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  Capacitação 

  

1  

MDIC, Endeavor e McKinsey lançaram em 2013 o programa 

InovAtiva para apoiar o empreendedorismo de alto impacto no 

Brasil 

  Coaching Networking 

Refinamento na 

abordagem 

para 

investidores 

através de 

capacitação e 

feedback 

  Preparação para investidores 

Realização 

Parceiro metodológico 

FONTE: Análise da equipe 

Cursos e 

atividades 

para apoiar o 

desenvolvi-

mento de 

negócios em 

estágio inicial 

Interações entre 

participantes, 

investidores e 

parceiros, 

possibilitando 

oportunidades de 

negócios e troca 

de conhecimento 

Apoio de 

profissionais 

(especialistas, 

investidores e 

empreende-

dores) 
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Breve resumo das ações feitas até agora. 

2013 
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O programa em 2013 está estruturado em três fases nas quais o 

participante evoluirá a sua proposta de negócio inovador 

Desenvolvimento 
da ideia de 
negócios  

Desenvolvimento 
do modelo de 
negócios  

Apresentação do 
plano de negócios 
para investidores 

▪ Dicas para ser um 

empreendedor de 

sucesso 

 

▪ Como desenvolver 

e avaliar o potencial 

das ideias 

▪ Como elaborar e 

testar o modelo de 

negócios 

 

▪ Introdução para 

abordagem com 

investidores 

▪ Como financiar sua 

empresa  

 

▪ Como desenvolver 

uma apresentação 

para investidores 

▪ Proposta de 

negócio com ideia 

inovadora  

▪ Modelo de negócios 

▪ Vídeo com pitch 

sobre modelo de 

negócios 

▪ Apresentação do 

plano de negócios 

para banca de 

investidores 

20 50 1.635 

  
  

  

Aprendizados 

Produtos 

finais 

Projetos 

participantes 

Fase 1  Fase 2 Fase 3 

Estamos aqui! 

FONTE: Análise da equipe 
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A capacitação da segunda fase vem sendo 

muito bem avaliada pelos empreendedores  

FONTE: Feedback dos participantes, análise da equipe 

100

53

42

Total 

Inadequado 0 

Muito Fraco 0 

Fraco 0 

Regular 2 

Bom 3 

Muito Bom 

Excelente 
"Fiquei impressionada com a capacidade de 

visualizar novos cenários e situações referentes 

ao meu negócio a partir de visões externas" 

"Tivemos uma real visão das características e 

metodologia do mercado de startups e do 

financiamento de projetos" 

"Agora meu negócio tem muito 

mais bagagem para dar certo" 

Respostas anônimas dos empreendedores após workshop 

FASE 2 

"Os vídeos disponibilizados foram de 

fundamental importância" 

"Os Coachings foram bem objetivos, 

específicos e conseguiram trazer várias ideias" 

% de "Excelente" 

e  "Muito Bom" 
% 

95% 

De forma geral, como  

você avalia o workshop? 

%, n = 64 participantes 

O workshop atendeu às suas expectativas? Em caso 

afirmativo, em quais aspectos específicos? Em caso 

negativo, como ele poderia ser aprimorado? 

Respostas de participantes 
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  Capacitação 

 Expertise e metodologias da consultoria McKinsey 

 Conteúdo prático e baseado em casos e situações reais 

 Curso apresentado por empreendedores de sucesso, 

executivos e consultores especializados 

 Atividades para aplicação prática do conteúdo 

 Capacitação específica para setores selecionados (Saúde 

e Agro) 

 Treinamentos presenciais nas principais Instituições 

Científicas e Tecnológicas  

FONTE: Análise da equipe 
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Exemplo: Stanford University 

FONTE: Website http://online.stanford.edu/ 

V 

http://online.stanford.edu/
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Minha solução 

possui um 

diferencial 

competitivo? 

1 
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Negócios com baixa diferenciação Negócios com alta diferenciação 

Porque é importante me diferenciar da concorrência? 

Uma proposta inovadora reduz a concorrência que seu negócio irá 

enfrentar e aumenta as chances de sucesso 

 

 Margens de lucro mais baixas 

 

 Poucos consumidores fiéis ao seu 

produto 

 

 Instabilidade do mercado é inevitável 

 

 

 Margens de lucro mais altas 

 

 Consumidores fiéis a seu produto 

 

 

 

Diferença entre negócios com alta e baixa diferenciação: 

x 
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Por que um potencial cliente compraria o meu produto e não 

o de meus concorrentes? 

Após analisar as tendências de mercado, é necessário assegurar-se 

que sua proposta é algo realmente novo para o mercado 

Para garantir proposta com diferenciais claros, você deve 

conhecer seus concorrentes e o que eles oferecem 

Identifique seus 

concorrentes diretos 

e indiretos 

Pesquise o que seus 

concorrentes 

oferecem 

 

Avalie se sua 

proposta é de fato 

inovadora 
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Como identificar meus concorrentes? 

▪ Identifique empresas que oferecem produtos 

para os mesmos consumidores que você 

▪ Pesquise notícias sobre o setor  

e veja quais empresas estão se destacando 

▪ Vá a eventos, convenções e feiras específicas 

do seu setor e veja quais empresas participam 

▪ Converse com: 

‒ Concorrentes que você já identificou 

‒ Fornecedores 

‒ Clientes e potenciais clientes 

▪ Acesse: 

‒ Site de associações setoriais 
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Concorrência Direta 
Concorrência Indireta 

Ou Substitutos 

A Bebê Store, por exemplo, tem diversos  

concorrentes diretos e indiretos 

Quais são as empresas que oferecem produtos ou serviços que atendem as mesmas 

necessidades (ou similares) de nossos clientes-alvo? 

Lojas físicas de rede ou lojas de bairro 

Grandes magazines 

Lojas online multimarca 

Lojas online de marcas reconhecidas 

A Bebê Store atende a um público muito abrangente e por isso tem 

muitos concorrentes diretos  e indiretos ou substitutos 

 

ILUSTRATIVO 
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Quão diferente é sua proposta da oferecida por  

seus concorrentes? 

A Bebê Store se diferencia em vários aspectos: 

ILUSTRATIVO 

A Bebê Store possui 

diferenciais claros de 

variedade de 

produtos e categorias 

oferecidas e 

abrangência 

geográfica 

Alto 
10 

Baixo 
0 

 

Prazo de  

entrega 

 

Conveniência 

 

Variedade de 

categorias 

 

Variedade 

de produtos 

 

Custo x 

Benefício 
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Vamos analisar também o exemplo da Tecverde 

| 13 

Missão 

“Prover soluções construtivas 

inovadoras que proporcionem uma 

experiência superior de consumo 

em habitações populares” 
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Qual problema a Tecverde resolve? 

| 14 

 O cliente deve comprar o terreno; 

 Contratar mão de obra; 

 Comprar material de construção sem saber exatamente quanto será preciso; 

 Não se sabe exatamente quanto vai ser necessário de cada material; 

 O custo final da obra costuma extrapolar em até 50% o valor inicial orçado; 

 Os prazos da obra muito dificilmente são cumpridos. 

ILUSTRATIVO 

A experiência do cliente que quer construir uma casa 

é extremamente desagradável: 

A solução da Tecverde melhora essa experiência, oferecendo um 

produto diferenciado e simplificando o processo de compra e 

construção da casa do seu cliente final 

Por que a Tecverde é inovadora? 
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convencional 
Casa de 150 m2 Construção 

tradicional 

Construção  
com tecnologia 
TecVerde: 

Redução 

Prazo total 280 dias 60 dias 79% 

Emissão CO 22t 4t 80% 

Resíduos de 
construção 

21t 3t 85% 

| 15 

Produto: utilização de uma tecnologia diferenciada para construção de 
casas (Wood Frame), adaptada ao estilo do Brasileiro 

ILUSTRATIVO 

Em comparação com construções tradicionais, Tecverde proporciona 

prazo reduzido, emitem ~5 vezes menos  

monóxido de carbono e ~7 vezes menos resíduos 
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ILUSTRATIVO 

Inclusive pela 

internet 

Financiamento bancário 

do imóvel. Garantia de 

prazo e preço 

Parceria com 

incorporadoras 

Como o modelo de negócios da Tecverde funciona? 
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Em que parte do ciclo de experiência você entrega valor 

agregado ao seu consumidor? 

Diminui algum risco? 

Quais vantagens de imagem ele tem? 

Qual valor agrega para o consumidor em termos de responsabilidade 

ambiental? 

Aumenta a produtividade do consumidor? 

Traz algum benefício de simplicidade e é fácil de usar? 

Traz conveniência? 

Os seis passos do ciclo de experiência do consumidor 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Há diversas dimensões que seu produto/serviço pode agregar valor: 

Em que parte você está 

inovando? E como 

você agrega valor?  

Compra Entrega Uso  
Suple- 

mentos 

Manu- 

tenção 
Descarte 
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Os produtos e serviços que analisamos até agora  

claramente agregam valor em uma ou mais áreas  

Os seis passos do ciclo de experiência do consumidor 

Responsa-

bilidade 

ambiental 

Maior 

produti-

vidade 

Conveni-

ência 

NÃO EXAUSTIVO 

ILUSTRATIVO 

Como sua ideia inova 

frente a concorrência 

Compra Entrega Uso  
Suple- 

mentos 

Manu- 

tenção 
Descarte 
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 Criação de uma rede nacional e internacional de mentores/coaches; perfil dos 

mentores: Empreendedores de sucesso, executivos, consultores McKinsey e 

investidores selecionados 

 Atendimento remoto por meio da plataforma 

 Matchmaking entre necessidades do empreendedor e especialidade do mentor 

 Mentores com experiência setorial, competências de gestão específicas 

(marketing, finanças, etc.) ou com experiência empreendedora 

  Coaching 
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  Geração de Negócios 

 Preparação para investidor: Não só pitching 

mas negociação de valuation, aspectos 

jurídicos, liderança, etc. 

 Acesso a cadeias de valor de grandes 

empresas para comercialização ou 

desenvolvimento conjunto de produtos 

 Capacitação para acessar instrumentos de 

apoio do Governo 

FONTE: Análise da equipe 
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 Comunidade on-line para capacitação em rede 

 Uso de técnicas avançadas para capacitação em redes sociais: Webminars, 

roundtables, co-criação, open innovation, gamification, netweaver, desafios, 

etc.   

 Atividades presenciais nas principais ICT brasileiras com foco tecnológico: 

transformar patentes em negócios 

  Networking 

FONTE: Análise da equipe 
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Exemplo: StartUpHealth 

FONTE: Website http://www.startuphealth.com/ 

http://www.startuphealth.com/
http://www.startuphealth.com/

