
Que aspectos devo ter em conta ao apresentar o meu projecto a um potencial investidor? 

(Mário Neves, Figueira da Foz) 

 

A apresentação de um projecto é quase tão importante, nalguns casos, como o próprio conteúdo 

do mesmo. De nada vale ter um bom plano de negócios se houver uma falha na comunicação 

entre empreendedor e investidor. Esta falha pode verificar-se por duas vertentes: falta de 

capacidade para realizar uma apresentação (presentation skills) e carência de informação 

relevante para o investidor. 

 

A primeira dificuldade está relacionada com as capacidades de oratória (insegurança na voz, 

terminologia desadequada), objectividade, forma de estar (aparentar nervosismo, chegar atrasado, 

falta de profissionalismo), entre outras atitudes que dão espaço para que o investidor crie juízos de 

valor pejorativos sobre o empreendedor. Estas capacidades não são inatas mas podem ser 

desenvolvidas para que possa transmitir a imagem e a informação com que quer ver o seu projecto 

identificado. Se não possui estas características deverá saber delegar a difícil tarefa de apresentar 

um projecto que, diversas vezes, representa uma grande aposta na vida de um empreendedor. 

 

Coloco o cerne desta resposta, porém, na segunda falha. Quando o empreendedor se dirige a um 

investidor deve fazê-lo não como um agente passivo que se limita a apresentar os seus dados, 

mas sim com a atitude de um vendedor que, para além de destacar os pontos fortes do seu 

produto, procura de igual modo ir de encontro à informação que o seu interlocutor considera mais 

relevante. Um Plano de Negócios é a peça base de uma boa apresentação. Deverá, no entanto, 

saber dar ênfase aos aspectos vitais que o investidor pretende ouvir para que este seja bem 

esclarecido e não acrescente o seu projecto ao monte dos "rejeitados". 

 

Da perspectiva do investidor, interessa sobretudo saber os seguintes pontos: 

- Distinguir o produto/ serviço de forma breve e clara; 

- Montante de investimento necessário; 

- Rentabilidade do projecto a médio e longo prazo; 

- Historial financeiro da empresa (caso esta já exista); 

- Credibilidade da equipa apresentada para concretizar o Plano de Negócios; 

- Experiência e conhecimentos sobre o sector em causa. 

 

A estes pontos acrescentam-se outros que poderão ser distintos para cada sector, nomeadamente 

produtos que estejam sujeitos a aprovação por parte de entidades regulamentares ou cuja 

especificidade obrigue a que esteja sujeito a licenças especiais para que possa entrar no mercado, 

entre muitos outros casos particulares. 

 

Resumindo, posso afirmar que, não basta ter uma ideia na mão, mas sim uma solução que 

responda a necessidades e que, por esse motivo, possa vir a ser um projecto válido e rentável. 



Deve ter portanto em conta que, acima de todos os aspectos técnicos, está a capacidade de os 

expor da melhor forma. 
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