
Bem-vindo à IDEA  
App!
O programa de incubação 
semana-a-semana.



A cada semana, analise e desafie o seu 
progresso com o seu mentor individual, 
guiados pelos módulos do programa. 

A cada duas semanas comece um novo 
módulo para validar cada área do seu 
negócio. 

Encontre-se regularmente com os seus 
pares para aprender e partilhar sobre as 
competências transversais necessárias para 
crescer como empreendedor.

Como será o 
processo de 
aprendizage
m com  
IDEA App?

O programa empreendedorismo de 5 
meses, dividido em 8 módulos de áreas de 
negócio para ajudá-lo a passar de uma ideia 
de negócio à implementação, num curto 
período de tempo.



Definir claramente o verdadeiro valor da sua solução. A Proposta de Valor é a 
principal razão que explica porque é que as pessoas estariam interessadas na 
sua oferta. É uma promessa de valor que comunica claramente os benefícios do 
seu produto ou serviço. 

• Chegar à raiz dos problemas que estamos a tentar resolver  
• Identificar e agrupar os seus clientes em segmentos 
• Fazer pesquisa e entrevistas de descoberta de clientes 
• Faça uma estimativa da dimensão do seu mercado e construa um gráfico de 

oportunidades de mercado 
• Chegar a uma declaração de proposta de valor concreta
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Proposta de Valor
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Compreender os seus concorrentes é essencial para encontrar o seu lugar no 
mercado.  Pensa que não tem muita concorrência? Pense de novo! Assumir 
novas perspectivas e construir um Mapa de Concorrência que mostre 
claramente a sua posição. 

• Defina os atributos em que você e outras soluções competem 
• Identificar os concorrentes que não sabia que tinha 
• Veja como se destaca entre a multidão 
• Descubra onde pode melhorar a sua oferta
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Mapa de 
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Construir uma empresa a 100% sozinho é quase impossível. Todos os dias terá 
de decidir: devo ser eu a fazê-lo? Devo delegar? Devo externalizar? Construir 
relações com os seus parceiros, apoiantes, fornecedores e, claro, com uma 
equipa é fundamental. 

• Identificar todos os diferentes tipos de parceiros e colaboradores 
• Compreender a possível cadeia de valor que pode ter com cada um deles 
• Decida o que deve fazer internamente e o que deve deixar outros fazer 
• Explore e escolha as suas melhores opções de canais de distribuição 
• Crie um mapa do ecossistema de parceiros em torno do seu negócio
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Mapa de 
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Como pretende manter o seu negócio e captar a atenção dos seus clientes? 
Ajudá-lo-emos a compreender qual é o modelo de negócio certo para si e a 
começar a planear as suas actividades de marketing. 

• Aprender sobre diferentes modelos de negócio 
• Entender como o seu modelo de negócio pode (ou deve) diferir por 

segmento de cliente 
• Compreender como funciona o “funil de marketing” para criar o do seu 

negócio 
• Estime o seu custo para adquirir um cliente 
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Está a desperdiçar dinheiro por ser demasiado tímido com os preços, ou a deixar 
de ganhar por cobrar em excesso e perder oportunidades de negócio? Ajudá-lo-
emos a descobrir, estabelecendo o seu ponto de preço e determinando uma 
estratégia de preços. 

• Aprenda sobre diferentes estratégias de preços e escolha a sua 
• Compare os pontos de preços e estratégias dos seus concorrentes 
• Estude os cliente para compreender a sua disponibilidade para pagar o seu 

preço 
• Aprender e utilizar uma metodologia de preços para determinar um ponto de 

preço 
• Faça uma estimativa do valor de vida dos seus clientes (LTV)
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Preços& Viabilidade de 
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Facilitamos a vida mesmo que seja alérgico a números. Trate passo a passo 
de todas as suas necessidades financeiras. Mês a mês, ano a ano, poderá 
estimar as suas despesas e receitas à medida que inicia e constrói a sua 
empresa. 

• Determine os fundos de que necessita para lançar 
• Projectar as despesas que terá nos seus primeiros anos de funcionamento 
• Plano para a equipa de que vai precisar e os seus salários à medida que 

cresce 
• Compreender os objectivos de vendas que terá de atingir 
• Considere o custo de produção do seu produto ou serviço
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Projeções 
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Mudar o mundo em que vivemos? Construir um Plano de Impacto ajudá-
lo-á a clarificar quais os sistemas em que está integrado e como os 
influencia.  Também irá medir o impacto que está realmente a ter sobre os 
seus clientes, certos beneficiários, o seu sector, ou mesmo no mundo. 

• Mapear o sistema a que corresponde e quais os elementos que o regem 
• Mostrar como quer mudar o que está a acontecer dentro desse sistema 
• Trabalhe as suas declarações de missão e visão 
• Identificar se está a trabalhar em algum dos Objectivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU (ODS) 
• Defina como irá medir o seu impacto e seguir os resultados

Módulo de Negócio 7 

Plano de Impacto
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Uma vez iniciado o seu negócio, terá de ajustar constantemente as prioridades 
para se certificar de que está a investir o seu tempo com as coisas certas. Ter 
objetivos concretos e mensuráveis é uma óptima forma de se alinhar com a sua 
equipa e de se manter no bom caminho 

• Ponha os seus objetivos a longo prazo por escrito e esboce um plano para os 
alcançar 

• Identificar os valores da sua empresa 
• Determine os KPIs que vai medir ao longo do tempo (Indicadores Chave de 

Desempenho) 
• Estabeleça metas para o ajudar a atingir os seus objetivos 
• Identificar e planear riscos futuros

Módulo de Negócio 8 

Plano de 
Crescimento

https://incubation.bridgeforbillions.org



1
2

Aprendizagem activa
A verdade é que os fundadores aprendem melhor
em ir fazendo e a magia dá-se quando se começa
a lidar com perguntas e não com respostas. Os
nossos programas permitem formular as suas
próprias ideias e responder às perguntas difíceis

módulos a cada semana.

https://incubation.bridgeforbillions.org Os fundadores devem 
confrontar o mercado
Os empreendedores devem desenvolver uma 
proposta sólida e pronta para o mercado de modo a 
atrair clientes e gerar fundos suficientes para o seu 
lançamento. Certificamo-nos de que está a 
desenvolver um negócio viável, validando-o com 
os seus clientes reais em estudos de mercado 
fundamentais para alcançar este objetivo.

O núcleo da 
nossa 
experiência de 
aprendizagem 
O método do IDEA App baseia-se na criação de 
uma experiência de aprendizagem empresarial 
onde os fundadores de todo o mundo, são 
"empurrados" para lidar com a incerteza e 
ambiguidade do lançamento de um negócio 
num espaço estruturado e com o apoio 
adequado.

num formato passo-a-passo, ao trabalhar nos
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brainstorming eficiente

Seguindo os princípios do design thinking, 
acreditamos que a criatividade e a ideação 
devem estar em primeiro lugar. Só depois de 
considerar todas as possibilidades e de 
considerar coisas novas, é que se deve 
concentrar nas áreas mais críticas. É por isso 
que a maioria das nossas actividades começa 
por divergir e termina com a convergência, uma 
selecção dos elementos mais importantes.

Os fundadores precisam de um 
farol
A viagem de empreendedorismo é caótica 
por natureza, é provável que tenha andado 
a fazer malabarismos com muitas ideias e 
caminhos diferentes na sua cabeça durante 
algum tempo antes de chegar a este ponto. 
Na Bridge for Billions, usamos uma misto  
de tecnologia com pontos de contacto 
humano para o apoiar tanto a nível de 
estrutura como emocionalmente.

Propósito é 
imperativoNos nossos programas, os 
empreendedores candidatam-se com as 
suas próprias ideias de negócio e durante 
o processo de seleção, asseguramo-nos de 
aceitar fundadores verdadeiramente 
empenhados. Não promovemos a 
"atribuição de problemas" porque sabemos 
que os fundadores não se dedicam a algo 
em que não encontram propósito.

Os pilares do nosso método
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flexibilidade
A maioria dos empreendedores conciliam 
fundar um negócio com outros trabalhos a 
tempo inteiro, as suas famílias e a vida em 
geral. Proporcionar um ambiente flexível mas 
disciplinado ajuda-o a equilibrar e avançar. O 
nosso programa adapta-se a si, solicitando 
apenas cerca de 7 horas do seu tempo por 
semana. Isto permite-lhe manter-se em 
movimento ao seu próprio ritmo sem se sentir 
sobrecarregado e prejudicado pelo processo.

O compromisso é 
fundamentalAo construir um negócio, deverá definir 
objetivos específicos ao longo do tempo 
que criem uma pressão de disciplina 
necessária. O nosso programa está 
desenvolvido num formato passo-a-
passo, para saber o que vem a seguir e 
possa trabalhar semanalmente com o 
seu mentor. Os módulos de negócio vão 
se desbloqueando ao longo do tempo para 
dar-lhe essa pressão saudável e mantê-lo 
motivado e em movimento.

O acompanhamento gera muito 
mais ideas
Durante o nosso programa não só os mentores 
dão directamente feedback concreto sobre o seu 
trabalho, mas também pode contar com a 
colaboração da sua equipa. Acreditamos que as 
ideias se tornam mais fortes quando são 
desafiadas.

Os pilares do nosso método
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a diferença
Ao longo do programa, cada módulo é 
apresentado num formato visual e as palavras 
dão-lhe uma oportunidade de explicar o seu 
processo de pensamento. Ao combinarmos 
explicações escritas e visualização de dados, 
asseguramos que os fundadores compreendem 
a teoria por detrás do seu trabalho, e são capazes 
de pivotar em conformidade, aplicando as 
aprendizagens novamente, se necessário.

É uma viagem emocionante

O empreendedorismo é uma viagem solitária para a 
maioria dos fundadores. É por isso que construímos 
uma comunidade online para que possa encontrar 
aconselhamento, pedir ajuda e estabelecer 
conexão com outros membros. Organizamos 
também sessões para conversar sobre os valores, 
comportamentos e competências necessárias para 
crescer como empreendedor ou sessões mais técnicas 
sobre diferentes tópicos para que os fundadores se 
sintam seguros em certos domínios novos.

Os pilares do nosso método



Alguma questão? 
Contacte directamente com os Gestores do Programa por escrito ou numa 

reunião rápida sempre que achar conveniente! 
info@bridgeforbillions.org

ANEJ InnovaLab

Centros IDEA: 

ADPP

https://www.linkedin.com/company/bridge-for-billions/
https://twitter.com/bridge4billions
https://www.instagram.com/bridgeforbillions/

