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Do que vamos falar? 

Empreendedorismo 
 
 

“… Agora toda a gente fala de empreendedorismo!” 
 
 
 
  O que é que há de tão significativo e apaixonante neste conceito? 
 
Ou 
 
   Estamos apenas perante mais um clichê que entretanto “passará de 

moda”? 
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eggNEST 

 Há sensivelmente um ano fundámos a eggNEST SGPS, SA - Business Angels 
(também no Facebook e em www.eggnest.org). 

  
  
 
 
 
 
 
 
 A eggNEST é uma empresa que nasceu com o objectivo de apoiar 

empreendedores a transformarem as suas ideias em projectos.  
 
 Nós na eggNEST acreditamos que um dos caminhos mais sustentáveis para o 

desenvolvimento português está em combater o conformismo, está em 
empreender, dentro das empresas e fora delas em projectos sociais e em 
novas empresas, tornarmo-nos mais eficientes, mais produtivos, usarmos 
melhor os recursos que temos. 
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eggNEST 

Assumindo as competências reunidas nos seus sócios a eggNEST 
iniciou recentemente a colaboração em alguns processos de 
recuperação de empresas. 
 

A eggNEST tem apostado 
em early stage, i.e., seed 
capital e Start-ups. 
 
  

Actualmente participa em 3 empresas: 
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Da Ideia à Concretização - empreendedorismo  

Primeiro apresento seis ideias… 
   … e depois tentaremos concretizá-las: 
 

• Empreender é uma forma inconformada de olhar e viver o 
mundo. 

• As ideias de nada valem, o que tem valor é a capacidade que 
temos das realizar.  

• Para fazer acontecer é necessário Querer e Acreditar. 

• “Whatever you do it, do it Low Cost.”   - Roger Formisano 

• Mais vale ter 30% de algo, do que ter 100% de nada! 

• “Nas montanhas há dois caminhos, ou para cima, ou para 
baixo.”  - Ernest Hemingway  
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Empreender é uma forma inconformada de 
olhar e viver o mundo. 
Falemos um pouco de micro-ondas: 
Durante a II Guerra Mundial, J. Randall e H. 
Boot inventaram o magnetron, um tubo que 
produz microondas, que se tornou o coração do 
radar britânico H2S. 
 

Em 1946, Percy Spencer, um engenheiro do departamento de 
investigação da Raytheon Corporation, estava a trabalhar com 
o magnetron quando notou que uma barra de chocolate tinha 
derretido no seu bolso.  
 
A partir dai testou o magnetron num ovo e em milho de 
pipocas e concluiu que tinha descoberto uma nova aplicação 
para uma tecnologia de guerra.  
Esta conclusão foi muito interessante para Raytheon que 
antevia o fim de alguns contratos militares. 
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Empreender é uma forma inconformada de 
olhar e viver o mundo. 
 
Spencer durante sua vida registou mais de 300 patentes e 
chegou a vice-presidente e membro do conselho de 
administração da Raytheon. 
 
 
  



© 2012 

Empreender é uma forma inconformada de 
olhar e viver o mundo. 

Diferente foi a história de George Eastman: 
 

Em 1874, George Eastman, arranjou 

emprego no Rochester Savings 
Bank como contabilista. 
 
Mas este era um homem com uma 
ideia, um sonho: tornar a fotografia 
“tão acessível como um lápis”. 
 
Em 1880, com 26 anos, este 
empregado bancário, conseguiu 
$5.000 de um investidor privado 
para financiar o seu sonho. 8 anos 
depois apresentou ao mundo a 
KodaK.  
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Empreender é uma forma inconformada de 
olhar e viver o mundo. 

Empreender não é (só) criar uma empresa inovadora, 
 não é só criar o próximo Micro-ondas, ou 
   a próxima máquina que vai revolucionar as nossas vidas, ou 
   o próximo  “facebook” 
    
Empreender é percepcionar o que não está “BEM” 
 com a nossa vida,  
  com a nossa empresa,  
   com a nossa sociedade e,  
 
ao invés de simplesmente nos queixarmos,  
 empreender é fazer acontecer a mudança que julgamos necessária. 
 
  Empreender é uma forma inconformada de olhar e 
viver o mundo. 
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As ideias de nada valem, o que tem valor é a 
capacidade que temos das realizar. 

Podia dar-vos muitos exemplos de ideias que não passaram de ideias… 
 

No final da década de 90, os clubes de vídeo eram imensamente 
populares, havia clubes em todo lado e havia as grandes cadeias de 
clubes  como o  
 
Havia contudo um problema...  
 … muitas vezes era apenas quando nos sentávamos em frente à TV que 
percebiamos a necessidade de uma alternativa à programação televisiva,  
Era só nessa altura que necessitávamos de um de um filme do clube. 
 

Havia a necessidade de fazer a                           dos Videos! 
 
Uma “Grande Ideia” que não aconteceu: 

As ideias não têm valor, o que tem valor é a nossa 
capacidade das realizar. 
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Para fazer acontecer é necessário Querer e 
Acreditar. 

Digo muitas vezes às minhas filhas que: 
  para poderem realizar os seus sonhos ou simplesmente, 
  para fazerem o quer que seja a que se proponham fazer, 
    necessitam absolutamente de Querer e de Acreditar.… 
 

Dependendo do que nos propomos fazer,  
 podemos precisar de competências técnicas, 
  de competências sociais e humanas,  
 
Mas em todas as circunstâncias para conseguirmos, 
 temos que realmente querer  
  e temos que acreditar que é possível  Energia contagiante 

Para concretizarmos as nossas ideias temos que Querer 
muito e que Acreditar que são possíveis. 
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Whatever you do it, do it Low Cost. 

Em 2008 uns colegas meus perguntaram a Roger Formisano, “agora, em plena 
crise, quais os sectores em que devemos apostar, o que é que é possível fazer 
para empreender?” 
 A resposta foi telegráfica: 

 Whatever you do it, do it Low Cost. 
 
É uma frase simples mas poderosa. 
 
Os EUA têm uma extraordinária tradição de criação de empresas a 
partir das garagens dos pais dos fundadores. 
A tradição começa com a Hewlett-Packard em 1947; 
Em 1976  Jobs e Wozniak criaram a Apple na garagem do Sr. Jobs 
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Whatever you do it, do it Low Cost. 

Em Março de 2003 a Forbes Global publicou um artigo de Richard Karlgaard com 
o titulo: 
  
 

Leitura deliciosa onde se pode ler: 
 

“O que é que têm em comum: Google, salesforce.com, Blind Date, China, India, 
Wi.Fi e Max Oshman, o web designer de 17 anos (…)  
Eles são os actores chave do que eu chamo a Revolução do Barato (Cheap 
Revolution)” 

  

“O que eu descrevi aqui são as primeiras gotas de 
uma tempestade que vai tomar vários sectores na 
próxima década. Vocês estão preparados para a 
Cheap Decade?” 
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Mais vale ter 30% de algo, do que ter 100% 
de nada! 

 
Foi necessário reunir o Steve Jobs, e o Steve Wozniak,  
para acontecer a Apple: 
  
 
 
 

“Em 1975, Wozniak (…) construiu um computador. (…) Seu projecto não tinha 
ambições maiores. 
 
Em 1976 “Jobs e Wozniak concluíram que um computador completamente 
montado e barato estava a caminho. Eles venderam alguns de seus bens, 
obtendo US$1.300, e montaram o primeiro protótipo na garagem de Jobs.” 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1975
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Mais vale ter 30% de algo, do que ter 100% 
de nada! 

 
Foi necessário reunir o Larry Page e Sergey Brin,  
para acontecer a Google: 
  
Em 1993 Larry Page, enquanto dissertação para a  
Sua tese de doutoramento começou a estudar as propriedades matemáticas da 
World Wide Web, tendo focado no problema de descobrir que páginas web 
apontam para uma determinada página. 
 
Em 1995 Larry foi convidado a falar para os novos alunos do programa de 
doutoramento, entre os quais estava Sergey Brin.  
 
Das discussões entre os dois sobre o projecto de Page nasceu o algoritmo 
PageRank. Este algoritmos foi entendido que poderia ser usado como um motor 
de busca muito superior a todos os já existentes. 
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Mais vale ter 30% de algo, do que ter 100% 
de nada! 

Meias é só para os pés! 
 

Se têm uma ideia,  
 
E sabem que não têm tudo o que é necessário para a 
concretizar: 
 juntem forças, 
  reúnam competências, 
   partilhem o risco. 
 
  
 
  
 

  

Em conjunto serão mais fortes e aumentarão 

as vossas possibilidades de sucesso. 
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“Nas montanhas há dois caminhos, ou para 
cima, ou para baixo.”   

 

Ernest Hemingway 

Por quem os sinos dobram  
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Obrigado 

Av Marginal, Ed. Parque Oceano, 4º 
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