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Bem-vindo ao Manual de Boas Práticas do Your Business Success – Planear para o sucesso nos 

negócios. Esta é uma publicação digital que incentiva a partilha de conhecimento e aprendizagem 

por pares através da identificação e divulgação de abordagens inovadoras no planeamento de 

negócios. Nos próximos capítulos terá a possibilidade de ficar a conhecer experiências de 

aspirantes, iniciantes e empreendedores experientes de toda a Europa, que utilizaram o Your 

Business Success (YBS) e de que forma eles planearam os seus negócios, explicando o que funciona 

e o que não funciona na sua prática diária.  

Este compendio foi compilado entre 2020 – 2021, durante a pandemia global COVID-19 – um período 

estranho e difícil para todos nós, mas também um período que acelerou maciçamente a adoção de 

ferramentas digitais e aplicativos para comunicação, aprendizagem e planeamento. Educadores e alunos 

foram apresentados a novas formas de trabalhar, mas também foram recordados de que forma as 

experiências cara a cara podem ser valiosas, especialmente quando usadas em conjunto com formas 

digitais de trabalho. 

Esperamos que se inspire nos exemplos recolhidos aqui para começar a usar ferramentas de planeamento 

de negócios (digitais) na sua empresa ou nas suas práticas de Ensino e formação.  

A iniciativa Your Business Success  

 Your Business Success é um projeto Erasmus+ que reune 

parceiros de Portugal, Holanda, Reino Unido, Grécia, Roménia 

e Bulgária. 

O YBS Tem um objetivo claro: desenvolver uma abordagem 

inovadora para permitir que aspirantes a empreendedores e 

proprietários / gerentes de micro e pequenas empresas 

preparem planos de negócio práticos e focados no desempenho. 

Isto será alcançado através do desenvolvimento de uma nova 

ferramenta digital de negócios e de um novo curso e recursos de 

aprendizagem.  

INTRODUÇÃO 

Este Manual de Boas Práticas fornece exemplos 
concretos de empreendedores, iniciantes e 
experientes que que explicam como planear um 
negócio e quais as ferramentas e recursos do YBS 
que estão disponíveis para o apoiar. Formadores 
e formandos beneficiam de exemplos reais para 
enriquecerem e melhorarem os seus cursos. 
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Este manual de Boas Práticas é baseado na experiência prática e no conhecimento de profissionais da 

educação de todo o continente Europeu, recolhidos pelos parceiros do projeto YBS. Os parceiros do 

projeto recorrerem às suas redes, constituídas por empresas que estão a usar ferramentas de 

planeamento de negócios a todos os níveis – desde pioneiros até aqueles que estão dando os primeiros 

passos no uso de ferramentas online, para recolha da informação aqui disponibilizada. Os parceiros 

trabalharam e entrevistaram empreendedores, aspirantes, iniciantes e experientes, perguntando, não 

apenas sobre o que funciona mas, também, o que não funciona no planeamento de negócios, e porquê.  

Estudos de caso 

Neste capítulo, apresentam-se casos com exemplos práticos que ilustram a forma como os participantes 

do projeto Your Business Success beneficiaram da Formação e do aplicativo de planeamento de negócio 

digital YBS.  

Para seu benefício, os casos são baseados nas experiências dos empreendedores, pelo que quaisquer 

recomendações e dicas práticas vêm diretamente deles! 

Boas Práticas 

Além disso, identificamos e incluímos 

empresas de fora do projeto para 

ilustrar o modo como elas planeiam a 

gestão do negócio. Desfrute de um 

capítulo com uma variedade de 

exemplos de toda a Europa sobre 

como novos empreendedores, mas 

também empresas bem estabelecidas, 

planeiam os seus negócios e superam 

os desafios que enfrentam (ou 

enfrentaram). 

 

Dicas  
 
No capítulo final deste manual, 

resumimos as principais ideias dos 

exemplos, traduzindo-os em dicas que os 

empreendedores podem ter em 

consideração para melhorar o seu 

planeamento de negócios e fazer o melhor 

uso das ferramentas apresentadas. 

Desfrute! 

  



Manual de 

Boas Práticas 

 

 

 

  



Manual de 

Boas Práticas 

 

 

 

  

 

ESTUDOS DE CASO 



Manual de 

Boas Práticas 

 

 

 

 

Ellie Moore, Weirdo Ellie Cosplay 

[https://www.instagram.com/weirdo_ellie_cosplay/] 

 

Cosplay é a prática de se vestir como um personagem 

de um filme, livro ou jogo de vídeo. Comecei cosplay 

porque sempre adorei fantasias e pensei que seria um 

hobby divertido. No entanto, trouxe-me muito mais – 

amigos, confiança e muita felicidade e também um negócio 

a começar!  

Os meus vídeos e postagens do Instagram, Facebook, 

YouTube e TikTok podem incluir coisas como maquilhagem, 

vlogging e análise de produtos. Não tenho experiência de 

planear e gerir um negócio e quera aprender mais!  

O manual do curso do Your Business Success foi muito útil 

e deu dicas e ideias sobre como planear o meu negócio. 

Ajudou-me a dar conta o quanto preciso de pensar antes de 

comprometer uma verba. Além disso, agora tenho uma ideia melhor e mais clara do que tenho 

que pensar e desenvolver, tal como a minha USP. Acho que posso usar a ferramenta de 

planeamento de negócios digital, ou algo parecido.  

O meu conselho para outros aspirante a empreendedores seria obter toda a ajuda possível 

e tentar ser prático e criativo para se destacar dos outros! 

“Sou uma influenciadora de cosplay. Tenho 

mais de 12K seguidores. Revejo produtos e 

partilho a forma de criar personagens de 

cosplay.” 
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DJ  X-TO  - Christian Mihov  

[www.facebook.com/maxeventbg] 

 

A nossa empresa faz uma variedade de coisas, desde o 

aluguer de equipamento de DJ e equipamento de som à 

organização, segurança e sonorização de eventos, mas 

também criativo, design gráfico e web, redes sociais, 

publicidade e impressão.  

Eu estava interessado no processo geral de planeamento de 

negócios e na forma como o Your Business Success poderia 

ajudar a tornar o nosso negócio mais sustentável a longo 

prazo, especialmente em tempos de surto de COVID-19 e 

encerramento de restaurantes e casas noturnas. 

Foi muito importante para mim aumentar a minha 

compreensão sobre as oportunidades e riscos potencias em 

administrar um negócio próprio. A análise SWOT e como 

minimizar as ameaças em tempos difíceis foi um elemento 

muito útil do programa. O programa Your Business Success ajudou a entende quais são os 

valores que os nossos produtos e serviços oferecem aos clientes atuais e potenciais.   

Como conselho, eu diria que devemos sempre procurar novas ideias, métodos e ferramentas 

que nos possam ajudar como empresário, a tornarmo-nos mais flexíveis e adaptáveis ao 

ambiente de negócios e às necessidades dos clientes.  

“O programa Your Business Success 

programme ajudou a melhorar o nosso 

negócio por meio da diferenciação da 

empresa em relação a outras semelhantes 

no mercado.” 
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Cristina Ribeiro, Material de Proteção, Lda. 

[empresa virtual]  

 

A minha ideia de negócio é a comercialização de 

equipamentos de proteção individual, entre os quais se 

destacam os equipamentos para proteção ocular e facial, 

auditiva, pés, mãos, trabalho em altura, entre outros. Toda 

essa gama de equipamentos tem como objetivo proteger 

o trabalhador dos riscos ocupacionais, para a sua 

segurança e saúde. Atuamos nos mais diversos mercados: 

construção civil, bombeiros e indústrias em geral. 

Qual era a sua necessidade no programa YBS? 

A participação neste programa permitiu-me ter uma 
excelente ferramenta de ajuda para a elaboração do meu 
plano de negócios. O aplicativo contém todos os pontos 
importantes e sequenciais de um plano de negócios. Através 
do aplicativo YBS poderei traçar um caminho para o meu 
negócio.  

 

 

 

“O programa Your Business Success 

forneceu-me uma orientação clara para a 

elaboração do meu plano de negócios” 
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Quais os elementos do programa que achou 

mais úteis e porquê? 

Fiz o curso de formação do YBS e usei a 

ferramenta de planeamento de negócios online 

do YBS. O aplicativo permite melhorar a análise 

de mercado e também a análise financeira do 

negócio. Achei todos os elementos da ferramenta 

importantes, a definição de missão, visão, análise 

financeira. Pelo facto de o plano de negócios ser 

uma ferramenta de gestão importante, torna-se 

imprescindível que, ao ser elaborado, todos os 

pontos estejam bem definidos de forma a reduzir 

o risco de insucesso nos negócios. 

 

 

 

 

Qual é o seu conselho para outros (aspirantes) 

empreendedores em relação ao planeamento 

de negócios? 

O meu conselho seria, antes de tudo, definir 

claramente o negócio, identificar o público-alvo, 

os concorrentes, os pontos fortes e fracos do 

negócio. É necessário ser rigoroso na elaboração 

do plano de negócios, pois este documento nos 

permite analisar a viabilidade do nosso negócio.  

Alguma reflexão final, Cristina? 

Pelo facto de o plano de negócios ser um 

documento de extrema importância na criação de 

um negócio, o programa YBS torna-se uma mais-

valia por ser um excelente auxiliar na sua 

elaboração, focando todos os pontos relevantes 

do plano de negócios. Com o programa YBS não 

perdemos o nosso caminho. Com o aplicativo YBS 

todas as pessoas podem fazer um plano de 

negócios. Só precisamos de seguir todas as 

etapas. 
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Orsolya & Szabolcs Bőjte, Mapeie o seu lixo! A app MYRA 

 

A equipa MYRA está muito entusiasmada com a solução 

de questões sociais e de sustentabilidade por meio do uso 

da tecnologia  

O problema que identificaram é que há muito lixo, muito 

lixo mesmo. 

A solução deles é o aplicativo MYRA que se pode tornar 

um Sistema de resíduos, onde o lixo não é mais lixo, mas 

um recurso sem fim. O MYRA fornece uma solução de rede 

interativa ao vivo, baseada na função de geolocalização com 

uma “loja de lixo”. O aplicativo colocaria em contacto as PME 

e outras entidades que lidam com a gestão de resíduos e 

consumidores locais. 

 

Qual era a sua necessidade no programa YBS? 

A nossa participação no programa YBS tem sido impulsionada pela possibilidade de elaborar um plano de negócios 

que está prestes a começar. A ideia foi lançada no ano passado, mas desde que comecei a planear e a melhorar as 

ideias que ansiava por encontrar algo novo e mais eficaz, o que aconteceu por intermédio deste aplicativo. 

 

“Siga as instruções do aplicativo 

YBS e não se arrependerá. A 

recompensa não tardará! ” 
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Qual dos elementos do programa considera 

serem mais úteis? 

Para poder colocar tudo num só lugar, pense no 

processo de planeamento como um todo e o facto da 

ferramenta fazê-lo pensar em detalhes que de outra 

forma poderiam escapar, é de grande ajuda. 

O ter que formular e colocar no papel a missão, visão, 

requisites de mercado e questões financeiras revelou-

se muito útil para o nosso planeamento. 

De que forma o programa Your Business 

Success o ajudou a planear o seu negócio? 

Como foi destacado acima, os principais fatores que 

nos ajudaram no nosso planeamento foram a 

importância de formular e colocar no papel coisas 

concretas para o nosso negócio, desde o estágio inicial 

do planeamento (visão, missão, público-alvo / clientes, 

possíveis parceiros, etc.). Às vezes temos a tendência 

para apressar as coisas e não dar a devida atenção a 

certas fases que, como descobrimos agora, podem ser 

de extrema importância em fases posteriores do 

negócio. 

Qual é o seu conselho para outros aspirantes a 

empreendedores em relação ao planeamento 

de negócios? 

Para prestar atenção ao máximo de detalhe possível. É 

muito importante planear o negócio da forma mais 

meticulosamente possível, pois ele representa a base 

do seu sucesso. Um bom planeamento levará a um 

negócio de sucesso. Isso já foi comprovado várias 

vezes. Portanto, certifique-se de formular a sua 

proposta de Valor – que representa o que o seu 

negócio vai ser, identifique os seus recursos, 

atividades, parceiros e clientes da forma mais concreta 

possível. Tente prever também todos os cursos que 

podem ocorrer para um planeamento realista. 

Mais algum conselho? 

Manter o foco! Não se deixe distrair dos seus objetivos 

principais. No processo de planeamento, pode querer 

prestar atenção a todos os pequenos detalhes que 

passam pela sua mente durante o processo, mas não 

deve permitir que essas coisas aconteçam. É muito 

importante sempre ter em mente o que deseja 

alcançar. Siga as etapas do aplicativo YBS e não se 

arrependerá! Vai valer a pena. r! 
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Pedro Flores, Flores Around the World 

[www.floresaroundtheworld.com]  

 

Somos um blog de viagens que oferece dicas de viagem e inspiração 

para as pessoas viajarem mais e que desejam construir as próprias 

instalações turísticas. 

Qual era a sua necessidade no programa? 

Como um negócio online que se pretende tornar físico, existem 

muitos aspetos que desconhecemos e que precisamos de considerar 

na fase de planeamento (nosso estado atual). O meu principal objetivo 

era receber orientações sobre por onde começar e saber o que deva 

analisar ao construir o meu plano de negócios.  

Conforme já mencionado, estamos agora a começar a construir o nosso 

plano de negócios, pelo que, neste momento, ainda não há muito a 

melhorar. Precisamos de fazer e depois avaliar o que precisa de ser 

melhorado 

Que elementos do programa achou mais úteis? 

A ferramenta de planeamento foi, na minha opinião, uma das melhores 

do programa. Parece-me que é algo que usarei muito quando as coisas começarem a tornarem-se reais. O plano de 

negócios de uma página é um vencedor! Documento simples, atraente e muito direto, com todas as informações 

comerciais que certamente será útil para apresentações de vendas. 

 

“O plano de negócios Your Business Success 

de apenas uma página é um vencedor! 

Documento simples, atraente e muito 

direto.” 

 



 

 

 

 

 
 

De que forma o programa Your Business 

Success ajudou (a planear) o seu negócio? 

A parte principal do programa foi focar no que é 

importante definir claramente no estádio inicial do 

plano de negócios (que era o meu objetivo). A fase de 

planeamento é fundamental para o sucesso de 

qualquer negócio e eu tendo a apressar essa parte do 

processo, negligenciando ou não dando a devida 

atenção a aspetos extremamente relevantes, como a 

criação de uma adequada declaração de Missão e 

Visão. 

Qual é o seu conselho para outros (aspirantes) 

empreendedores em relação ao planeamento 

de negócios?  

Foco! Esse é, em minha opinião, um dos aspetos naus 

difíceis de lidar. Num estádio inicial de planeamento 

devemos absorver grandes quantidades de novas 

informações e pensamentos começar a fazer com que 

nos dispersemos.  

Isso, inevitavelmente, afasta-nos das coisas realmente 

importantes e nas quais deveríamos estar a trabalhar 

não permitindo ter uma ideia clara de como deve ser 

o plano de negócios e que informações devem ser 

incluídas e o que deve ser deixado de fora.   

Pode ser confuso no início, mas se nos concentrarmos 

e adotarmos uma abordagem passo a passo, as coisas 

começam a crescer da maneira certa.  

Quais os teus pensamentos finais, Pedro? 

Gostaria de agradecer ao YBS por criar estas sessões e 

a todos os tutores envolvidos e que estão 

empenhados em ajudar aspirantes, a empreendedores 

a encontrar o nosso caminho na árdua busca que é a 

criação de um novo negócio.  

Para um novo empreendedor, a maior parte do 

trabalho inicial parece uma espécie de “andar cego na 

escuridão” e estes tipos de sessões dão-nos pequenas 

luzes na direção certa.
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Carolina Papageorgiou, Arte do π 

[www.artofp.gr]  

 

Arte do π é uma empresa privada de joalharia artesanal 

iniciada pela designer Carolina Papageorgiou. A Carolina 

desenha joias feitas à mão, com pedras preciosas, fitas, 

pérolas, prata e latão. 

Qual a sua necessidade no programa YBS? 

Estou sempre interessada em introduzir melhorias consistentes para 

aprimorar a minha pequena empresa. Na minha opinião, isso é 

fundamental para o seu sucesso e sustentabilidade. Coisas como 

monitorar o fluxo de Caixa de forma consistente, utilizar as redes sociais 

para marketing, pedir ajuda e orientação em áreas onde eu sou menos 

competente, esses são alguns dos principais alvos para me aprimorar 

como empresária e o meu negócio.    

Qualquer empresário deve rever regularmente o seu plano de negócios 

se quiser te rum negócio bem-sucedido. Assim, o objetivo principal ao 

participar do programa YBS era rever o meu desempenho atual e 

identificar as estratégias mais prováveis de crescimento.  

 

 

“Qualquer empresário deve rever 

regularmente o seu plano de negócios se 

quiser ter um negócio com sucesso.” 

 



 

 

 

 

 
 

Que elementos do programa achou mais úteis, 

Carolina? 

A ferramenta online de planeamento de negócios YBS 

foi a partem ais útil da experiência. O software é uma 

ferramenta simples e amigável que pode ser muito 

valiosa para novas empresas, pois ajuda a estruturar 

cada elemento de um plano de negócios. O utilizador 

recebe um tutorial online a explicar cada tópico a ser 

preenchido, dando exemplos. Ele disponibiliza uma 

ferramenta de assistência passo a passo para facilitar 

a criação de planos de negócio.    

A interface de design gráfico é atraente, amigável e 

intuitiva, com Sistema de notificação simples.  

É possível manter o controle dos negócios 

programando marcos para tarefas ou projetos 

importantes. Essa é uma maneira fácil de garantir que 

todas as metas importantes são alcançadas.  

Também gostei das finanças automáticas; não me 

preocupei com folhas de cálculo complexas ou 

fórmulas incompletas no Excel. O software suporta 

todas as opções comuns de previsão.  

Qual é o seu conselho para outros (aspirantes) 

empreendedores em relação ao planeamento 

de negócios? 

Atualize-se sobre as tendências e questões que estão 

a acontecer no setor ou indústria em que está a 

trabalhar, bem como sobre as mudanças que estão a 

acontecer na comunidade local. Coisas que não 

parecem relevantes podem ter um impacto sobre o 

que estamos a fazer; por isso devemos sempre 

considerar todas as possibilidades e sermos capazes 

de adaptar o nosso plano de negócios. 

Alguma consideração final sobre o 

planeamento de negócios? 

Experimentei outras opções de ferramentas de 

planeamento de negócios. A ferramentas de 

planeamento YBS é de longe a mais simples, mais 

amigável e a opção com mais recursos que já testei. 

Ela fornece todas as ferramentas necessárias para 

cobrir uma ampla gama de necessidades de 

planeamento de negócios. Não posso deixar de 

mencionar que qualquer pessoa se pode registar 

gratuitamente no aplicativo e que se pode ter acesso 

através de tablets e smartphones.  
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Zsolt Butyka, Adventure Karavan 
 

 

A ideia do parque de caravanas surgiu de uma 

necessidade real, quando percebo que o turismo de 

caravanas começa a ser conhecido e praticado também 

na Roménia. Não existem lugares de estacionamento 

agradáveis onde os viajantes possam descansar e 

refrescar-se. Portanto, o parquet será único na região, 

atendendo à real necessidade de todos aqueles que viajam 

em caravanas nos meses de verão. Comodidades como 

parque infantil, área para refeições, eletricidade, lavandaria, 

churrasqueira, estarão incluídas no preço. Como se trata 

apenas de uma empresa ainda por começar, serão 

envidados esforços de marketing para atrair o maior número 

possível de hospedes.  

Qual era a sua necessidade no programa YBS? 

Dado que o negócio está mesmo no início e o terreno está a ser construído através de um projeto não reembolsável, 

foi necessário um planeamento desde o momento em que surgiu a ideia do negócio. Ao usar o aplicativo YBS, a Zsolt 

descobriu na fase inicial de planeamento que deveria ser dada mais atenção na formulação da missão e da visão do 

negócio e que se deveria dar mais foco aos custos que vão surgir durante a gestão do negócio. 

“Achei muito reconfortante  saber que 

mesmo depois do negócio ter arrancado, o 

aplicativo YBS permite acompanhar as 

atividades planeadas.” 
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Que elementos do programa achou mais 

úteis? 

Achei muito reconfortante que, também após o início 

do negócio, a ferramenta YBS tenha a facilidade em 

acompanhar as atividades planeados, projetos que 

devem ser executados, cumprimento de prazos, 

incluindo lembretes e tarefas por funcionário. Ter todo 

o plano numa página é ouro aspeto que merece 

destaque e que é imprescindível para poder voltar a 

ele as vezes que forem necessárias.  

Como é que o programa Your Business Success 

o ajudou (a planear) o seu negócio? 

Juntar tudo, pensar nos pequenos detalhes, definir 

todas as atividades importantes antes mesmo de 

iniciar o negócio podem ser considerados passos mais 

vitais que precisam de ser levados em consideração no 

processo de planeamento. Também aqui o aplicativo 

YBS ajudou.  

Como todos sabemos, sem um bom planeamento, o 

negócio pode não ter tanto sucesso. Portanto, um 

planeamento completo é crucial. Na nossa vida 

quotidiana, tendemos a apressar as coisas e, às vezes, 

acabamos por realizar certas tarefas superficialmente. 

O aplicativo YBS faz-nos pensar mais profundamente, 

reconsiderar e deliberar sobre determinados tópicos, 

por mais tempo do que o inicialmente planeado.  

Qual é o seu conselho para outros (aspirantes) 

a empreendedores em relação ao 

planeamento de negócios? 

Preste atenção ao máximo de detalhes possível. 

Procure formular os seus objetivos, possíveis desafios; 

faça uma pesquisa de mercado ou procure saber o 

máximo possível sobre os concorrentes para ter a 

certeza de que o seu plano está o mais próximo 

possível da realidade. Converse com amigos e 

possíveis clientes e não se esqueça do marketing.  

Quais os seus pensamentos, Zsolt? 

O aplicativo YBS é uma ferramenta bem pensada que 

pode ser uma grande ajuda para os empreendedores, 

não importando se estão no início das suas jornadas 

ou se já gerem os seus negócios. Dá a possibilidade de 

colocar tudo junto ajudando a refletir detalhadamente 

sobre os planos e objetivos. Use-o com confiança, 

embora ainda haja um aspeto ou outro que precisa de 

polimento. Experimenta!
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Julian Varbanov, Fitness Online  

[Aspirante a empresário] 

 

Pretendo dar formação de fitness individual no local (presencial) 

e também online aliadas a consultas de saúde. Tenho 

conhecimento e prática como instrutor de fitness há mais de 10 

anos e agora decidi abrir a minha própria empresa. Tenho vários 

clientes no país e no estrangeiro que utilizam os meus serviços 

como empresário. Preciso de aprender como me registar e gerir 

essa atividade como uma empresa de negócios. O Your Business 

Success ajudou-me a planear a ideia e as atividades como um 

negócio genuíno lucrativo.  

Todos os elementos do programa foram úteis, mas para os 

iniciantes foi muito útil aprender sobre os fatores que devo 

considerar ao planear, inicial ou desenvolver um negócio próprio.  

Ajudou-me a preparar uma pesquisa de mercado e a entender como visualizar o meu negócio. 

Além disso, o programa foi muito útil para identificar as necessidades dos meus clientes, a fim 

de planear atividades para a formação personalizada. Ainda para mais, o,  

YBS é gratuito e muito conveniente tendo em conta os recursos limitados de um negócio 

que está a começar!  

“A ferramenta de planeamento de negócio 

do YBS é muito útil para lhe dar 

competências e conhecimentos iniciais de 

gestão se não tiver experiência anterior 

como empresário” 
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Salah Aldin Al Ayobi, HealthLab Medical Protection NL 

[Negócio de importação]  

 

Comecei a minha empresa como um escritório de 

representação na Holanda para os negócios da minha 

família no exterior, tudo isso durante a pandemia global 

COVID-19. A minha empresa importa e vende proteção 

médica descartável e produtos de saúde, incluindo 

mascaras faciais, macacões de proteção, sapatos de 

proteção, bonés e luvas.  

Junto com o meu coach, demos os passos formais para 

registar a empresa e também desenvolver uma estratégia. 

Foi interessante aprender na prática sobre negócios 

internacionais e tudo o que se relaciona com eles, como 

frete, entrega, impostos de importação, documentação, 

rótulos de qualidade da EU, etc.  

O aplicativo YBS permitiu-me similar cenários, por exemplo, variando com preços de compra e 

venda, adicionando custos de envio. Isso deu-me uma boa visão das vantagens e margens e 

ajudou-me a definir os meus preços e ofertas para os clientes.  

“O aplicativo YBS permitiu-me simular 

cenários, deu-me uma boa visão das 

vantagens e margens possíveis e ajudou-me 

a definir os meus preços.” 
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Both Piroska, Veste os teus  

[www.facebook.com/dressupyourbooks]  

 

Nós criamos capas de livros, livros de texto, livretos que 

não apenas protegem os seus livros favoritos, mas 

também dão ao leitor algo único, por assim dizer. 

Consideramos importante tornar as coisas recicláveis para 

comercializar o mínimo possível de produtos em plástico.  

Somos uma empresa privada, por isso precisamos de toda 

a ajuda possível. Agradeço a oportunidade de participar no 

programa YBS. 

Como não tínhamos um plano de negócios bem 

desenvolvido e bem pensado – o nosso negócio começou 

como um hobby – sentimos que precisávamos de um plano 

de longo prazo, mas não tínhamos as ferramentas para o 

fazer; não sabíamos por onde começar 

Que elementos do programa achou mais úteis? 

Achei a parte do argumento de venda a mais interessante e mais útil. Por meio das descrições e definições 

precisas, conseguimos criar um plano de negócios transparente para a nossa empresa. 

 

“Porque não tínhamos um plano de 

negócios bem desenvolvido, sentíamos que 

precisávamos de um plano de longo prazo, 

mas não sabíamos por onde começar …” 

 



 

 

 

 

 
 

Vai-nos ajudar muito a sistematizar os nossos 

planos, atividades e situação financeira. Na 

maioria das vezes, os programas de contabilidade 

tratam apenas da sistematização das questões 

financeiras, mas nesta plataforma posso 

combinar o meu plano de negócio, as minhas 

atividades a serem implementadas e a minha 

situação financeira. 

Com a opção de adicionar um calendário extra, 

posso ver as minhas atividades semanais / 

mensais e isso pode ser visto também por outros 

membros da equipa.  

O que é muito interessante é que dentro de um 

ano poderei ver de uma forma muito útil na 

Plataforma, onde é que o meu negócio está e isso 

pode ajudar-me a dar outros passos.  

De que forma o programa Your Business 

Success o ajudou (a planear) o seu negócio? 

Eu tenho uma orientação realista sobre como 

inicial o meu planeamento de negócios; consegui 

pensar sobre quem é exatamente o meu público-

alvo; tive uma ideia precisa enquanto trabalhava 

na Plataforma, sobre como poderia alcançar esse 

público, quais as etapas que devo faze rem 

relação ao meu marketing para promover os 

meus produtos da melhor forma.  

A parte de gestão de projetos da plataforma 

ajudou-me muito. Aí posso organizar os meus 

planos e atividades no calendário fornecido para 

que eu possa acompanhar o que já foi alcançado 

e quais as tarefas que ainda tenho que realizar 

para chegar às minhas metas. 

Qual é o seu conselho para outros (aspirantes) 

a empreendedores em relação ao 

planeamento de negócios?  

Experimente a Plataforma YBS. Ela pode ajudar 

muito a repensar o seu negócio. Pode criar o seu 

plano de negócios de forma muito simples, 

seguindo as etapas fornecidas. São simples e 

compreensíveis, até mesmo para um empresário 

que está a começar um negócio. Boa sorte! 
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Maria Borisova, 3M Studio Ltd. 

[estúdio de cosmética]  

 

Maria dirige o 3M Studio, um estúdio de cosméticos na 

cidade de Varba, na Bulgária. A proprietária tem 21 anos 

de experiência e uma rede de clientes bem estabelecida. 

Existem oscilações nas receitas, basicamente devido à 

mudança de estações e, atualmente, devido ao impacto 

do COVID-q19 na renda dos clientes.  

Fui convidada, através de uma pessoa conhecida, para 

fazer parte do programa YBS. Ao princípio estava relutante. 

Não tenho nenhum diploma universitário numa área de 

negócios e nunca pensei que isso seria útil para o meu 

negócio. Tudo depende de muito trabalho manual, 

contactos pessoais e satisfação dos clientes (e seu nível 

riqueza, claro). Só concordei por causa do meu amigo.  

Que elementos do programa achou mais úteis? 

Depois de usar a ferramenta online, senti-me mais confiante em relação ao que faço com as minhas 

finanças.  

 

“Planear o seu negócio é essencial. Não 

importa se dirige uma pequena ou grande 

empresa. É um aspeto que não pode 

perder” 

 



 

 

 

 

 
 

Eu nunca olhei realmente para o meu estúdio de 

cosméticos como uma empresa real, embora lide 

com todos os custos normais de negócios, 

obrigações fiscais, etc. Agora sinto-me mais 

confiante e motivada para planear e gerir o meu 

estúdio, na perspetiva de um negócio real sendo 

capaz de planear todos os custos, passivos e 

receitas 

 

De que forma o programa Your Business 

Success a ajudou (a planear) o seu negócio? 

Agora sinto-me mais confiante para planear e 

lidar com os meus custos diários. Como disse, 

dantes eu estava apenas a tentar gerar mais e 

mais receita. Eu stressava-me cada vez que tinha 

que pagar isto e aquilo, como se não fosse meu. 

Quando se agenda tudo com antecedência, no 

momento em que as contas chegam, trazem 

menos stress e não será uma “surpresa 

desagradável”  

 

Qual é o seu conselho para outros (aspirantes) 

a empreendedores, Maria? 

Planear o seu negócio é essencial. Não importa se 

dirige uma empresa grande ou pequena. É um 

aspeto que não pode desconsiderar.  

Nunca saberá que ativos pode receber, se não 

tentar e planear. Experimente o programa Your 

Business Success para aprender mais sobre si 

mesmo, ser estável e se sentir mais confortável ao 

fazer o seu próprio negócio. 
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Takis Papahristos, Ktima Kakkavos 

[www.ktimakakkavos.gr]  

 

 

Ktima Kakkavos produz azeite da mais alta qualidade, 

sob a supervisão constante de agrónomos. A empresa 

exporta os seus produtos para todo o mundo dando aos 

seus clientes a capacidade de fazer pedidos pré-colheita. 

A empresa produz azeitonas “Kalamàta” de todos os 

tamanhos – desde pequenas a – livres de quaisquer 

doenças por causa dos solos pedregosos. A envolvente da 

quinta junto ao mar confere às azeitonas um caráter e 

sabores únicos. Ktima Kakkavos também produz sal 

proveniente do lago marinho de Missolonghi com o método 

de evaporação sob o sol. 

 

Qual era a sua necessidade no programa YBS? 

Vivemos em tempos de rápida mudança, especialmente para as empresas. É por isso que, na minha 

opinião, alguns dos maiores desafios que enfrentamos como gestores de negócios é aprender a lidar com 

essas mudanças.  

“Eu realmente gostei de como o aplicativo 

YBS me obrigou a pensar em partes 

importantes do meu negócio, tais como a 

concorrência e a pesquisa de mercado.” 

 



 

 

 

 

 
 

O nosso principal objetivo era obter consultoria 

sobre como ser flexível para ter sucesso nos 

negócios hoje e melhorar as nossas capacidades 

de planeamento e organização.  

 

De que forma o programa Your Business 

Success o ajudou (a planear) o seu negócio?  

A ferramenta de planeamento de negócios online 

foi o elemento mais valioso do programa. Este 

aplicativo é uma ferramenta dinâmica que 

fornece um processo passo a passo a ser seguido 

ao definir ou redefinir o plano de negócios.  

A interface é nova e animada! O programa 

fornece orientação e exemplos do que deve ser 

incluído nas diferentes secções. Isso economizou 

muito trabalho. Facilitou a execução do plano de 

negócios. Simples e amigável com tópicos de 

negócios diretos para responder e um fluxo 

muito suave.  

O aplicativo é responsivo, podendo ser acedido a 

partir de qualquer dispositivo, desde tablet ou 

smartphone e de qualquer lugar, mesmo quando 

não estamos no escritório.  

 

Qual é o seu conselho para outros (aspirantes) 

a empreendedores?  

Se um novo empreendedor tem uma ideia, mas 

não sabe por onde começar ou o que fazer, ele / 

ela pode usar a ferramenta de planeamento de 

negócios online gratuita do YBS, pois esta o 

guiará em cada estádio, a começar e gerir o seu 

negócio.  

É necessário usar o plano de negócios como um 

roteiro sobre como estruturar, gerir e expandir o 

negócio. É uma maneira de pensar sobre os 

elementos-chave do negócio.  
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Eugene Guiney, empresa virtual 

[estudante de línguas e negócios]  

 

 

Como parte dos meus estudos e experiência eu queria 

aprender mais sobre como ser um empreendedor. Eu sou 

estudante de línguas e negócios e queria entender como 

começar um negócio, pois isso é algo que eu gostaria de 

fazer, um dia.  

 

O que achou do aplicativo Your Business Success? 

O tutorial é simples, compreensível e direto na explicação das 

ferramentas de navegação. A opção de ecrã inteiro é boa e sair 

dele também é simples. AS opções de línguas são apresentadas de 

forma organizada e serão úteis para os utilizadores internacionais.  

A interface gráfica é atraente e vibrante, com uma notificação bem animada depois da atualização da 

página de perfil. Tem uma janela de chat e as notificações pop-up são animadas. Agradável inclusão de 

um botão de navegação na parte inferior do ecrã para voltar a subir a página. Adicionar um evento ao 

calendário é fácil e claro para alterar e excluir tarefas. É fácil alternar entre meses e exibir dias, semanas ou 

meses.  

“Gostei, realmente, da forma como o 

aplicativo YBS me obrigou a pensar em 

partes importantes do meu negócio, tais 

como a concorrência e a pesquisa de 

mercado.” 

 



 

 

 

 

 
 

Criação de uma nova empresa 

A criação de uma nova empresa é simples, com 

caixas de descrição ajustáveis para inserir mais 

informação, além da capacidade de fazer 

carregamentos do logótipo da empresa.  

A interface do aplicativo YBS é simples, ajudando 

o utilizador a digitar informações sobre a 

empresa. O texto que explica cada secção do 

argumento de venda ajuda o utilizador a definir o 

seu título, declaração de missão, previsão, etc. o 

que não deterá os utilizadores novatos. 

Gráficos e visualização  

A secção de mercado-alvo oferece muitas 

informações, incluindo o nome, o cliente 

potencial e o custo do segmento de mercado. 

Todas as informações são geradas em forma de 

gráfico para visualizar os dados, possibilitando 

uma melhor compreensão dos dados. O Módulo 

Previsão é muito útil e rivaliza com a maioria dos 

softwares de previsão que já utilizei. Tabelas 

financeiras, lucros e perdas, balanço e fluxo de 

Caixa da empresa são todos facilmente acessíveis 

e exibem todas as informações importantes que 

podem ser exportadas como um arquivo pdf.  

Opções de resultados 

Depois de todos os detalhes do negócio 

inseridos, todos os detalhes são apresentados na 

página inicial de forma simples e intuitivo. A 

capacidade de mostrar os detalhes do projeto em 

excel, CSV ou pdf é um ótimo complemento, 

sendo também fácil imprimir tudo. Não consigo 

ver de que forma o utilizador se poderia perder 

no processo, embora a secção Ajuda e Recursos 

forneça todas as informações necessárias caso os 

utilizadores estejam com algum problema.   

Impressão geral  

No geral, o design é intuitivo e de fácil 

compreensão para navegar. Fica bem nos 

dispositivos móveis e computador. Muito 

informativo, sem bugs, falhas ou becos sem saída. 

Ajuda o utilizador a reunir todos os dados 

necessários para definir adequadamente o 

negócio, fornecendo um meio útil para gerar um 

plano de negócios. Um ótimo aplicativo para 

ajudar as pessoas a desenvolverem ou manterem 

os seus negócios.
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A Exponential Training (Reino Unido) opera há mais de uma década um sistema de planeamento 
de negócio com a duração de cinco anos.  Um novo Plano Estratégico de Negócio está a ser 
desenvolvido, uma vez que expira em breve. O atual Plano Estratégico de Negócio, denominado 
“Melhorar o Desempenho Através das Pessoas” é baseado na sua Visão, Missão, Valores e 
Crenças. A visão e a missão definem a direção a longo prazo do negócio. Embora estes sejam 
revistos a cada três anos, raramente mudam de forma fundamental – fornecem a base em que 
se baseia a Exponential Training. 

A visão da Exponential é: Criar um mundo de gestores, coaches e 

consultores de alto desempenho, independentemente das fronteiras 

geográficas e fusos horários.  E a sua missão é melhorar o 

desempenho dos gestores, coaches e consultores através da 

realização de programas de aprendizagem e de avaliação cativantes e 

de alto impacto. 

A visão e missão da Exponential são suportadas pelos seus 7 valores. 

Os valores fornecem um enquadramento para orientar a forma como a 

empresa e os seus membros de equipa se comportam na execução das 

atividades da empresa. As crenças da empresa ajudam a equipa 

Exponential a tomar decisões baseadas em crenças claras que se 

alinham com os seus valores, missão e visão. 

1.        Ser uma empresa com a qual é um prazer fazer negócios 

2.         Apreciar o fazer, os resultados e as recompensas 

3.        Respeitar, desenvolver e capacitar as pessoas  

4.         Acrescentar valor dando o melhor de nós: nem mais nem menos 

5.   Pensamento expansivo e global   

6.  Planear, implementar, refletir e melhorar  

7. Equidade, honestidade e integridade 

Exponential Training 

[www.exponentialtraining.com] 
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A empresa também elabora uma declaração estratégica. 

Esta declaração ajuda a informar e a manter o foco da 

organização na condução do crescimento e 

desenvolvimento. Isto leva à identificação de um conjunto 

de prioridades estratégicas, e objetivos que estão ligados a 

um conjunto de Indicadores Chave de Desempenho.  

A fase seguinte do processo de planeamento empresarial é 

a criação de um conjunto de planos de ação anuais para 

cada Prioridade Estratégica. Estes fornecem a base dos 

objetivos de desempenho individual e de equipa que são 

discutidos e acordados no âmbito da Análise da Gestão do 

Desempenho do membro da equipa.   

Durante a Análise da Gestão do Desempenho, as 

necessidades de aprendizagem e desenvolvimento dos 

membros da equipa são também discutidas e acordadas, 

permitindo a elaboração de um Plano Anual de Formação 

– isto ajuda a ligar a aprendizagem e o desenvolvimento a 

planos e objetivos empresariais. Tanto o Plano Anual como 

o desempenho dos membros da equipa são revistos 

trimestralmente, permitindo que os planos sejam 

continuamente atualizados.  

Embora a equipa de gestão de topo seja responsável pela 

elaboração do plano de negócios e estratégias, os pontos 

de vista e opiniões dos membros da equipa são 

considerados nos planos finais. Todos os membros da 

equipa participam num dia anual de planeamento 

empresarial e comunicação para refletir sobre o ano anterior 

e para compreender os planos e prioridades do novo ano. 

Este processo é então apoiado por uma cultura aberta 

durante a qual as realizações e sucessos são partilhados..    

  

 “Descobri que o envolvimento da minha equipa 
proporciona conhecimentos que de outra forma não 
obteria se baseasse tudo apenas nas minhas próprias 
reflexões. Uma vez que tenha o seu plano, o meu 
conselho é vê-lo, analisá-lo e partilhá-lo, partilhá-lo e 
partilhá-lo com a sua equipa". John Moore - Diretor 
Executivo da Exponential Training 
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A Guided Portugal é uma empresa turística 
especializada em excursões privadas 
personalizadas, destinadas a famílias ou 
pequenos grupos de amigos. Está sediada 
no Porto, Portugal, e opera em todo o país. 

Foi fundada em 2016, na sequência da 
crescente necessidade de serviços turísticos, 
relacionados com o desenvolvimento 
turístico que Portugal tem vindo a alcançar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nos últimos 8 a 10 anos. A fundadora, Marta, 
é licenciada em Turismo e Pós-Graduada 
em Serviços de Orientação e Informação 
Turística, e trabalha na indústria do turismo 
há mais de 20 anos. Ela decidiu que era 
tempo de desenvolver a sua própria 
empresa, combinando os conhecimentos e 
a experiência que adquiriu ao longo da sua 
vida académica e profissional. 

A empresa oferece hoje em dia uma vasta 
gama de serviços de alta qualidade. 
Começou por oferecer viagens diárias pelo 
Norte de Portugal, em veículos até 7 
pessoas, mas com a crescente procura dos 
seus serviços, começaram a expandir a sua 
frota e hoje têm veículos até 30 pessoas e 
trabalham com viagens de vários dias pelo 
Norte de Portugal.  

Os serviços prestados têm sempre um 
elevado padrão de qualidade, começando 
pela sua frota, que é toda composta por 
veículos Mercedes, passando pelas 
experiências únicas oferecidas aos 
convidados (visita a locais únicos, fora dos 
locais muito conhecidos, restaurantes de 
luxo, experiências com vinho, etc.) e 
terminando com o que consideram um dos 
fatores-chave do seu sucesso, os 
condutores e guias.  

Guided Portugal 

[www.guidedportugal.com] 
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Todos os passeios oferecidos são privados, o que 

significa que o condutor ou guia estará totalmente 

comprometido com esse convidado e que nenhum 

outro convidado se juntará às suas atividades.   

Para além de trabalhar diretamente com o cliente final, 

devido à qualidade dos seus serviços e frota, outras 

partes, como agências de viagens e operadores 

turísticos, nacionais e internacionais, também 

começaram a procurar os serviços de transporte e 

orientação. Isto significa que a Guided Portugal 

trabalha atualmente não só como empresa 

turística, mas também como fornecedor de 

transporte para outras empresas. Isto dá-lhes a 

oportunidade de rentabilizar a sua frota e os seus 

recursos humanos. 

Quanto aos seus custos, a sua frota, manutenção e 

recursos humanos, são os maiores custos que têm de 

suportar. Os veículos são todos de gama alta e a 

manutenção é muito cara, a fim de manter sempre o 

mesmo nível de serviço. Além disso, os impostos 

governamentais sobre os veículos são também muito 

elevados, pelo que é necessário calcular se o número 

de viagens que cada veículo pode fazer, vale ou não o 

investimento. 

Com os recursos humanos, há um desafio semelhante. 

Os impostos sobre o rendimento e os custos com a 

segurança social são muito elevados em Portugal, pelo 

que a empresa precisa de calcular o salário e os 

impostos que lhe estão associados. Pode ser muito 

difícil equilibrar entre oferecer um salário bem pago, 

manter os colaboradores motivados e empenhados, e 

os elevados impostos que estão associados a esta 

medida. Uma vez que o turismo é uma atividade 

muito sazonal, e para poder gerir os custos, a Guided 

Portugal tem 4 colaboradores fixos e contrata mais 2 

a 3 pessoas durante a época alta, para ajudar com 

aumento do volume de trabalho 

Marta salienta que iniciar uma empresa pode significar 

muito trabalho árduo e perseverança, a fim de alcançar 

a sua missão. Preste atenção aos detalhes, às 

necessidades dos seus clientes e também muito 

importante, mantenha os seus colaboradores felizes 

e motivados e estará no caminho do sucesso 
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A Delikatess Accessories está associada à produção de bolsas de senhora de alta qualidade, 
feitas à mão, malas da anca, malas para portáteis e acessórios informais de moda. O negócio é 
um negócio próspero na região central e rural da Roménia, na cidade de Miercurea Ciuc, que 
nasceu do amor pelos produtos bonitos e de alta qualidade dos proprietários.   

Inicialmente, os principais clientes da empresa eram mulheres jovens dinâmicas, que não tinham 
de escolher entre praticidade e estética, uma vez que os produtos têm em consideração as suas 
necessidades. Existem três proprietários da empresa, dois são principalmente ativos nas áreas 
de conceção e produção, e a terceira pessoa é o gestor da área administrativa da empresa. 

Como principais atividades da empresa, podemos nomear a 

conceção e produção de artigos de estilo de vida (hipbags, mochilas, 

mochilas, mochilas para portáteis) juntamente com a venda (direta/ 

cara a cara, online, em feiras) dos seus próprios produtos Delikatess 

Accessories. A escala de clientes foi ampliada com acessórios 

masculinos e infantis ao longo do percurso. 

Como fator-chave de sucesso do seu negócio, os proprietários 

nomearam o bom planeamento, juntamente com parceiros-chave 

bem definidos e escolhidos. No seu caso, uma empresa de 

marketing, juntamente com uma empresa de fornecimento de tecidos 

concebida, que fornece a sua matéria-prima - tecidos personalizados – 

a partir dos quais podem trabalhar. 

Quanto aos seus custos, os recursos humanos são os maiores custos 

com que têm de lidar, uma vez que trabalham com uma equipa de 5 

colaboradores. Infelizmente, na Roménia, os impostos estatais que 

precisam de ser pagos representam um custo enorme, que cada 

empresário precisa de contar. 

  

Delikatess Accessories  

[www.delikatesaccessories.com] 
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Isto pode ser visto como um inconveniente para as 

empresas recém-criadas, uma vez que, embora o seu 

objetivo possa ser pagar bem a mão-de-obra que 

contratam, para as manter motivadas e 

comprometidas com a empresa, precisam de contar 

com quase o dobro das despesas.  

Dado o facto de os produtos serem finos e de alta 

qualidade, a Delikatess Accessories criou uma loja 

online, mas também tem possibilidades de vender 

em lojas físicas com bastantes empresas, que estão 

satisfeitas por vender a retalho produtos Delikatess 

Accesories.  

 Os canais de comunicação são tanto offline como 

online, uma vez que participam em muitas feiras de 

produtos feitos à mão, bem como são ativos também 

nos canais dos meios de comunicação social. Tentam 

alcançar e comunicar tanto quanto possível com os 

seus clientes, a fim de satisfazer as suas necessidades. 

Eszter e Csaba, que são dois dos três fundadores da 

empresa, dizem que é difícil sobreviver numa cidade 

tão pequena como Miercurea Ciuc. Por vezes parece 

"missão impossível" manter o negócio a funcionar, 

mas poder ter os já mencionados 5 colaboradores 

tranquilizou-os de que o que estão a fazer tem valor e 

que os seus clientes estão dispostos a pagar pelos seus 

produtos. 

 Os seus conselhos para empresários em início de 

atividade é prestar sempre atenção às necessidades 

dos seus clientes e tentar responder-lhes na medida 

do possível. Além disso, é da maior importância 

encontrar parceiros chave e definir as suas atividades 

chave com verdadeira precisão e não tentar fazer 

demasiadas coisas ao mesmo tempo. Preste atenção e 

mantenha-se concentrado no que propôs e, após um 

planeamento minucioso e muita perseverança final, 

pode alcançar os objetivos propostos! Esteja 

concentrado e preste atenção às necessidades a que 

está a responder. 

   

  

“Encontre parceiros-chave e defina as suas atividades-
chave com verdadeira precisão e não tente fazer 
demasiadas coisas ao mesmo tempo.”  

Eszter e Csaba – Proprietários da Delikatess Accessorie 
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A GinT – Premium Spirits é uma marca registada para uma destilaria. GinT Distillery nasceu em 
2017 depois de muito planeamento, preparação e tomada de decisões. 

A maioria das empresas (bem sucedidas ou não) começa com algo que está muito próximo de 
um dos fundadores. Este caso não é diferente. Gin é uma paixão para nós e trabalhar em algo 
que amamos é sempre muito mais fácil, mas perigoso. Apesar da razão da génese do 
projeto/empresa, muito planeamento, preparação e estudo tem de ser feito e tudo isto leva a 
tomar decisões e escolher caminhos que nem sempre são os que desejamos ou para os quais 
estamos preparados. Tentaremos dizer-vos o nosso caminho até ao dia em que criámos a 
empresa… 

 

Escolher o caminho do futuro 

 Antes de mais, tinha de ser tomada uma decisão muito importante: 

Produzimos nós próprios o produto ou mandamo-lo fazer por um 

terceiro que produzirá um Gin por encomenda para nós? Se 

escolhêssemos esta última opção, só teríamos de nos preocupar e 

planear as vendas e o marketing. Optamos por produzir nós próprios 

o gin. O que pesou neste caminho foi o facto de que estamos a 

construir uma marca, estamos a criar uma história, estamos a criar 

consciência e precisamos de nos ligar aos nossos clientes com algo real. 

Também não queríamos ser reféns de uma terceira parte que 

controlasse o nosso produto. 

O caminho foi escolhido e importantes implicações despertam: O gin é 

álcool e tudo o que está relacionado com esta substância é 

rigorosamente controlado pelo Estado e sujeito a pesados impostos e 

regras. As regras tiveram de ser estudadas e conhecidas muito bem. 

 

GinT Distillery 

[www.tastegint.pt] 
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Financiamento do projeto 

Vamos pedir dinheiro emprestado ou financiá-lo nós 

próprios? No início decidimos não pedir dinheiro 

emprestado devido à incerteza e sabíamos que não ia 

ser fácil porque não íamos navegar num "Oceano 

Azul". Como foi dito anteriormente, íamos produzir 

nós próprios o gin e, por isso, precisaríamos de montar 

uma destilaria. Isto exigia um investimento 

significativo. Tendo isto em conta, esperámos até 

aparecer o plano de incentivos correto. Isto requer 

paciência, procura e, mais uma vez, estudo. 

 

 

 

Parcerias 

Como referido anteriormente, os negócios começam 

em algum lugar e normalmente é melhor não o 

fazer sozinho. Este é um princípio que tento seguir. 

Um parceiro ou dois ajudarão a orientar o projeto, a 

manter a estratégia e a aumentar o know-how. É 

impossível ser um perito em tudo e é impossível tomar 

as decisões corretas sempre. Assim, duas pessoas a 

pensar reduzirão (não eliminarão) a probabilidade de 

tomar decisões erradas ou más, tornarão a carga de 

trabalho mais fácil de lidar, partilharão a dor, 

partilharão a celebração. De qualquer modo, os 

parceiros são ótimos, mas uma parceria deve basear-

se numa decisão racional, é preciso certificar-se de que 

1 + 1 > 2 ou então não faz sentido e haverá problemas 

no futuro. 

 

  

“É impossível ser um perito em tudo e é impossível 
tomar as decisões sempre. Duas pessoas a pensar irão 
reduzir a probabilidade de tomar decisões erradas ou 
más.” 
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A Yourdailyteacup é uma loja de experiência de chá (online e offline) em duas cidades dos Países 
Baixos: Groningen e Leeuwarden. Abriram pela primeira vez uma loja física em Groningen em 
2020 e um ano depois tiveram a segunda loja aberta em Leeuwarden (durante a época 
pandémica!). Isto tem atraído muita atenção e admiração do público.  

Antes disso, o negócio já tinha começado online com um website e no Instagram desde 2017.  

Juntamente com o negócio online, Rensina Steursma - proprietária 

da Yourdailyteacup, também escreveu blogs partilhando as suas 

experiências em viagens, interior, comida (receitas para comida e 

bolos), estilo de vida e a sua própria vida em ambos os canais Rensina 

é realmente ativa no Instagram da sua loja, que por vezes também 

usa para partilhar a sua própria vida, pois foi de lá que a maioria dos 

seus clientes vieram da Instagram. Recentemente ela também iniciou 

uma página no Facebook que recebe bastante apoio positivo por 

parte dos clientes. Ela vê as redes sociais como uma extensão do 

seu website e das suas lojas. Ela enfatizou que para conseguir atingir 

o número de clientes e a sua atenção que está a ter neste momento 

levou tempo, isso não acontece da noite para o dia.  

Em termos dos seus produtos, Rensina é muito exigente quanto ao que 

vende, porque as marcas e produtos únicos são os fatores críticos 

que ajudam um negócio a destacar-se dos outros. Além disso, a 

Yourdailyteacup esforça-se por criar um "momento de relaxamento" para 

todos os convidados que vêm à loja, fornecendo chá de alta qualidade, 

louça de mesa agradável e acessórios. 

 

 

 

Yourdailyteacup 

[www.yourdailyteacup.nl] 

 

 



Manual de 

Boas Práticas 

 

 

 

 

Networking 

Rensina por vezes vendia o seu chá nos mercados 

abertos antes de ter uma loja física. Neste momento, 

já tem duas lojas físicas, pelo que já não é necessário. 

No entanto, ela pensou que o contacto pessoal é 

essencial, uma vez que fará com que os potenciais 

parceiros se sintam importantes e agradáveis.  

 

Aprendizagem ao longo da vida 

Em termos de conhecimentos, Rensina ganhou um 

diploma de sommelier de chá e está agora a seguir 

uma formação aprofundada na Academia ITC, uma 

academia de chá, para melhorar as suas competências 

e conhecimentos. O seu objetivo é levar diferentes 

tipos de chá a todos para que possam encontrar um 

sabor que lhes convenha.  

 

Recursos Humanos 

A empresa teve mais colaboradores do que antes 

devido às lojas off-line. Rensina ocasionalmente dá-

lhes algum destaque no Facebook da loja para que 

todos os conheçam, e quando falam dos seus chás 

e/ou acessórios preferidos da Yourdailyteacup, esses 

produtos são indiretamente anunciados aos clientes.  

Parece que a aventura do chá de Rensina será cheia de 

positividade e singularidade. 
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A principal atividade comercial da empresa é a produção de mel de acácia, colza e girassol. A 
capacidade de produção das colmeias é, em média, de 2 toneladas por ano. O produtor 
desenvolveu e oferece uma solução inovadora para colmeias - uma produção própria inovadora 
de policarbonato alimentador. 

Krasen Hristov é o proprietário da Bee – Garden, localizada perto de Varna, Bulgária, com 130 

colmeias de abelhas. Fizemos-lhe algumas perguntas sobre a forma como dirige o seu negócio. 

Quais acha que são os fatores chave do sucesso de um 

negócio? 

Penso que é muito importante desenvolver o seu próprio negócio 

que lhe dê prazer. É melhor transformar o seu hobby na sua atividade 

comercial para que goste do que faz.  

Além disso, é bom para o próprio negócio dar vibrações positivas 

ao empresário, para o ajudar a sentir-se saudável e emocionalmente 

bem. Neste sentido, o desenvolvimento da apicultura como negócio é 

favorável, dadas as qualidades saudáveis do mel e produtos afins, bem 

como as suas propriedades para a apiterapia.  

E em terceiro lugar, a proximidade à natureza e ao que ela dá às pessoas 

é uma enorme vantagem. Um empresário deve ter em conta a proteção 

e conservação dos recursos naturais ao planear o seu negócio. 

  

KRASEN HRISTOV 

[Bee – Garden] 
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Encontrou alguma dificuldade ao gerir o negócio?  

As dificuldades no nosso setor estão relacionadas com o envenenamento das abelhas ao pulverizar-se com pesticidas 

os campos com culturas agrícolas, dos quais as abelhas recolhem o pólen. Existem dificuldades na venda de produtos 

acabados, que são frequentemente comprados abaixo do custo do mel produzido devido à importação de mel da 

China e da Moldávia de pior qualidade, mas a preços muito mais baixos. 

 

Que conselhos tem para os novos empresários, Krasen? 

Planear cuidadosamente as atividades da sua empresa, tendo em conta os riscos e possíveis obstáculos, identificando 

medidas para os prevenir. O planeamento do negócio e um programa como o Your Business Success é especialmente 

importante e útil para os empresários do sector agrícola, uma vez que a maioria deles não possui conhecimentos 

específicos de gestão de empresas. 

. 

 

  

“Um empresário deve ter em conta a proteção e 
conservação dos recursos naturais ao planear o seu 
negócio.” 
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RAI Amsterdam é um centro de eventos e conferências que organiza e facilita numerosos 
encontros, tais como as feiras e conferências anuais nacionais e representações teatrais. A 
primeira exposição RAI foi organizada em 1895. Todos os anos, recebem uma média de 1,5 
milhões de convidados na RAI, desde feiras e conferências com 50 000 pessoas a reuniões com 
10 pessoas. Muitos destes eventos têm lugar no seu centro de exposições e conferências com 
mais de 110 000 m2 de espaço, divididos por 12 salões e várias salas e salas grandes e pequenas. 

 

A missão da empresa centra-se em inspirar pessoas com um 

equilíbrio saudável entre a criação de valor social (pessoas), 

ecológico (planeta) e económico (lucro). Consequentemente, os 

seus trabalhos contribuirão para um desenvolvimento sustentável 

para cada parte. Os eventos que têm lugar na RAI estão a contribuir 

cada vez mais para isso através:  

• Organizar e facilitar eventos de alta qualidade que reúnem, ligam e 

inspiram as pessoas; 

• Ser um local de encontro ideal e atrativo para todos com uma 

variedade de serviços e equipamentos oferecidos; 

• Criação de valores económicos e sociais para a empresa, bem como 

para os colaboradores. 

A sua missão permanece a mesma durante muito tempo, no entanto, 

ajustam o seu plano estratégico ou objetivos de acordo com as exigências 

e necessidades da sociedade. Para o período 2019 a 2022, os seus objetivos estratégicos de negócio são: 

• Reforço da atividade principal para o desenvolvimento futuro no sector MICE (Reuniões, Incentivos, 

Conferências e Exposições); 

• Criar o equilíbrio ótimo em custos e benefícios sociais, aumentando assim o valor social. 

RAI Amsterdam 

[www.rai.nl/en] 

 

 



Manual de 

Boas Práticas 

 

 

 

A RAI concentra-se em 6 pilares que são benéficos 

para os seus clientes, parceiros, a sociedade e para si 

próprios: Hospitalidade, Inovação, Orientação para o 

cliente, Profissionalismo, Empreendedorismo e 

Envolvimento.  

Por conseguinte, pode dizer-se que a empresa se 

preocupa com o bem-estar do seu povo e da 

sociedade. Para o conseguir, os talentos e 

desempenhos dos colaboradores assumem um papel 

importante. É por isso que a RAI estabeleceu uma 

política de RH sustentável que incentiva o bem-estar, 

a aptidão física e o estilo de vida do seu pessoal. O 

Inquérito de Satisfação dos Colaboradores é 

realizado anualmente para identificar os pontos de 

melhoria para esta política.  

  

   

“Aumentar todos os anos as nossas ambições e 
desenvolver novas iniciativas permite-nos fazer 
melhorias contínuas”   

Jan van den Bosch, Diretor do Centro de Convenções 
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 Agora que ouvimos falar de empresários bem estabelecidos, empresários em início de actividade 

e aspirantes a criar o seu próprio negócio de toda a Europa, o que aprendemos?  E como podemos 

pôr os seus conselhos em acção no nosso próprio planeamento e ensino empresarial? 

 

Dicas de empresários em fase de arranque 

Obtenha toda a ajuda possível e tente ser prático e criativo para 

se destacar dos outros - Ellie Moore 

Tenha sempre em mente a procura de novas ideias, métodos e 

ferramentas que possam ajudá-lo como empresário a tornar-se 

mais flexível e adaptável ao ambiente empresarial e às 

necessidades dos clientes - Christian Mihov 

Foco! Este é, na minha opinião, um dos aspetos mais difíceis de 

lidar. Não se deixe afastar das coisas realmente relevantes que 

deveria estar a trabalhar. Pode ficar sobrecarregado no início, mas 

se se focar e adotar uma abordagem passo a passo, começa a 

construir-se da forma correta - Pedro Flores 

Certifique-se de prestar atenção a tantos detalhes quanto possível. 

Tente formular os seus objetivos, possíveis desafios, fazer uma 

pesquisa de mercado ou tentar descobrir o máximo possível sobre os concorrentes, a fim de ter a certeza 

de que o seu plano está o mais próximo possível da realidade - Zsolt Butyka 

YOUR BUSINESS SUCCESS EM AÇÃO 

Para facilitar, compilámos as melhores 
dicas e truques práticos dos nossos 
especialistas! 
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Dicas de aspirantes a empresários 

Antes de mais, definir claramente o negócio, identificar o 

público alvo, os concorrentes, os pontos fortes e fracos do 

negócio. É necessário ser rigoroso na preparação do plano de 

negócios - Cristina Ribeiro 

Não deixe de formular a sua proposta de valor - que representa 

o que vai ser o seu negócio, identificar os seus recursos, 

atividades, parceiros e clientes da forma mais concreta que puder 

- Orsolya & Szabolcs Bőjte 

Dicas de empresários estabelecidos 

Mantenha-se atualizado sobre as tendências e questões que acontecem no sector ou indústria em que 

está a trabalhar, bem como sobre as mudanças que acontecem na comunidade local. As coisas que não 

parecem relevantes à superfície podem ter um impacto no que estamos a fazer, por isso devemos 

considerar sempre todas as possibilidades e ser capazes de adaptar o nosso plano de negócios - Carolina 

Papageorgiou 

 

Planear o seu negócio é essencial. Não importa se gere um negócio pequeno ou grande. É um aspeto 

que não precisa de perder - Maria Borisova 

É necessário utilizar o plano de negócios como um roteiro para estruturar, gerir, e fazer crescer o novo 

negócio. É uma forma de pensar através dos elementos chave do negócio - Takis Papahristos 

Descobri que o envolvimento da minha equipa proporciona conhecimentos que de outra forma não 

obteria se baseasse tudo apenas nas minhas próprias reflexões. Assim que tiver o seu plano, o meu 

conselho é vê-lo, analisá-lo e partilhá-lo, partilhá-lo e partilhá-lo com a sua equipa. – John Moore 

O negócio deve dar vibrações positivas ao empresário, ajudando-o a sentir-se saudável e 

emocionalmente bem. Um empresário deve ter em conta a proteção e conservação dos recursos naturais 

ao planear o seu negócio - Krasen Hristov 

Comece já a planear o seu negócio! 

Esperamos que tenha sido inspirado pelas histórias, 

armadilhas e dicas partilhadas por colegas empresários e 

aspirantes a empresários. 

Agora, vá em frente e planeie eficazmente o seu próprio 

negócio através do nosso curso de formação sobre o 

sucesso do seu negócio e do aplicativo dedicado ao 

planeamento do negócio! 

Curso de Formação YBS - www.ybsproject.com 

Plataforma online de planeamento do negócio 
YBS - app.ybsproject.com  

 

 

http://www.ybsproject.com/
https://app.ybsproject.com/
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 WWW.YBSPROJECT.COM 

 

O projeto "Your Business Success" foi financiado com o apoio da Comissão 

Europeia. Este documento reflete apenas a opinião dos autores, e a 

Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização, que possa 

ser feita das informações nele contidas. 

 

 


