em 

função dos estímulos externos – ser 

versátil e adaptar-se bem às 

diferentes situações é fundamental no 

campo do empreendedorismo. 

Por último, destaca-se a curiosidade 

incessante para procurar saber mais e 

a humildade em reconhecer quando 

não se sabe para pedir ajuda e acatar 
os comentários e as sugestões. 

 

 

Figura 4 - Principais skills empreendedoras 

 

Implementação da iniciativa 
Nesta secção descreve-se os principais marcos partilhados pelo empreendedor no 

processo de implementação da iniciativa empresarial. Deste modo, pretende-se dar a 

conhecer algumas aprendizagens conseguidas na implementação da empresa e que 

possam servir de inspiração a outros empreendedores. 

Embora a ideia de negócio tenha 

surgido enquanto frequentavam a 

faculdade, os empreendedores 

apenas iniciaram a atividade da 
Smartex mais tarde, em 2018. 

Nos últimos anos da faculdade e, mais 

tarde, em paralelo com os seus 

empregos, os três empreendedores 

aproveitavam os tempos livres para 

investir tempo na realização de 

ensaios e testes de soluções de 

machine learning em fábricas que 

aceitavam recebê-los. 

Em 2019, chegaram à conclusão que a 

solução que tinham desenvolvido 

apresentava um elevado potencial, na 

medida em que era capaz de detetar 

defeitos muito complexos nas malhas 

e, como consequência, iam conseguir 

apresentar uma solução capaz de 

gerar milhares de milhões de euros. 

Com esta perceção, decidiram 

abandonar os respetivos empregos e 

Aversão ao risco Empatia Multitasking
Versatilidade e 
Adaptabilidade

Humildade 
intelectual

Curiosidade
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dedicarem-se a tempo inteiro a esta 

iniciativa empresarial. 

Mais tarde, a equipa empreendedora 

considerou estratégico sediar a 

empresa nos Estados Unidos da 

América, próximo das principais 

aceleradoras de startups para 

poderem beneficiar desse mesmo 
ecossistema. 

Para financiar o projeto na sua fase 

inicial, os sócios recorriam a 

familiares e amigos. Depois, na fase 

de prova de conceito, com um 

investimento de 10.000€ 

conseguiram provar que o produto 

funcionava. A seguir, na fase de 

investimento seed, angariaram 2.6 

milhões de euros para financiar a 

produção dos protótipos e 

conseguiram angariar 20 clientes 

dispostos a pagar pela solução. 

Posteriormente, passaram a contar 

com os maiores fundos de capital de 

risco do mundo, de Silicon Valley, 

onde levantaram uma ronda de 

investimento de 250 mil dólares. 

Na opinião de Gilberto Loureiro, 

contar com o expertise das capitais de 

risco foi indispensável para aceder a 

conhecimento e know-how crítico no 

desenvolvimento do negócio e na 

tomada de decisão. Naturalmente, o 

capital disponibilizado por estes 

investidores foi importante na 

aquisição de recursos, principalmente 

humanos e materiais. 

Desta jornada, captaram talentos para 

os quadros de direção da Smartex, 

tais como os criadores do iPhone e do 

iPod da Apple, investidores 

experientes em centenas de startups 

unicórnios e empresas públicas de 

NASDAQ. Neste momento, a 

SMARTEX conta com mais de uma 

dezena de investidores externos. 

Entretanto, outras rondas de 

investimento foram levantadas com o 

propósito de reforçar a equipa, 

desenvolver o produto e acelerar a 

expansão geográfica: em 2020, 

levantaram 2.6 milhões euros e em 

2022, 25 milhões de dólares 

americanos. 

Em 2018, a SMARTEX iniciou 

atividade com 3 sócios trabalhadores. 

Em 2019, eram 5 colaboradores, 

passando em 2020 para 12. Em 2021, 

a equipa aumenta para 32 e, em 2022, 

são 98. Em 2023, a empresa terá 

contratado mais de 100 

colaboradores. 

Principais marcos temporais: 

Em 2018, os fundadores iniciam a 

atividade da empresa. 

Em 2019, angariaram o primeiro 

investidor profissional: um venture 

capitalist profissional de Silicon 

Valley, que levou os fundadores para 

a China e E.UA. A Smartex entrou em 

todos os grupos de investimento de 
Silicon Valley. 

Em 2021, a Smartex vence o Pitch da 

Web Summit. 

Perspetivas Futuras: 

A Smartex ambiciona expandir o 

negócio para o mercado global. No 

curto prazo, ambiciona expandir-se 

na Ásia. 

Adicionalmente, pretendem contratar 

mais profissionais e desenvolver 

novas linhas de produtos - para 

ajudar os fabricantes e as marcas a 

melhorar o controlo da produção, a 
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qualidade e a rastreabilidade dos 

rolos têxteis. 

Neste momento, a tecnológica está 

focada na tecelagem, apesar de, no 

futuro, não descartarem outros 

setores de mercado. 

 

 

Industrializar produtos e processos são objetivos para, 

de uma forma organizada e estruturada, garantir o 

crescimento de toda a organização, contratar mais 

Recursos Humos, vender mais sistemas e conquistar 

mais clientes. 

 

Pilares chave para a sobrevivência 
da Smartex 

Os pilares que estão na base do 

sucesso da Smartex são a equipa, a 

captação do investimento e o foco nos 

objetivos. 

A equipa da Smartex desempenha um 

papel fundamental no 

desenvolvimento do negócio – os 

colaboradores estão comprometidos 

com a empresa e estão motivados em 

ultrapassar as metas a que se 
propõem. 

Por sua vez, os investidores têm 

alavancado o crescimento da Smartex 

ao disponibilizar recursos financeiros 

que permitem criar capacidades para 

ir mais além. 

O investimento tem permitido o 

crescimento da equipa, a aquisição de 

competências, equipamentos, 

licenças, bem como a realização de 

ações de promoção e divulgação da 
empresa no mercado internacional. 

 

Figura 5 - Pilares da Smartex

 

“Sonhar grande custa tanto como sonhar pequeno”. 

Parecendo grandezas muito distantes, em termos de 

esforço físico e esforço intelectual, custam a mesma 

coisa. 

 

Obstáculos e barreiras 

O principal obstáculo sentido pela 

equipa empreendedora relaciona-se 

com a relutância dos empresários 

têxteis mais conservadores em 

relação à sofisticação da solução 

Equipa/pessoas Investidores Objetivos
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Smartex e, consequentemente, à 

mudança. 

Para contornar este obstáculo, os 

empreendedores focam-se em 

demonstrar a facilidade de instalação 

e configuração da solução, assim 

como o potencial da solução para 

detetar falhas e reduzir os 

desperdícios da produção. Foi a 

demostrar os ganhos/poupanças que 

os empresários iam ter com a 

Smartex que a equipa começou a 
reverter algum ceticismo. 

Mais tarde, a expressão que a Smartex 

começou a ter nos principais canais 

de comunicação social permitiram 

acelerar a tomada de decisão de 

compra da solução. Quanto “mais 

falada” a empresa era, mais 

investidores e mais clientes 
conseguiu angariar. 

Outra dificuldade sentida pelos 

empreendedores está relacionada 

com a resposta a situações de índole 

financeira. Os empreendedores não 

têm uma base de estudos na área 

financeira, motivo pelo qual sentiram 
algumas dificuldades neste domínio. 

Por último, destaca-se a dificuldade 

de contratar recursos humanos 

altamente qualificados no domínio 

das Tecnologias da Informação, 

Comunicação e Eletrónica, face às 

necessidades de crescimento da 

equipa. 

.  

Figura 6 - Principais barreiras e obstáculos sentidos 

Para resolver alguns obstáculos, 

rodearam-se de empreendedores 

experientes dispostos a ajudar 

gratuitamente e contaram também 

com o know-how e a experiência dos 

investidores que foram angariando ao 
longo do tempo. 

 

“Uma particularidade do universo das startups, é que as 

pessoas ajudam só porque sim, não pedindo 

absolutamente nada em troca.” 

 

Principais lições aprendidas na 

implementação da iniciativa 

empresarial 

Com a implementação da presente 

iniciativa empresarial, a equipa 

conseguiu tirar algumas lições e 
aprendizagens. 

Em primeiro lugar destacam que o 

projeto se tornou mais credível aos 

investidores a partir do momento em 

que estes sentiram que a equipa 

estava comprometida com o projeto 

Smartex. Ou seja, foi quando os três 

sócios fundadores passaram a 

trabalhar a tempo interno no projeto 

que conseguiram captar o interesse e 

o investimento das capitais de risco. 

Em segundo lugar, referem que numa 

fase inicial de implementação de um 

negócio, o arrendamento de um 

espaço de coworking pode ser 

suficiente para trabalhar e que o 

início de atividade de uma empresa 

Relutância à 
mudança por 

parte do cliente
Área financeira Contratação RH
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pode ser adiado para permitir uma 

poupança inicial – ter uma atividade 

económica aberta implica custos e 

obrigações legais e fiscais. 

Em terceiro lugar, aprenderam que 

devem garantir um capital em caixa a 

12 meses, uma vez que este é o 

período aceitável para, em caso de 

necessidade, começar a levantar 

rondas de investimento ou direcionar 

esforços para a rentabilização. 

Simultaneamente, compreenderam 

que o pagamento do salário dos 

colaboradores, é considerado um 

encargo prioritário. 

 

Por último, revelam que o 

estabelecimento de parcerias com as 

universidades e institutos de 

investigação (por exemplo, o CITEVE) 

são efetivamente importantes para 

partilhar ideias essenciais para o 

pontapé de saída e crescimento das 

startups. 

 

Há uma altura na vida ótima para iniciar um projeto 

empreendedor, sendo aconselhável assumir riscos o 

quanto antes e ter prévias experiências de trabalho por 

conta de outrem. 

 

Boas práticas e recomendações. 
Nesta secção apresenta-se as principais lições, boas práticas e recomendações que 

resultam das informações partilhadas pela empreendedora entrevistada relacionadas com 

a sua caminhada e com a evolução da empresa desde a sua fundação. 

Tendo por base a análise da evolução histórica da empresa Smartex desde a sua 

origem até à atualidade, assim como às experiências e vivências partilhadas pelo 

seu fundador Gilberto Loureiro, considera-se que há matéria muito substancial 

para inspirar outros jovens empreendedores neste caminho. 

A lista que se segue apresenta as 10 principais boas práticas e recomendações 
possíveis de retirar do trajeto da Smartex. 

➢ #1 Portugal como um país bom para desenvolver uma iniciativa 

empresarial 

Escolher Portugal para desenvolver uma iniciativa empresarial é uma boa opção, 

uma vez que o país está geograficamente no centro do mundo em termos de time 

zone e tal facilita a comunicação em tempo real com vários países. 

Simultaneamente, Portugal tem boas redes de telecomunicações, é seguro e 
hospitaleiro. 

➢ #2 Partir de um problema relevante e procurar resolvê-lo 

Uma ideia de negócio terá tanto sucesso quanto o impacto que ela causa junto do 

seu público-alvo. Para ter impacto, é importante que a solução que é proposta na 
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ideia de negócio resolva um problema ou uma necessidade bem definida, em que 

haja, assim, pessoas dispostas a pagar por ela. A decisão de avançar ou não com 

uma iniciativa empresarial deve ter este aspeto em consideração, sob pena de não 

se estar a acrescentar algo de novo ao mercado ou de se estar a apresentar algo 
desajustado daquilo que é efetivamente preciso. 

➢ #3 Questionar permanentemente sobre tudo o que envolve a sua ideia 
de negócio 

Perguntar, conversar e estar rodeado de pessoas talentosas e experientes no 

mundo dos negócios abre portas e novos horizontes. Todas as opiniões contam – 

umas podem ser mais concretas e de fácil aceitação e outras podem ser 

interessantes mas a considerar mais tarde. O empreendedor não deve cair no erro 

de fazer alterações na sua iniciativa sempre que escuta uma opinião diferente. 

Deve antes reunir-se do maior número de opiniões e informações, analisá-las, 

refletir e, esperar alguns dias até implementar a sugestão/opinião. Esta abordagem 

vai permitir amadurecer qualquer alteração que pretenda implementar, sem 

precipitações. 

➢ #4 Estar sempre muito atento às interações dos especialistas 

É importante estar sempre atualizado na área temática e no campo de atuação 

relacionados com a iniciativa empresarial. Uma boa estratégia a ter em 

consideração para obter este efeito é seguir as personalidades de referência do 

setor, que acabam por facilitar a atualização do estado da arte e por antecipar as 

tendências, oportunidades e necessidades futuras. 

➢ #5 Gerir muito bem o inefável recurso que é o tempo 

Importa abordar o tempo de uma forma muito pragmática, colocando sobre a mesa 

apenas aquilo que é prioritário (importante e urgente) quando está debruçado 

sobre a sua iniciativa empresarial. Além da sua iniciativa empresarial, o 

empreendedor deve dedicar tempo a outras dimensões da sua vida, como sendo a 

família e amigos, a saúde e o desporto, o entretenimento, a alimentação, etc. Tudo 

conta e é importante para que a pessoa se sinta bem e possa dar o seu melhor. 

➢ #6 Gerir as expectativas com os “pés na terra” 

Um empreendedor é um sonhador e o sonho alimenta-se das expectativas. Embora 

o empreendedor deva ser o primeiro a acreditar de uma forma inabalável na sua 

ideia de negócio, em benefício da sua saúde e emoções, ele deve compreender que 

mesmo no bom caminho e com muito trabalho, os resultados podem estar a 

desviar-se dos objetivos e metas definidos. Quando acontece não significa 

necessariamente que é mau, na verdade, pode levar a uma reflexão mais séria 

sobre os objetivos e as metas que possam vir a ser alcançadas de uma outra 

maneira. Importa para tal ser humilde, aceitar que não se sabe tudo, que é 
necessário aprender e melhorar. 

➢ #7 A iniciativa empresarial que abraça está alinhada com o seu 
propósito? 



 

15 
 

Uma das principais características que distingue os empreendedores de sucesso é 

que estes estão conscientes de qual é o seu propósito de vida – aquilo que 

realmente os motiva e que os faz deitar tarde e acordar cedo sem qualquer tipo de 

revolta interior. No fundo, aquilo em que a pessoa é boa a fazer. 

O que sou bom a fazer? 

O que gosto de fazer? 

O que posso fazer de relevante para o mundo e que é proveitoso em termos 
financeiros? 

Onde estes 3 círculos se cruzarem, é a resposta. 

Se a iniciativa empresarial estiver alinhada com o seu propósito, se o 

empreendedor se dedicar àquilo que efetivamente gosta e é bom a fazer, então 

metade do caminho para o sucesso está percorrido. A partir desta base, com muito 

empenho e dedicação, o auge acabará por estar cada vez mais próximo. 

A felicidade no trabalho passa por encontrar problemas fundamentais que valham 

a pena resolver, participar na criação da solução, com o objetivo impactar o mundo 
e deixá-lo melhor. 

➢ #8 Ter experiências profissionais prévias ao arranque do projeto 

empresarial 

O empreendedorismo é uma maratona no âmbito da qual todas as competências e 

os conhecimentos contam para chegar à meta. Se é possível arrancar uma iniciativa 

empresarial no dia seguinte à conclusão de um curso superior, é, mas 

provavelmente a bagagem é reduzida e a probabilidade de cometer erros é maior. 

Sugere-se que o empreendedor tenha experiência profissional prévia em empresas 

do ramo ou áreas de atuação semelhantes à iniciativa que pretende levar a cabo, 

para conhecer as especificidades e reunir o maior número possível de 

conhecimentos e competências e, assim, estar mais bem preparado para enfrentar 

com alguma autonomia e inteligência a importante tarefa que é a tomada de 

decisão. Atuar e gerir com independência um negócio próprio é extremamente 
aliciante, mas é tanto melhor quanto mais preparado o empreendedor estiver. 

➢ #9 Desenvolver soft skills empreendedoras e sociais 

Para acompanhar o crescimento da empresa, os fundadores devem desenvolver e 

adaptar as suas soft skills, através de iniciativas como, por exemplo, mentoria e 

coaching administrados por profissionais. 

Para serem vistos pelos colaboradores como um exemplo e para maximizar os 

níveis de eficácia e produtividade, os empreendedores deverão investir em hábitos 

que atendam à promoção da saúde como a prática de desporto e a qualidade do 

sono, e do conhecimento através da literatura e podcasts sobre a área de interesse 

e formação em novos idiomas. 
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➢ #10 Diversificar o risco nas diferentes dimensões da vida e do 

trabalho 

É aconselhável diversificar o risco para a realização pessoal e profissional do 

empreendedor, tentando equilibrar a vida entre trabalho, família, social e lazer. Se 

um destes segmentos falha, existem sempre as restantes fontes de segurança e 

felicidade para seguir em frente. 

 

Considerações finais 
Considerações a ter em conta pelo leitor. 

Este caso de estudo foi desenvolvido com o objetivo de dar resposta a necessidades 

específicas de um entregável previsto no âmbito do projeto Entrepreneurial ACT | 

2030 Next Generation of Digital Entrepreneurs, do promotor Porto Business 

School (PBS). Como tal, apresenta-se uma abordagem particularmente centrada na 

visão do empreendedor entrevistado e naquelas que são as suas principais 

motivações. O empreendedor deu a conhecer a sua perspetiva para retratar a 

realidade vivida no ecossistema de empreendedorismo e servir de inspiração junto 
de jovens estudantes a partir do 3º ciclo de estudos. 

Trata-se de um caso de estudo elaborado no decorrer do ano 2022, sendo natural 

que à data de leitura do presente documento possam ter ocorrido alterações na 

empresa, novos acontecimentos e marcos importantes. Para mais informações 

sobre a empresa consultar https://www.smartex.ai/ ou entre em contacto com os 

dados apresentados na ficha técnica.  

https://www.smartex.ai/
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Âmbito e Objetivos 
Este documento retrata um caso de 

estudo selecionado no âmbito do 

projeto Entrepreneurial ACT | 2030 

Next Generation of Digital 

Entrepreneurs, promovido pela Porto 

Business School (PBS) e pela 

Associação Porto Digital (APD), 

apoiado no âmbito do Aviso de 

Concurso “Sistema de Apoio a Ações 

Coletivas – Promoção do Espírito 

Empresarial” (01/SIAC/2020), do 
Portugal 2020. 

O projeto Entrepreneurial ACT 

pretende despertar a atenção e o 

interesse dos jovens para o 

empreendedorismo tecnológico, 

reunindo um conjunto de iniciativas 

que se destinam a capacitar os jovens 

para os conceitos, soft skills e boas 

práticas na criação de emprego e 

empresas de base tecnológica, capazes 

de dar resposta às necessidades atuais 

e futuras da Indústria. 

Neste enquadramento, o projeto 

contemplava a seleção e promoção de 

6 casos de estudo relacionados com 

iniciativas empreendedoras de 

sucesso, que pudessem servir de 

inspiração a outros jovens e, assim, 

ajudar a promover o espírito 
empreendedor de mais jovens. 

Este documento retrata o “Caso de 

estudo 6 – The Loop Co.” que aborda 

um caso de sucesso ligado ao 

empreendedorismo, com o objetivo de 
dar a conhecer: 

✓ a empresa portuguesa The 

Loop Co.; 

✓ o percurso trilhado pelos seus 

fundadores 

✓ as soft-skills que foram 

determinantes nesse trajeto; 

✓ as lições, boas práticas e 
recomendações. 

 

Abordagem metodológica 
Este documento apresenta o quinto de 

seis casos de estudo relacionados com 

iniciativas empresariais bem-
sucedidas. 

A abordagem metodológica adotada 

na preparação dos casos de estudo 
assenta em 6 etapas principais: 

1. Screening de iniciativas 

empresariais de sucesso – 

compreende o mapeamento e a 

identificação de iniciativas 

empresariais de base 

tecnológica e de 

empreendedores, passíveis de 

inspirarem outros jovens no 

domínio do 

empreendedorismo 

tecnológico; 

2. Análise e seleção de 6 

iniciativas empresariais de 

sucesso -compreende a seleção 

A ambição deste caso de estudo é inspirar, estimular e motivar outros jovens a 

desenvolver competências e skills que permitam identificar oportunidades de 

negócio concretas, identificar soluções e, nessa sequência, serem capazes de gerar 

ideias/projetos com potencial de se transformar em novas empresas/startups. 
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de 6 iniciativas empresariais 

suficientemente distintas entre 

si para retratar diferentes 

realidades, naturezas de 

negócio e estágios de 

desenvolvimento e 

implementação; 

3. Entrevistas de recolha de 

informação – compreende o 

contacto e o agendamento de 

entrevistas em formato online 

necessárias para a recolha de 

dados e de informações a 

trabalhar no desenvolvimento 

do caso de estudo. As 

entrevistas incidiram, 

principalmente, na dimensão 

pessoal do(s) fundador(es) 

entrevistado(s) e da respetiva 

iniciativa empresarial. 

4. Estudo, análise e 

sistematização da informação - 

após a realização das 

entrevistas online, procedeu-

se à reflexão e análise das 

respostas, bem como à 

pesquisa e recolha de 

informação complementar, 

disponíveis nos canais de 

comunicação online, 

designadamente no website da 

empresa em estudo e nas 

respetivas redes sociais, 

notícias, entre outras; 

5. Produção dos casos de estudo - 

procedeu-se à sistematização 

de toda a informação recolhida 

e analisada nas etapas 

anteriores, dando origem à 

estruturação e à redação dos 

documentos em que se 

apresentam os 6 casos de 

estudo. A redação dos Casos de 

Estudo revela a essência das 

respostas do entrevistado, 

complementadas com algumas 

observações e considerações 

críticas tecidas pela entidade 

responsável pelo estudo. 

 

Figura 1 - Principais etapas adotadas na abordagem metodológica seguida 

 

Cada caso de estudo obedece à 

seguinte estrutura de organização: 

1. Iniciativa empresarial 

2. Fundadores e motivação 

3. Perfil e competências 

4. Implementação da iniciativa 

5. Boas práticas e 

recomendações. 

A figura seguinte apresenta o 

conjunto de 6 casos de estudo que 

resultam da presente metodologia. 

1. Screening 
de iniciativas 
empresariais 
de sucesso

2. Análise e 
seleção de 6 

iniciativas 
empresariais

3. Entrevistas 
de recolha 

de 
informação

4. Estudo e 
análise

5. Produção 
do caso de 

estudo
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Figura 2 - Identificação dos 6 casos de estudo 

Iniciativa empresarial 
Nesta secção apresenta-se uma descrição sumária da iniciativa empresarial alvo de estudo, 

dando a conhecer o contexto histórico em que surgiu, o seu propósito, o modelo de negócio, 

bem como alguns dados de natureza económica. 

 

A empresa The Loop Co. encontra-se 

localizada em Coimbra e possui três 

anos de atividade, na sua atual 

configuração. A empresa surgiu em 

2016, centrada numa plataforma de 

revenda de manuais escolares usados, 

sob a designação de “Book in Loop”. 

A “Book in Loop” assentava numa 

plataforma online que comercializava 

livros escolares usados. Considera-se 

que foi bem-sucedida, principalmente 

com a parceria estratégica 

estabelecida com a SONAE que 

impulsionou o negócio. Porém, 

quando em 2019 o Governo tomou a 

decisão de passar a oferecer manuais 

escolares novos aos alunos, a empresa 

viu-se obrigada a alterar o modelo de 
negócio e a investir noutras áreas. 

Assim, de uma plataforma de manuais 

escolares passaram a trabalhar em 

áreas diversas, com foco na 

sustentabilidade e na economia 

circular. 

Atualmente, a empresa desenvolve 

soluções tecnológicas de software 

aplicadas aos modelos de negócio de 

economia circular, com vista à 

transição para um mundo mais 

sustentável. 

Para o efeito, presta serviços na área 

da consultoria de tecnologias de 

informação, a partir de soluções de 

software para a Economia Circular e E-

commerce. A economia circular é uma 

das áreas de futuro e a The Loop Co. 

pretende ser um player de referência 

nessa área neste domínio. 

A The Loop Co. promove soluções de 

tecnologia verde para elevar 

empresas ao próximo nível, através de 

serviços como: 

• Atuação: construção de pontes 

entre negócios e soluções 

digitais, visando aumentar a 

eficiência; 

• Soluções de software: soluções 

personalizadas de ponta a 

ponta, para atender a qualquer 

cliente, setor e geografia; 

Casos de estudo 
Caso de 

estudo 1 -
Noocity 
Urban 

Ecology

Caso de 
estudo 2 - BSS 

Engineering

Caso de 
estudo 3 -

Infinite 
Foundry

Caso de 
estudo 4 -

Last2Ticket

Caso de 
estudo 5 -
Smartex  

Caso de 
estudo 6 - The 

Loop 
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• Projeto físico e automação: 

resolução de problemas 

complexos com soluções à 

medida, projetadas desde a 

eletrónica até à inteligência 

artificial; 

• Design Thinking: com uma 

equipa de consultores de 

negócios e técnicos 

qualificados em várias 

tecnologias, prontos para 

nearshoring e avaliação rápida; 

• Transformação digital: 

aprimorar negócios e acelerar 

o seu lançamento no mercado, 

através de processos que 

priorizam a Cloud First; 

• Consultoria de negócios: 

alcançar sucesso nos negócios, 

integrando as necessidades das 

pessoas com as possibilidades 

da tecnologia. 

A The Loop Co. é especialista em 

soluções customizadas para diversos 

setores, como a logística, saúde, 

sustentabilidade, e-commerce e 

retalho, sensorização e IoT. 

Atualmente, a empresa conta com 

clientes como a Fundação Calouste 

Gulbenkian, a Agência Espacial 

Europeia, a plataforma de venda de 

bilhetes para espetáculos Ticketline, 

os grupos Vodafone e Carlsberg, a 

Exxon Mobil e cerca de 20 municípios 
portugueses. 

A The Loop Co. tem parcerias com 

entidades como a SONAE, Ticket Line, 

entre outras, que têm sido 

fundamentais no desenvolvimento do 
negócio. 

 

A missão da The Loop Co. é disponibilizar soluções de 

tecnologia verde para levar as empresas ao próximo 

nível de competitividade. 

 

Visão 

A empresa ambiciona criar produtos e 

soluções que permitam uma transição 

sustentável mais rápida e pretendem 

criar as condições para que a equipa 

esteja feliz e, satisfeita. 

Shaping the circular world 

Valores 

A atividade da The Loop Co. assenta 

num conjunto de valores que são 

seguidos por todos os colaboradores e 

que passam para os seus clientes, no 

dia a dia. 

 

Figura 3 – Principais valores The Loop 

A interdisciplinaridade é alavancada 

pela curiosidade da equipa e pela 

vontade de experimentar e de 

desenvolver novos conhecimentos e 

competências. De realçar também o 

forte compromisso da empresa com a 

qualidade na entrega. 

Contando com o envolvimento da 

comunidade, The Loop Co. tem a 

responsabilidade de criar produtos e 

Curiosidade Comunidade Interdisciplinaridade Qualidade
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soluções que permitam uma transição 

sustentável mais rápida e que 

permitam criar as condições para que 
a equipa esteja feliz, satisfeita. 

Prioridades da empresa 

No curto prazo, a empresa pretende 

continuar a fazer crescer a equipa e a 

expandir no mercado internacional. 

Por sua vez, a longo prazo, pretendem 

tornar-se uma empresa de referência 

no setor de tecnologia verde no 

mercado internacional (continente 
americano). 

 

“O objetivo da The Loop é tornar o mundo um lugar 
melhor através de modelos de negócios circulares viáveis 

e sustentáveis” 

Alguns dados da The Loop Co. 

Website https://www.theloop.pt/ 

Redes Sociais https://www.facebook.com/theloopco 
https://www.instagram.com/theloopcompany_/ 
https://www.linkedin.com/company/theloopco/  

Número de Colaboradores 
(2021) 

100 

Principais Produtos| Serviços: Serviços e sistemas de software para a 
economia circular 

Setores de atuação Economia Circular 
Mercados Geográficos: Portugal 
Principais clientes: Consumidor final 

Indústria 
Volume de Negócios (2021): 3.5 milhões de euros 

 

Fundadores e motivação 
Nesta secção são apresentados os fundadores da empresa e quais as razões que os levaram 

a avançar e concretizar a iniciativa empresarial em estudo. 

Nota prévia: a entrevista decorreu com o sócio fundador João Parreira 

Manuel Tovar, João Bernardo Parreira, João Pedro Rodrigues e Ricardo Morgado, 

são quatro amigos, licenciados em engenharia e direito, pela Universidade de 

Coimbra. 

 

Manuel Tovar 

Manuel Tovar tem formação académica em Direito, pela Universidade de Coimbra e 

é atualmente Co-Fundador da empresa The Loop Co. Antes da The Loop Co. teve 

https://www.facebook.com/theloopco
https://www.instagram.com/theloopcompany_/
https://www.linkedin.com/company/theloopco/
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experiência profissional prévia como Diretor Adjunto do jornal online “A Batalha” e 

de animador de GVX no Centro Universitário Manuel Nóbrega. 

João Parreira 

João Parreira tem formação em Direito pela Universidade de Coimbra e é atualmente 

o CEO da empresa e co-fundador The Loop Co. Como experiência prévia, foi Diretor 

Adjunto do jornal online “A Batalha”. Aos 17 anos, foi considerado um dos 
empresários mais novos de Portugal, na venda de manuais escolares usados. 

João Rodrigues 

João Pedro tem formação de base em engenharia física e lidera atualmente a equipa 

de desenvolvimento tecnológico da empresa The Loop Co. Como experiência prévia, 

João Rodrigues colaborou com o Laboratório de Instrumentação e Física 

Experimental de Partículas, da Universidade de Coimbra. Foi viver para os Estados 

Unidos após ter sido convidado para uma experiência profissional no Centro de 

Aceleração Linear de Stanford. Mais tarde, regressou a Coimbra para aplicar os 

conhecimentos que foi melhorando em Silicon Valley. 

Ricardo Morgado 

Ricardo Morgado tem formação de base em Engenharia Biomédica pela 

Universidade de Coimbra e é atualmente Head of Circular Economy na The Loop. 

Como experiências profissionais prévias colaborou na empresa Bluepharma como 

business developer. 

 

Motivação para o arranque da empresa 

A iniciativa empresarial The Loop Co. 

– ou “Book in Loop”, na sua génese – 

surgiu de forma natural na vida dos 

seus fundadores, como resultado de 
uma oportunidade de negócio. 

Na altura em que iniciaram o projeto, 

os recursos financeiros eram 

reduzidos, mas todas as poupanças e o 
tempo foi investido no projeto. 

Em 2016, João Parreira estava a 

acabar o ensino secundário e Manuel 
Tovar estava a entrar na faculdade. 

Em 2019, juntaram-se João Rodrigues 

- que estava em Standford a fazer 

investigação - e Ricardo Morgado – 

que estava a trabalhar na indústria 

farmacêutica. 

Não se identificaram familiares ou 

amigos que tenham tido experiências 

empreendedoras no seu sentido lato, 

mas de alguma forma conheciam 

pessoas que tinham ligações a 

empresas. 

Com efeito, apesar de terem 

identificado instintivamente uma 

oportunidade no mercado, 

implementar o projeto foi um 

acontecimento natural, uma vez que 

os fundadores são movem-se pelo 

gosto de fazer as coisas e de construir 

com liberdade. 

Esta enorme motivação impede que as 

dificuldades que surgem no percurso 

empreendedor sejam suficientemente 
fortes para os fazer desistir. 
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Em Coimbra, os empreendedores 

encontram um ecossistema de 

empreendedorismo e inovação 

propício ao desenvolvimento de 

negócios. Por exemplo, a incubação no 

Instituto Pedro Nunes (IPN) foi muito 

relevante para o desenvolvimento da 
iniciativa empresarial. 

A equipa está comprometida e 

motivada com o projeto The Loop Co. 

Este compromisso observou-se 

quando a empresa se deparou com 

uma situação difícil, conseguindo 

reinventar-se e dar a volta ao mudar 

radicalmente o modelo de negócios – 

portanto, não pensaram em desistir 

nem desistiram.  

 

Não houve nenhum momento eureka! Fomo-nos 

juntando naturalmente e depois felizmente juntamos o 

suficiente para fazer acontecer. 

 

Principais skills empreendedoras essenciais na iniciativa The Loop 

As skills apontadas como críticas no 

desenvolvimento da iniciativa 

empresarial The Loop Co. são a 

persistência, a curiosidade e a vontade 
de aprender. 

Os fundadores iniciaram este projeto 

sem quaisquer conhecimentos 

técnicos no domínio digital e, por este 

motivo, a persistência e a curiosidade 

foram e são os alicerces para a 

aquisição contínua de conhecimento 

nesta área de negócio. 

No início do projeto, movidos por 

certezas inabaláveis, os fundadores 

não questionaram se possuíam um 

perfil empreendedor. O perfil 

empreendedor foi trabalhado à 

medida que a iniciativa empresarial 

avançava e o mercado reagia. As skills 

empreendedoras foram 

desenvolvidas à medida que se 

deparavam com obstáculos e 

barreiras. 

Paralelamente, à medida que o projeto 

se desenrola, as personalidades 

alteram-se tornando-se mais 

expeditas e aguçadas para alcançar o 
objetivo. 

Estabelecer conexão com as pessoas 

que poderão contribuir para a 

melhoria do projeto e que potenciam a 

criação de novas oportunidades em 

diferentes áreas de negócio, é 

fundamental. 

Há que ter “à vontade” para ir “bater à 

porta” de quem se pretende alcançar 

por diferentes objetivos, seja para 

contratar um recurso humano, vender 

um serviço, ou fazer uma parceria, e 

conversar com profissionais 
experientes que aportam Know-How. 

Durante o processo empreendedor, 

surge o receio de falhar devido ao 

forte risco associado ao projeto, 

nomeadamente financeiro, mas a 

equipa admite gostar de correr riscos. 

A realização pessoal e profissional dos 
fundadores depende deste projeto. 
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Figura 4 - Principais skills empreendedoras 

“No início toda a gente está cheia de certezas. Quando as 

coisas não correm bem é que começaram a questionar se 

teriam o perfil para empreender, perguntam-se se estão 

a fazer as coisas certas.” 

 

Implementação da iniciativa 
Nesta secção descreve-se os principais marcos partilhados pelo empreendedor no processo 

de implementação da iniciativa empresarial. Deste modo, pretende-se dar a conhecer 

algumas aprendizagens conseguidas na implementação da empresa e que possam servir de 

inspiração a outros empreendedores. 

Sediada em Coimbra, João Parreira e 

Manuel Tovar, decidiram fundar em 

2016 a “Book in Loop”, uma 

plataforma de e-commerce dedicada à 

reutilização de manuais escolares e 

calculadoras gráficas, através da 

revenda.  

Tratou-se da primeira versão da 

empresa, que se baseava numa 

plataforma de manuais escolares. Esta 

plataforma permitiu às famílias 

portuguesas pouparem 80% da 

despesa em livros escolares. 

A solução “Book in loop” surgiu para 

suprir a necessidade de manuais 

escolares de algumas famílias e a falta 

de uso desses mesmos manuais por 

outras. A “Book in Loop” é uma loja 

online que permite a compra e venda 

de calculadoras gráficas em segunda 

mão e a compra de material e manuais 

escolares usados, do 5º ao 12º ano de 

escolaridade. A solução foi criada em 

2016, com o objetivo de aliviar as 

famílias portuguesas dos gastos 

anuais com livros escolares e garante 

a compensação da pegada carbónica 

através de projetos de offset 

certificados e encapamento 100% 

reciclável. 

Em 2017, o sucesso da “Book in Loop” 

despertou o interesse da SONAE MC 

que se veio a tornar parceira do 

projeto e a dar um importante impulso 

à empresa. 

No início, a equipa recorreu ao FBC - 
Fundo Bem Comum que direcionou o 
seu primeiro investimento de capital de 
risco social em Portugal à “Book in 
Loop”. Mais tarde, os fundadores 
recompraram este investimento na 
totalidade. 

Ao longo do tempo, foram recorrendo 
ao Sistema Nacional de Incentivos para 
angariar financiamento público para 
potenciar o crescimento e a 
consolidação da empresa. 

Em 2019, quando o governo decidiu 
disponibilizar livros escolares gratuitos, 
a “Book in Loop” teve de remodelar o 
seu modelo de negócios para continuar 

Persistência Curiosidade
Vontade de 

aprender
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a atuar no mercado – assim surgiu a The 
Loop Co. 

“Um ano depois de fundarmos a Book in 
Loop foi anunciado pelo governo que ía 
acontecer a disponibilização de livros 
gratuitos aos alunos. (…) decorreu de 1 
a 2 anos até à sua concretização - 
começou pelo primeiro ciclo e foi 
gradual (…) percebemos que deixava de 
ser um negócio, mas continuamos a ter 
vontade de fazer coisas, continuamos a 
achar que a equipa era boa, 
continuamos a achar que tínhamos 
alguma coisa para fazer e, portanto, 
fizemos uma metamorfose até chegar a 
esta configuração. 

 
Neste ano, surge ainda a BabyLoop, 

uma plataforma de reutilização de 

produtos de puericultura em segunda 

mão, através da revenda, contando 
também com a parceria da SONAE. 

Em 2019, deu-se a entrada dos sócios 

Ricardo Morgado e João Rodrigues, e a 

empresa assumiu-se ao mercado 

como sendo uma empresa tecnológica 
focada na Economia Circular. 

Em 2020, o Fundo Bem Comum volta a 

investir na “Loop Circular”, a spin-off 

criada pela The Loop Co. dedicada a 

operações de economia circular para o 

canal B2B. 

Devido ao seu carácter inovador, a 

empresa esteve incubada no IPN, 

instituição de referência em Coimbra, 

onde mantém a sede. Esta incubadora 

representa um selo de qualidade 

perante potenciais parceiros e 

clientes, permitindo criar redes de 

conexão extraordinariamente úteis. 

Principais marcos temporais: 

Em 2019, dá-se a fundação da The 
Loop Co., na configuração atual. 

Em 2020, ocorre a consolidação da 

estrutura e funcionamento. 

Em 2022, atinge os 100 

colaboradores. 

Perspetivas Futuras: 

A The Loop pretende duplicar a sua 

faturação para os 7 milhões de euros e 

para 200 colaboradores. 

A empresa pretende continuar a investir 
em Coimbra, que é onde todos os 
fundadores estudaram e estudam, onde 
está a equipa de engenharia e onde 
inauguraram mais um escritório, na 
baixa da cidade, na Praça do Comércio. 

Para os próximos três anos, a The Loop 
Co. pretende consolidar as áreas de 
negócio onde opera. 

A curto e médio prazo, a The Loop Co. 
visa contratar mais recursos humanos e 
iniciar a sua internacionalização. A longo 
prazo, pretende estabelecer-se como 
uma empresa de referência no setor de 
tecnologia verde em Portugal e marcar 
uma forte presença nos mercados 
internacionais. 

 

Pilares chave para a sobrevivência 
da The Loop Co. 

O principal pilar são as pessoas. As 

pessoas são o principal pilar da The 

Loop Co., que acredita serem o único 

ativo de um negócio e, por isso, 

procura atrair e reter talentos 

diferenciadores, independentemente 

das áreas de formação e trabalhar 

entrelaçando as ambições individuais 
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de cada um com os objetivos de médio 

e longo prazo da empresa. 

Por sua vez, o investimento público e 

privado tem alavancado o crescimento 

da The Loop Co., ao disponibilizar 

recursos financeiros que permitem 

contratar colaboradores e adquirir 

recursos essenciais ao 

desenvolvimento da atividade. 

 

Figura 5 - Pilares da The Loop

 

Obstáculos e barreiras 

Um dos principais obstáculos sentidos 

pela empresa relaciona-se com a 

credibilidade que uma jovem empresa 

consegue demonstrar no início da sua 

atividade. 

No início, tudo é mais custoso, na 

medida em que a falta de 

reconhecimento da marca dificulta a 
entrada no mercado. 

A parceria com a SONAE MC trouxe 

uma nova “roupagem” à empresa, 

dando um importante contributo na 

afirmação da empresa junto de 

potenciais clientes. 

Quando os empreendedores, jovens e 

inexperientes, se apresentam ao 

mercado, este não lhes confere 

credibilidade, dando-lhes a conhecer o 

primeiro obstáculo. 

Acresce que a equipa empreendedora 

da The Loop Co. não reunia os 

conhecimentos necessários para a 

implementação da ideia, mas a 

curiosidade e a persistência levaram-

nos a ultrapassar as lacunas de 

conhecimento e a concretizar a ideia. 

Uma das áreas que mais dúvidas 

suscitou aos empreendedores foi a 

financeira – passaram a ter de 
aprender tudo sobre o IVA. 

O IPN teve um papel fundamental no 

apoio à equipa empreendedora, 

disponibilizando os meios e os 

recursos que lhes permitiram 

ultrapassar os obstáculos iniciais. A 

disponibilização de contactos foi 

crucial nas diferentes etapas de 

crescimento da The Loop Co. 

.  

Figura 6 - Principais barreiras e obstáculos sentidos 

Principais lições aprendidas na 

implementação da iniciativa 
empresarial 

Ao longo do desenvolvimento da 

iniciativa empresarial The Loop Co. e à 

medida que os obstáculos e as 

barreiras foram encontrados no 

caminho, a equipa for tirando 

importantes aprendizagens e lições. 

Admitem ter cometido erros, muitos 

deles ligados à falta de conhecimento 

e preparação prévia para o 

empreendedorismo, mas que foram 

crescendo à medida que iam 

contornando os obstáculos. 

Destacando duas das principais lições 

aprendidas: 

• Uma ideia de negócio é um 

ponto de partida para arrancar 

uma empresa, mas importa ter 

consciência de que em função 

das necessidades de mercado e 

da variação dos fatores e dos 

Equipa/pessoas Investimento Objetivos

Credibilidade
Área 

financeira
Contratação 

RH
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fenómenos da envolvente 

externa à empresa, pode ser 

necessário realizar alterações 

profundas ao modelo de 

negócios – foi o que se sucedeu 

da primeira para a segunda 

versão da empresa. 

As pessoas são sempre referidas como 

sendo os principais ativos de uma 

empresa, mas por diferentes 

circunstâncias podem também ser o 
maior passivo. 

No caminho da The Loop Co., foi 

necessário modificar a composição da 

sociedade da empresa em função de 

incompatibilidades na sociedade 

(sócio em questão não mencionado 

neste estudo) – são situações que 

podem acontecer. 

Importa assim reunir as pessoas 

certas para o desenvolvido da 

iniciativa empresarial, principalmente 

na equipa de tomada de decisão.

 

“Perderia menos tempo a pensar a ideia e mais tempo a 

pensar com quem é para fazer.”

 

Boas práticas e recomendações. 
Nesta secção apresenta-se as principais lições, boas práticas e recomendações que resultam 

das informações partilhadas pela empreendedora entrevistada relacionadas com a sua 

caminhada e com a evolução da empresa desde a sua fundação. 

Tendo por base a análise da evolução histórica da empresa The Loop Co. desde a sua 

origem até à atualidade, assim como às experiências e vivências partilhadas pelo seu 

fundador João Parreira, considera-se que há matéria muito substancial para inspirar 
outros jovens empreendedores neste caminho. 

A lista que se segue apresenta as 5 principais boas práticas e recomendações 

possíveis de retirar do trajeto da The Loop Co. 

➢ #1 O planeamento do negócio é importante, mas é no terreno que se 

aperfeiçoa em função dos estímulos do mercado 

É importante desenvolver um bom Plano de Negócios que reflita as linhas 

estratégicas orientadoras da atuação da empresa, mas o documento deve ser 

atualizado de forma permanente, em função das experiências que os 
empreendedores vão tendo no terreno. 

➢ #2 Trocar opiniões com um público diversificado para aprimorar a 

ideia 

Os jovens empreendedores têm a tentação de não partilhar a sua ideia e a 

componente inovadora das suas soluções, com receio de que os interlocutores 

possam copiar. No entanto, é uma atitude que se tem revelado pouco profícua. “Não 

vou contar porque vão copiar”. 
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É fundamental trocar ideias, conversar, apresentar e ouvir opiniões interessadas no 

que se está a tentar criar para, em função da recetividade dessas mesmas opiniões, 

melhorar o que se considerar pertinente. No caso da The Loop Co., a parceria 

estabelecida com a SONAE, trouxe capacidades que impulsionaram o negócio a uma 

nova escala. 

➢ #3 Procurar colocar em prática a ideia de negócio com a maior 

celeridade possível 

Sugere-se que os empreendedores acelerem para a fase de teste e validação da ideia, 

pois num mundo tão dinâmico e veloz como o atual, importa ser dos primeiros – 

senão o primeiro – a chegar ao mercado. Podem ser realizados testes e ensaios 

simples da solução junto de potenciais clientes, no intuito de confirmar se há publico 

interessado em pagar pela solução que se está a propor. 

➢ #4 Dedicar-se a 100% ao desenvolvimento da iniciativa empresarial 

Embora seja cauteloso permanecer numa atividade profissional enquanto se está a 

amadurecer uma ideia de negócio, para posteriormente abrir a sua própria empresa 

e passar a trabalhar apenas para si, é importante saber identificar o momento certo 

para fazer a passagem. Quando o projeto começa a ter uma certa dimensão, requer 

uma dedicação a tempo inteiro ou, no pior caso, cai por insuficiência de recursos, 

principalmente temporais. 

➢ #5 Identificar as pessoas certas para envolver na iniciativa empresarial 

Importa identificar todas as competências necessárias ao desenvolvimento do 

negócio e, a partir daí, selecionar de forma criteriosa as pessoas que podem aportar 

tais competências. É importante fazer uma boa avaliação das pessoas a incorporar 

no projeto empresarial, pois são as pessoas que fazem as empresas e se, por alguma 

razão, uma delas não estiver verdadeiramente comprometida e seja uma “areia na 

engrenagem” dos relacionamentos interpessoais, a mesma deverá ser endereçada a 
abraçar outros desafios. 

 

Considerações finais 
Considerações a ter em conta pelo leitor. 

Este caso de estudo foi desenvolvido com o objetivo de dar resposta a necessidades 

específicas de um entregável previsto no âmbito do projeto Entrepreneurial ACT | 

2030 Next Generation of Digital Entrepreneurs, do promotor Porto Business School 

(PBS). Como tal, apresenta-se uma abordagem particularmente centrada na visão do 

empreendedor entrevistado e naquelas que são as suas principais motivações. O 

empreendedor deu a conhecer a sua perspetiva para retratar a realidade vivida no 

ecossistema de empreendedorismo e servir de inspiração junto de jovens 

estudantes a partir do 3º ciclo de estudos. 

Trata-se de um caso de estudo elaborado no decorrer do ano 2022, sendo natural 

que à data de leitura do presente documento possam ter ocorrido alterações na 
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empresa, novos acontecimentos e marcos importantes. Para mais informações 

sobre a empresa consultar https://www.theloop.pt/ ou entre em contacto com os 

dados apresentados na ficha técnica.  

https://www.theloop.pt/
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