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CoMo dEsCobrir sE uMa idEia dE nEgóCio 
podE sE tornar uMa EMprEsa dE suCEsso?

o primeiro passo para quem pretende abrir o próprio negócio é responder à pergunta: “Qual problema minha 
ideia de negócio resolve?”.

o início de um novo 
ano é um momento 

repleto de significados 
de renovação, quando 

as pessoas resolvem 
colocar em prática 

seus planos e sonhos. 
isso explica o fato de 
que esse período do 

ano concentra 
o maior volume de 
abertura de novas 

empresas no brasil. 

são milhões de pessoas buscando tirar do papel uma ideia e 
transformar em realidade o desejo de ser dono do próprio 
negócio. 

Segundo a Pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 
abrir o próprio negócio está em quarto lugar na posição de so-
nhos mais desejados pelos brasileiros. Pensando nos potenciais 
empreendedores que sonham em abrir seu próprio negócio em 
2020, mas não sabem por onde começar, o Sebrae possui o canal 
Ideias de Negócio com diversas informações sobre 350 sugestões 
de negócios em vários segmentos. 

Segundo o analista do Sebrae, Vinicius Bastos, o primeiro 
passo para quem pretende abrir o próprio negócio é responder 
à pergunta: “Qual problema minha ideia de negócio resolve?”. 
Ele comenta que para um empreendimento dar certo, a ideia 
precisa resolver problemas reais e responder às demandas de 
um determinado público.

  

Como um futuro empreendedor pode avaliar se a 
sua ideia de negócio tem chance de ser lucrativa?

Uma ideia pode se tornar um negócio lucrativo desde que haja 
gente disposta a pagar pela solução que esse empreendedor traz 
ao mercado. Em outras palavras, negócios lucrativos são aqueles 
que resolvem problemas reais e respondem às demandas de um 
determinado público.

Como descobrir, então, se o produto ou serviço 
tem potencial para se tornar um negócio?

A resposta virá de testes e muita interação com o público. 
Pesquisas de mercado podem dar uma estimativa do quanto uma 
ideia pode responder a uma demanda real, assim como protótipos 
e versões de teste de produtos e serviços. Mas essas respostas não 
são definitivas. São caminhos que diminuem o risco de se lançar 
algo irrelevante. No fim, somente o desempenho de um produto / 
serviço no mercado pode confirmar se a ideia é mesmo lucrativa.

Quais passos o empreendedor deve seguir para 
entender essa ideia e transformá-la, de fato, em 
negócio?

1º O primeiro passo é responder à pergunta: “Qual problema 
minha ideia resolve?” por meio de testes, pesquisa de 
mercado, conversa com seus potenciais clientes e análise 

de potenciais concorrentes, como eles estão fazendo, onde 
estão acertando e errando.

2º Estabeleça sua proposta de valor, seus diferenciais. O que 
essa ideia vai entregar para o mercado que a tornará um 
negócio único, diferente de suas concorrentes?

3º 
Tenha um modelo de negócio bem definido. Analise deta-
lhadamente para quem, como e a que custos a proposta 
de valor será entregue aos clientes. É importante também 
estabelecer as atividades principais e identificar os parceiros 
necessários para viabilizar a ideia.

4º 
Teste muito e da forma mais ágil e econômica possível. 
Interaja com seu público potencial o máximo que puder. 
A única certeza é a de que você vai errar e remodelar a 
ideia algumas vezes, portanto, errar rápido é uma van-
tagem para aprender rápido e gastar pouco ao longo do 
processo.

5º Monte seu plano de negócio. Com ele, você terá a opor-
tunidade de avaliar - de modo mais preciso - a viabilidade 
financeira esperada para a ideia, em quanto tempo seu 
investimento terá retorno e como você poderá planejar sua 
demanda para obter os resultados que deseja.

6º Prepare um lançamento digno, com divulgação adequada e 
que será, dali em diante, o seu jeito de se comunicar com 
seu público. Escolha bons canais (mais alcance pelo menor 
custo possível) e seja cuidadoso no atendimento. Ter ca-
nais de comunicação abertos ajuda a descobrir pontos de 
melhoria e a criar relacionamento com seus clientes.

7º Formalize-se para ter crédito e credibilidade com seu público. 
Ser uma empresa que segue regras e padrões de qualidade 
ajuda a consolidar o negócio e a sobreviver no mercado.

Quanto tempo deve ser investido nessa pesquisa 
e “estudo da ideia”?

O tempo que for necessário para validá-la ou descartá-la. Quanto 
mais pessoas opinando melhor, quanto mais conclusões o empre-
endedor puder tirar, mais certeza terá sobre o grau de viabilidade 
da ideia. O principal é não se apaixonar pelo projeto a ponto de não 
considerar críticas. Entender as respostas de seus clientes potenciais 
economiza tempo e melhora a capacidade de tomada de decisão.

Quais são as perguntas que ajudam a identificar uma boa ideia? 
Vou enumerar cinco perguntas-chave que ajudam a deixar o 
processo mais claro:

1 Essa ideia está respondendo a uma demanda real do mercado?

2 Existem outras empresas respondendo a essa demanda? Como?

3 
Qual é o tamanho do mercado para essa demanda? (não 
o tamanho exato, mas, é potencialmente grande ou é um 
nicho mais específico?)

4 
Se essa ideia funcionasse como negócio, o que ela transfor-
maria na vida das pessoas que a consome?

5 
Eu entendo desse mercado a ponto de levar essa ideia a se 
tornar um negócio?

a insegurança faz parte de uma boa ideia. Mas, 
como dobrá-la?

Eu não diria dobrá-la, mas, amenizá-la. A insegurança sempre 
estará lá de alguma forma. A incerteza é própria das inovações, 
portanto, teste exaustivamente sua ideia. Nunca pare de testar 
cada passo a ser dado. Isso vai ajudar a diminuir as incertezas e, 
por consequência, a sensação de insegurança na hora de decidir 
os rumos de uma ideia.

seguindo a ideia das startups, testar faz parte 
desse início? Como fazê-lo corretamente?

A melhor forma de testar, como já foi dito, é interagindo muito a 
da forma mais direta possível com seus clientes potenciais. Desde 
conversas estruturadas, questionários de pesquisas até a entrega de 
amostras mais fiéis, protótipos e demonstrações do que seu produto 
virá a ser quando estiver pronto para o mercado. Os testes existem 
para colocar o conceito da ideia à prova, para verificar se aquilo 
que se diz ser um diferencial é, de fato, percebido pelo público e, 
claro, para saber se as pessoas pagariam por esse produto/ serviço.

E quando se percebe que a ideia não tem 
potencial de se transformar em um negócio, como 
entender isso e como lidar com a frustração?

As formas de lidar com frustrações são muito particulares e 
não há uma ou outra melhor ou mais indicada. O que posso dizer, 
baseado na experiência de atender pessoas que querem abrir 
negócios é: sempre haverá ideias a serem exploradas e pessoas 
dispostas a pagar por algo que faça sentido para elas. 

Se as pessoas querem o que você tem a oferecer, você tem 
um negócio em potencial. Se não, continue abrindo as caixas de 
ideias e explorando-as. O problema, enquanto empreendedor, não 
é falhar com uma ou muitas ideias, mas, sim, não ter nenhuma 
ideia com a qual não se possa nem mesmo falhar (AI/Sebrae).
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Especialista dá orientações para quem quer colocar 
o sonho de empreender em prática.
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