
NEGÓCIOS EM PORTUGAL



QUEM SOMOS NÓS?

Origem

Empresa portuguesa 
atuando no eixo 
Brasil-Portugal

Alcance

Mais de 600 
brasileiros levados a 
descobrir Portugal

Visão

Ser o principal hub de 
conexão de negócios 
Brasil-Portugal

Produto

Internacionalização 
de negócios em áreas 

estratégicas



POR QUE PORTUGAL?

Portugal é uma porta aberta para um mercado de 
500 milhões de pessoas na Europa

Segunda melhor cidade para investir segundo a 
Financial Times

25º

500 Milhões

2º

De acordo com o Banco Mundial, Portugal é o 25º país no
Mundo onde é mais fácil fazer negócios.



POR QUE PORTUGAL?

Startups investidas

Incubadoras preparadas para abrigar negócios

*Fonte: Números Startup Portugal 2018.

240

+3000

135 

Milhões de Euros disponíveis para co-investimento



POR QUE PORTUGAL?

● DÉFICIT DE PROFISSIONAIS 

NA ÁREA DE TECNOLOGIA

● RETENÇÃO DE TALENTOS 



Lições de Portugal



CUSTOS COMPETITIVOS

Portugal União Europeia Fonte

Salário Mínimo Mensal 635,00 €* 822,50 € Eurostat 2016 (only applicable in 
22 EU countries)

Custo Trabalho-Hora 13,70 € 35,40 € Eurostat 2017 (whole economy 
excluding agriculture and public 
administration)

Aluguel de Escritórios 298,00 €/m2/ano 453,90 €/m2/ano Office space across teh world, 
2014 Cushman & Wakefield

Custo Terreno Industrial 52,20 €/m2/ano 81,60 €/m2/ano Industrial space across teh world 
2011 Cushman & Wakefield

Custo Eletricidade 0,1177 €/kWh 0,1199 €/kWh Annual consumption: 500 -
2000MWh 1st  semester 2015, 
DGEG 

Impostos s/ Empresas 21,0% 22,1% Statutory CIT rate, 1st  semester 

2016

* Aprovado para 2020



US$ 87,5 Bi

O acordo Mercosul-UE representará um acréscimo 

de US$ 87,5 bilhões ao PIB do Brasil em 15 anos

US$ 100 Bi

US$ 113 Bi

Investimento 

no país podem 

chegar a US$ 

113 bilhões no 

mesmo período

Exportações para 

UE crescerão 

quase US$ 100 

bilhões até 2035 

O Mercosul é o oitavo principal 

parceiro comercial da União 

Europeia

8º



Acordo adotado entre Portugal e a Comissão Europeia que reúne 

a atuação de Fundos Europeus Estruturais e de Investimento.

Para o desenvolvimento económico, social e territorial em 

Portugal, entre 2014 e 20



O Maior ativo da Atlantic Hub é a percepção, o conhecimento e a 

capacidade de entrada e geração de conexões no mercado 

português, entendendo os players envolvidos para cada negócio.



O modelo de negócio da Atlantic Hub foi elaborado 
em 4 pilares: 

Eventos de aproximação 
Brasil-Portugal

Investimento

ConsultoriaInternacionalização 



Atlantic Events

Promovemos ao longo 
do ano grandes eventos 

a nível global.

Entre eles os mais 
relevantes são: o 

Atlantic Connection e a 
Missão Web Summit,  
ambos no segundo 

semestre e 
respectivamente no 
Brasil e em Portugal.

Atlantic Intelligence

Prestamos assessoria 
completa nas áreas 

fiscal, jurídica, tributária, 
recursos humanos, 
marketing e vendas, 

para empresas 
transitando no eixo 

transatlântico. 

Atlantic Ignition and 
Scale-Out

Oferecemos todas as 
facilidades - apoios, 
conexões e outros 
serviços - para a 

internacionalização de 
empresas e startups.

Atlantic Capital

Viabilizamos por meio 
de nosso grupo e rede 

de contatos no mercado 
português, uma linha de 
crédito para empresas 

ou startups que 
apresentarem sucesso.  



Atlantic Events

Atlantic Connection

Atlantic Awards

LIS

Missão Portugal

Atlantic Partners

Atlantic Talks

Atlantic Intelligence

Upload de Projetos

Seleção Inteligente

Atlantic MarketFit

Validação do Negócio

Atlantic Ignition and 
Scale-Out

F1 - Análise BR & EU

F2 - Europalização

F3 - Matchmarking

F4 - Go Live!

Atlantic Capital

Captação

Comitê Mensal

Investimento

Acompanhamento









ATLANTIC MARKET FIT



Qual o caminho para levar minha empresa para Portugal?

● O Atlantic MarketFit foi criado para o DIAGNÓSTICO preliminar de ADERÊNCIA do seu 
negócio no mercado português.

● No Atlantic MarketFit especialistas com forte atuação no mercado português, elaboram um 
diagnóstico preliminar de verificação de aderência ao mercado, elencando alguns possíveis 
caminhos para a abertura do negócio em Portugal, auxiliando o empresário brasileiro na 
capacidade de decidir, através de dados concretos, a possibilidade da abertura do negócio 
em Portugal.





ATLANTIC IGNITION



PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Estes são os maiores desafios que um 

processo de internacionalização impõe.



O QUE É O ATLANTIC IGNITION?

Processo de internacionalização de empresas brasileiras para a Europa através do Hub Portugal 
com o objetivo de auxiliar no processo de transculturização e preparar a empresa para a entrada 
no mercado Português e Europeu.

Isto reduz a probabilidade de insucesso do processo e dá resposta aos maiores desafios 
apresentados pelos promotores que já iniciaram a internacionalização dos seus negócios.

No final do Atlantic Ignition os participantes devem ter:

● Definida a estratégia de crescimento em Portugal e na Europa;

● Plano de ação muito claro para a entrada no mercado português;

● Business Plan de suporte à procura de investimento e aos incentivos portugueses e europeus;

● Plano de marketing e revisão do “Experience Map” e do “Customer Journey”;

● Perfil definido dos membros da equipa inicial em Portugal;

● Pitch de apresentação;

● Contacto com potenciais stakeholders (clientes, investidores, parceiros, etc).



As 8 escalas de comportamento

Este modelo serve para perceber como lidar com diferentes culturas, abrangendo os 
seguinte oito pontos:

1. Comunicação: Baixo contexto vs. alto contexto
2. Avaliação: Feedback negativo direto vs. Feedback negativo indireto
3. Persuasão: Princípios vs. Aplicação
4. Liderança: Igualitária vs. Hierárquica
5. Decisão: Consensual vs. Top-down
6. Confiança: Baseada em tarefas vs. Baseada em relações
7. Desentendimentos: Confronto vs. Evita o confronto
8. Gestão de tempo: Linear vs. Flexível

É importante salientar que estes pontos refletem uma média cultural, podendo verificar-se 
alguns outliers dentro de cada cultura.

A CULTURA DA INOVAÇÃO
O Mapa Cultural



METODOLOGIA DO ATLANTIC IGNITION

MÉTODO

Misto - 3 semanas 
presenciais e 9 à distância

DIMENSÃO

Máximo de 10 empresas 
por call

ACOMPANHAMENTO

Relatório quinzenais de 
progresso

DIMENSÃO

12 semanas
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A Cultura da Inovação O  M a p a  C u l t u r a l

As 8 escalas de comportamento – 1. Comunicação

• Deverá ser dada especial atenção no caso de equipas com diferentes culturas de alto contexto, sendo esta a combinação mais propensa a desenvolver 

mal-entendidos

• Equipas de trabalho multiculturais devem ser abordadas de sob a forma de baixo contexto, no que respeita a comunicação

• Em reuniões de equipas multiculturais de estilos de comunicação distintos, cada interveniente deverá comunicar oralmente as tarefas que lhe foram 

incumbidas e, no final, uma pessoa deve ficar responsável pela elaboração de uma ata de reunião, que será divulgada pelos restantes participantes.

Alto contextoBaixo contexto

PT
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A Cultura da Inovação O  M a p a  C u l t u r a l

As 8 escalas de comportamento – 4. Liderança

Quando trabalhar com equipas igualitárias:

• Fale diretamente com a pessoa em questão. Não é 
necessário incomodar o seu chefe ou outros para 
resolver uma questão

• Reflita se é necessário colocar o chefe com 
conhecimento numa sequência de emails. Neste tipo de 
cultura, poderá ser encarado como falta de confiança

• Em países com a Escandinávia, austrália e holanda é 
comum usar os primeiros nomes em tratamento oral e 
escrito. É comum também nos USA e Inglaterra.

Quando trabalhar com equipas hierárquicas:

• A comunicação direta deve ser feita com pessoas do 

mesmo nível hierárquico. 

• Os chefes devem ser informados de comunicações que 

ocorram entre níveis hierárquicos. Exemplo: enviar emails 

com conhecimento do chefe quando se dirige a pessoas 

de um nível hierárquico diferente do seu

• Deve tratar as pessoas pelo apelido

Igualitário Hierárquico

PT
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A Cultura da Inovação O  M a p a  C u l t u r a l

As 8 escalas de comportamento – 8. Gestão de Tempo

As duas formas de percecionar o conceito de tempo:

1. Tempo linear: Seguem horários de forma rigorosa. É comum planear e preparar com antecedência todos os projetos e 
tarefas. Os passos devem ser dados de forma sequencial e organizada, sendo o foco principal os prazos estabelecidos. 
Rapidez e boa organização prevalecem sobre a flexibilidade

2. Tempo flexível: Horários são seguidos de forma flexível. Os passos dados num projeto são abordados de forma fluída, 
sendo as mudanças de planos bem aceites e compreendidas. É dada importância à capacidade de adaptação da 
organização.

Tempo linear Tempo flexível

PT



QUEM JÁ ESTEVE CONOSCO

● Primeira turma do Atlantic Ignition que teve início em Fevereiro de 2020

ATLANTIC IGNITION



QUEM JÁ ESTEVE CONOSCO

● Plataforma de engajamento social, com recompensas reais que fomenta negócios de 
impacto. Sua missão é motivar a resolução de problemas sociais, recompensar as pessoas 
que fazem o bem e motivar o crescimento do pensamento social em larga escala.



QUEM JÁ ESTEVE CONOSCO



ATLANTIC EVENTS
Eventos que aproximam 

Brasil e Portugal.





ATLANTIC 
CONNECTION 

● Evento anual que ocorre no Brasil em Agosto, é a oportunidade da
Atlantic Hub conectar o ecossistema empreendedor, com empresários
e investidores interessados no mercado luso-brasileiro.

● Em 2020 a expectativa é reunir mais de 330 participantes, tornando-se
um dos maiores eventos ligado a conexão Brasil x Portugal.



Missão Web Summit 2019

● Foram recebidos quase 200 brasileiros em 

nossa comitiva;

● Maior missão empresarial do Web Summit  2019;

● Agenda exclusiva com visita à Torre de Belém 

recepcionada pelo Exmo. Sr. Presidente da República 

Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa;

● Visitas às maiores aceleradoras e incubadoras de 

Portugal;

● Verticais separadas por área de interesse: Health 

Tech Fintech, Real State, etc



PARCEIROS



EQUIPE

EDUARDO 
MIGLIORELLI 

em@atlantichub.com

Atlantic Hub 
Portugal

BENÍCIO 
FILHO 

bjo@atlantichub.com

Atlantic Hub 
Brasil

THIAGO
Y. MATSUMOTO

tym@atlantichub.com

Atlantic Hub 
Brasil

https://www.atlantichub.com/atlantic-connection-2020/

https://www.atlantichub.com/atlantic-connection-2020/


OBRIGADO!


