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Diferenciando idéias de oportunidades

Talvez um dos maiores mitos a respeito de novas 
ideias de negócios é que elas devem ser únicas.

O fato de uma ideia ser ou não única não importa. 
O que importa é como o empreendedor utiliza
sua ideia, inédita ou não, de forma a transformá-
la em um produto ou serviço que faça sua
empresa crescer
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Ideia certa no momento errado

Um fator importante a ser considerado é o timing 
da ideia (momento em que a ideia foi gerada)

Alguns segmentos possuem um timing maior que
outros.

A EXPERIÊNCIA NO RAMO COMO DIFERENCIAL

Procure criar negócios em áreas que você 
conhece, já tem alguma experiência, já 
trabalhou, ou tem sócios que já trabalharam no 
ramo.
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FONTES DE NOVAS IDÉIAS

Informação é a base de novas idéias. Ex. 
televisão, rádio, revistas, jornais, livros, internet, 
outras pessoas, a própria empresa, 
fornecedores, clientes, entidades de classe, 
governo, etc. O empreendedor deve estar 
preparado para o que ocorre no ambiente onde 
vive.
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Técnicas para gerar ideias

• Conversar com pessoas de todos os níveis sociais e 
idade, sobre os mais variados temas;

• Pesquisar novas patentes e licenciamento de produtos 
na área de atuação

• Atentar aos acontecimentos sociais de sua região, 
tendências, preferências da população, mudanças no 
estilo e padrão de vida das pessoas e hábitos dos 
jovens e também dos mais velhos;

• Visitar institutos de pesquisas, universidades, feiras de 
negócios, empresas;

• Participar de conferências e congressos da área, ir a 
reuniões e eventos de entidades de classe e 
associações.
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Equipe

Timmons Model

Oportunidade Recursos
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OpportunityResources

Oportunidade

3M’s

Market demand

Market structure & size

Margin analysis
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Oportunidade

Market demand

» Você pode definir especificamente quem é seu cliente?

» Este cliente é acessível/você pode chegar até ele?

» O potencial de crescimento é alto (ex.: > 20% anual)?

» O mercado é durável?

» O custo de captação do cliente é recuperável no curto prazo (< 1 
ano)?
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OpportunityResources

Opportunity
Oportunidade

Market structure & size

» O mercado está crescendo, é novo, fragmentado, como está 
estruturado?

» Quais são as barreiras de entrada? Você tem estratégias para 
transpor estas barreiras?

» Qual é o tamanho do mercado em R$ e o potencial para se 
conseguir um bom market share?
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Oportunidade

Margin analysis

» A margem bruta é considerável (ex.: > 40%)?

» Quanto é preciso de capital?

» O breakeven pode ser atingido no curto prazo (ex.: < 2 anos)?
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Equipe

O líder (empreendedor)

» proativo, íntegro, “vendedor”, fazedor, carismático... 

» O time: experiente, focado, obsessão por oportunidades, toma
riscos calculados, perfis complementares...  
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Recursos

3 tipos

» pessoas

» coisas (tangíveis e não tangíveis) 

» $$

Prioridade às necessidades críticas

Controlar X Possuir – (Ernie’s vacation house rule)

“Never buy if you can rent, never rent if you can borrow”
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Timmons Model

Equipe

Oportunidade Recursos
3M’s P & C
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Checklist de oportunidade
(Questões críticas)

• Existe um problema para ser resolvido?

• Existe um produto ou serviço que solucionará este
problema?

• Nós podemos identificar com clareza os clientes
potenciais?

• Nós podemos efetivamente implantar uma estratégia
de mkt/vendas que seja exequível? (custo/retorno)

• A janela da oportunidade está aberta?
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Atratividade

Critério Alto Potencial Baixo Potencial
Mercado
Necessidades dos clientes identificada, receptiva,

atingível
Sem foco, leal a outros

produtos
Valor gerado aos usuários Alto Baixo

Ciclo de vida do produto/serviço Período que permite
recuperar investimento e
obter lucro

Muito rápido e não permite
recuperar investimento e

obter lucro
Estrutura do mercado Competição não consolidada

ou mercado emergente
Competição consolidada ou
mercado maduro, ou ainda,

mercado em declínio
Tamanho do mercado Vendas acima de R$ 50

milhões anuais e poucos
players

Desconhecido ou com
vendas menores que R$10

milhões anuais
Taxa de crescimento do mercado 30% a 50% ao ano ou mais Menor que 10% ao ano ou

decrescendo
Participação do mercado possível Ser líder; 20% ou mais Menor que 5%

Análise Econômica
Lucros depois de impostos 10% a 15% ou mais, com

perspectiva duradoura
Menor que 5%, frágil

Tempo para:
    Ponto de equilíbrio
    Fluxo de caixa positivo

Menos de 2 anos
Menos de 2 anos

Mais que 3 anos
Mais que 3 anos

Retorno potencial sobre o investimento 25% ao ano ou mais 15% a 20% ou menos
Necessidade de capital inicial Baixo a moderado Altos investimentos
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Vantagens Competitivas
 Custos fixos e variáveis:
     Produção
     Marketing
     Distribuição

Menores
Menores
Menores

Maiores
Maiores
Maiores

Grau de controle:
     Preços
     Custos
     Cadeia de fornecedores
     Cadeia de distribuição

Moderado a forte
Moderado a forte
Moderado a forte
Moderado a forte

Fraco
Fraco
Fraco
Fraco

Barreiras de entrada:
     Alguma regulamentação a favor
     Vantagem tecnológica
     Vantagem contratual/legal
     Redes de contato estabelecidas

Possui ou pode conseguir
Possui ou pode conseguir
Possui ou pode conseguir
Bem desenvolvidas

Nenhuma
Nenhuma
Nenhuma

Limitada; inacessível
Equipe Gerencial
Pessoas da equipe Experientes, competência

comprovada
Inexperientes, nunca

dirigiram negócio parecido
Formação das pessoas Multidisciplinar; habilidades

complementares
Todos com a mesma

formação e características
Envolvimento com o negócio Paixão pelo que fazem Apenas interesse financeiro

(remuneração; benefícios
etc)
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